نمای اجمالـــــــی

۲۰۱8

نیازهای

بشـــــــــــری

مردم نیازمند

3.۳

ملیون نفر

دسمرب ۲۰۱7

افغانســـــــــــتان
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این سند به نیابت از تیم بشری کشوری وشرکاء تهیه شده است.
مشترک تیم بشری کشوری از بحران ها بشمول حاد ترین نیازهای بشری و تعداد تخمینی کسانی که نیازمند
ِ
این سند ارائه کننده درک
کمک های بشردوستانه هستند،میباشد .محتوای این سند مجموعه ی از نیاز های مبتنی بر شواهد را ارائه نموده و به طراحی مشترک
پاسخگویی استراتیژیک کمک میکند.
عناوین استفاده شده و ارائه مواد این گزارش مبین هیچگونه نظرسکرتریت سازمان ملل متحد در رابطه به جایگاه حقوقی هیچ کشور،
سرزمین،شهر و یا ساحه صالحیت،یا تعریف حدود و مرز های آن نمیباشد.

www.unocha.org/afghanistan
www.humanitarianresponse.info/operations/afghanistan
@OCHAAfg
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بخش اول :خالصه نیازمندی های بشری

خالص ِه

نیازمندی های بشری
افغانستان به یکی ازپیچیده ترین حاالت اضطراربشری دردنیا درگیرست که شاخصه آن جنگ وخیم شونده است که سبب آواره گی
بیشترازیک میلیون نفری شده که دربیجا شده گی دایمی یا تازه بسرمیبرند .درسال  3.3 ، 2018میلون نفرنیازمند کمک های عاجل برای
نجات جان شان خواهند بود .با گزارش های ازمحاکمه صحرایی  1اختطاف  2وحمله به زیربناهای ملکی نقض قانون بشری وقانون حقوق
بشر جهانی درین کشوربه یک امرمعمول بدل شده است .حمله به مراکز صحی نیزشایع است طوریکه بین سالهای  2014و 2016یکصدوده
درصد افزایش درحمالت به تسهیالت صحی (از 25تا  )35و  %163افزایش دربستن تسهیالت صحی توسط جناح های درگیر (از 72تا )189
روی داده است  .4باثبت  8019مورد تلفات ملکی درنُه ماه اول سال تلفات ملکی تقریبا به بلندترین سطح رسیده است 3 .که بیشتراز یک
سوم این تلفات را تلفات زنان وکودکان تشکیل میدهد .5
نشانه های گسترده ووخیم شوند ِه وجود دارد که جنگی که یک زمانی کم شدت پنداشته میشد امروزه به یک جنگ تمام عیارتبدیل شده
است .دربررسی استراتیژیک سال  2017ملل متحد ،افغانستان را که زمانی یک کشور پسام منازعه محسوب میشد در رده کشور های
قرار دادندد  .هشتاد موردجنگ فی روز بین ماه های جوالی و سیپتامبر  2017ثبت شده است -بلندترین رقم درطی شش سال گذشته -و
شانزده مرکزولسوالی درین سال مورد حمله قرارگرفته وتصرف شدند  .وخامت جنگ همراه با افزایش خشونت های فرقه یی درکابل
سبب بلند رفتن آمارزخمی های جنگ دوطرف درگیر شد  .بین جنوری وسیپتامبر  2017شرکای کلستر صحت  69000مورد ترضیضی را
ثبت کردند که  %21افزایش را نسبت به آمارعین دوره زمانی درسال  2016نشان میدهد.
میزان ثابت بیجا شده گی –  360000نفرتاکنون درسال  2017بیجا شده اند -همراه با جریان عودت بیشتراز 546000عودت کننده بربخشی
ازکشور تاثیرات منفی عمیق گذاشت؛ افزایش مراجعین تسهیالت صحی ،مکاتب ،کاهش مزدکارگران وافزایش کرایه خانه .مثال دروالیت
ننگرهار بین فیبروری و جوالی  2017تعداد شهرک های غیررسمی از 29تا  53و نفوس ازحدود  429000نفر به تقریبا زیریک میلیون
نفرافزایش یافت .
ارزیابی های جدید نشان میدهد که یک سوم کودکان درمعرض فشارهای روحی-روانی قراردارند که به دلیل ازدست دادن اعضای فامیل
ویا جامعه شان و خطرمستمر مرگ ومجروح شدن بمیان آمده است .این امردرقندوز  %68است .همچنان متاثرین ازجنگ وعودت کننده
گان خیلی محتمل است که ازمیکانیرم های تطابق پذیری منفی مثل ازدواج های زودرس واجباری ،کارکودکان وجدایی ازفامیل ،برای
گذشتاندن روزگارشان استفاده کنند  .همچنان احتمال بیشترمعروش شدن شان به خشونت های خانواده گی وجنسی وحتی بیجا شده
گی ثانوی وچندین بار وجود دارد  .11بصورت اوسط بیشتراز %50ازمردم بیجا شده درافغانستان دوبار یا بیشتر بیجا شده اند که این رقم
پنجسال قبل هفت درصد بود.
بعدازچهاردهه جنگ چالش های عمده اقتصادی وانکشافی درکشوروجود دارد که نمیتواند توسط کمک های بشردوستانه جبران شود.
حدود  %39مردم زیرخط فقرزنده گی میکنند  ،تخمینا  10میلیون نفر به خدمات اولیه صحی یا دسترسی ندارند یا دسترسی شان
محدود است  ،و تا سه ونیم میلیون کودک ازمکتب بازمانده اند  ،آمارمرگ ومیرنوزادان دربین بلندترین ارقام جهان قراردارد که %70
فی  1000تولد زنده ثبت شده است و افغانستان یکی ازدوکشوریست که درآنها فلج اطفال اندیمیک است  ،درحدود  1.9میلیون
نفرعمدتا به دلیل نبود یا محدود بودن فرصت های شغلی دچارعدم مصئونیت غذایی شدید اند همزمانیکه  %40ازکودکان زیرپنجسال
دچارکوتاهی قدنسبت سن شان هستند  ،بصورت مجموعی جامعه بشری  8.7میلیون نفررا دارای نیازهای مزمن تشخیص داده اند که
رسیده گی به نیازهای شان مستلزم اقدامات سیستماتیک درازمدت است.
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بخش اول :ارقام کلیدی بشری

ارقام کلیدی

بشری
نفوس مجموعی

34.5

میلیون

تعداد مردم که در یکی از 120ولسوالی نهایت جنگزده زنده گی میکنند

14

میلیون

وخامت +

					
تعداد کسانیکه نیازمند کمک های بشردوستانه هستند

3.3

میلیون

جنگ

6

-

حوادت طبیعی

بیجا شدگان ناشی
ازجنگ

متاثرین
جنگ

405

1.9

میلیون

متاثرینحوادث
طبیعی
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هزار
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*بشمول  107000نفرمتاثر ازملخ زده گی

مهاجرین
پاکستانی
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 3.3میلیون جموعی شامل  16800مردم جوامع میزبان نیزمیشود.
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بخش اول :اولویت بندی و شرایط

تحلیل نیاز ها

اولویت بندی و شرایط

« ما برتقدم اصل بشردوستی تاکید میکنیم وآن اینکه تمام اقدامات بشردوستانه برای کاهش آالم بشری
ناشی حوادث یا منازعات صورت گیرد وهیچ چیزنباید سبب نادیده گرفتن این اصل شود».
منشوربشردوستانه و معیارهای حداقل درپاسخگویی بشردوستانه
رهنمود اسفیر2011 ،
با درنظرداشت عمیقترشدن جنگ درافغانستان سازمان ملل متحد این کشور را که قبال درطبقه بندی کشورهای پسا منازعه بود یک درحال
منازعه محسوب میکند19 .جامعه بشردوستانه اکنون تفکیک بین حاالت اضطراری که ناشی ازبحران های خاص مثل جنگ اند و نیازهای که
ازسبب عوامل مساعد کننده که از دهه ها قبل وجود داشته وبخودی خود نشانه افزایش آنی نیازهای که مقتضی اقدامات عاجل بشری نمیباشند،
قائل شده است .با فقرریشه دار و عوامل اجتماعی-فرهنگی که همراه با دهه ها جنگ سبب ایجاد الیحه های متفاوت نیازها گردیده است،
افغانستان نماد ازیک بحران مزمن است .درنتیجه این «سند بررسی نیازهای بشردوستانه» تفکیک بهتری بین  3.3میلیون نفریکه دارای نیازهای
عاجل مقتضی مساعدت های بشردوستانه هستند را با تعداد خیلی بیشتری که نیازهای شان ازاثرحوادث ایجاد نشده ،مینماید.
بررسی اجمالی نیازهای بشردوستانه  2018تمرکزنهادهای بشردوستانه را برنیازهای حاد ناشی ازعوامل متمایزومجزا ازنیازهای چندین الیحه یی
ناشی ازسالها عدم کفایه ساختاری وتوسعه نیافتگی جلب مینماید .درواقعیت خطرمارک زدن تمام نیازهای موجوده درکشورِدارای شرایط بشری،
تحت نام نیازهای بشردوستانه اینست که موسسات تنها به نیازها درساحات رسیده گی کنند که درآنجا ها پروگرام دارند و نیازهای حاد
درمحالت با شدت وخیمترازرسیده گی بازبمانند وانسانها جانشان را ازدست بدهند.
به عبارت دیگر اگر جال را خیلی وسیع بگسترانیم نیازهای حاد مخدوش شده و اولویت بندی دشوارمیشود .بنابرین تفکیک بین نیازهای حاد که
حیات انسانها را بمخاطره میاندازند و نیازهای مزمن برای جامعه بشری حیاتیست تا بتوانند بصورت خیلی موثر حیات انسانها را نجات داده وآالم
بشری ناشی ازحوادث ومنازعات را وقایه وکاهش دهند .این تفکیک همچنان خواست همیشگی تمویل کننده گان برای تمرکز به نیازهای حاد را
برآورده کرده واز استفاده مسئوالنه منابع مالی محدود بشری موجوده حصول اطمینان مینماید.
انجام این امردرافغانستان کشوریکه بخش قابل مالحظه ی ازنفوسش به شکلی ازاشکال دارای نیازهای مزمن اند طوریکه بیشتر ازیک سوم نفوس
برای سالها دچارعدم مصئونیت غذایی اند وهرروزه رسوم مضرفرهنگی وسنتی زنان وکودکان ازحقوق بشری شان محروم میکنند ،دشوارست.
هرچند نیازهای منعکس شده درین سند ناشی ازجنگ ،حوادث طبیعی ویا کوچ کتلوی مردم است .با شناخت این امر و درشرایطیکه جنگ ازنگاه
وخامت عمیقترشده وازنگاه جغرافیا گسترده تر ،برای موسسات بشردوستانه باقی ماندن درمحدوده مشخص بشری حیاتیست.
معیارهای جهانی باید مطابق شرایط کشور تعدیل شوند .برای مثل یک تحلیلی ازکلسترمصئونیت غذایی وزراعت درسال ( 2017ارزیابی فصلی
مصئونیت غذایی و طبقه بندی فازمدغم) نشان میدهد که عامل عمده عدم مصئونیت غذایی ربطی به جنگ وحوادث طبیعی ندارد ودرعوض
توبه دلیل ازدست دادن فرصت های شغلی (در %38موارد) ،کاهش درامد (در %18موارد) ،مریضی شدید یا مرگ نان آورخانواده (در %17موارد)،
شیوع امراض حیوانی (در %14موارد) وافزایش قیمت غذا (در %13موارد) بوجود آمده است  .پاسخگویی توصیه شده کلستر برای رسیده گی به این
نیازها عبارتند از تعلیم وتربیه ،فرصت های شغلی ،تقویه تولید مواشی وسرمایه گذاری درازمدت درسکتورزراعت که این اقدامات خارج ازحیطه
مسئولیت اقدامات بشردوستانه قراردارند.
درعین زمان بارسوء تغذی طی سال گذشته ثابت باقیمانده درحالیکه تعداد مردم که درساحه تحت پوشش مراکزصحی بسته اولیه خدمات صحی
– کسانیکه دوتا سه ساعت دورترازمرکز صحی زنده گی میکنند نسبتا ثابت بوده .این نشان میدهد که میلیونها نفر هرساله درشرایط عودکننده
نیازهای اند که ناشی ازحوادث آنی نیستند .درحمایت این گفته ،کلسر تغذی افغانستان تخمین میزند که عامل مریضی فقط  %10از  1.6میلیون
طفل مصاب به سوء تغذی حاد جنگ بوده .
مطلق انگاشتن معیارها وآستانه های بین المللی وتحلیل آنها درانزوا گمراه کننده است .هرنیازی حتی دربلندترین درجه اش باید درشرایط که
بمیان میایند درنظرگرفته شده ودرپرتو سیرموجوده آن بررسی شود .این امر بعدا به تحلیل جامع نیازها کمک نموده و اولویت بندی موثر را
مقدورمیسازد.
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بخش اول :پدید ِه بشردوستانه

پدید ِه

بشردوستانه

“افغانستان یک کشور پسا منازعه نیست...بلکه کشوری درحال جنگ است که نشانه کمی ازبهبود درآن
دیده میشود».
گزارش ویژه ازبررسی استراتیژیک ماموریت هیئت معاونت سازمان ملل درافغانستان – گزارش منشی عمومی 10 .اگست 2017

1

8

جنگ

جنگ همچنان عامل مولد نیازها درسراسر
افغانستان بوده ودر 18ماه گذشته نزدیک به
یک میلیون افغان درداخل کشور بیجا شدند.
اینها خانه های شان ترک نموده ازجنگ
فرارکردند ودرسال  2016افغانها دومین کتله
بزرگ درخواست کننده گان پناهجویی را
دراروپا تشکیل دادند  .بصورت اوسط 1100
نفر فی روز -که دوسوم آنها را زنان وکودکان
تشکیل میدادند – درسال  2017بصورت
اجباری به دلیل جنگ بیجا شدند 900000 .
بیجا شده دیگرهم درشهرک های غیررسمی
درشرایط غیرانسانی وعدم مصئونیت بلند
غذایی بسرمیبرند  .جوامع آسیب دیده
درمعرض طیف ازخطرات حمایتی بشمول
جدایی ازخانواده ،استخدام اجباری کودکان،
و ازدواج زودرس – دربرخی موارد ازدواج
دختران به سن نُه سالگی -و ازدست دادن
اسنادمدنی ،قراردارند .تخمین زده میشود
که  %80درصد زنان بیجا شده داخلی
اسنادشناسایی (تذکره )..درستی ندارند .
ازجمله  400ولسوالی کشور  120ولسوالی آن
درزمره ولسوالیهای بشدت جنگزده
قراردارند  %50 -بیشترازسال قبل  .با
درنظرداشت سیستم موجوده ارزیابی بیجا
شده گان که قسما یا تماما برای بیجا شده گان
که درساحات بیرون ازکنترول دولت زنده
گی میکنند قابل دسترس نیست ،تعداد بیجا
شده گان متاثرازجنگ احتماال بیشتراز2.4
میلیون است که برای شان مساعدت صورت
گرفته است.

2

حوادث طبیعی

حوادث طبیعی پدیده تکرارشونده است
که هرساله بصورت اوسط یک ربع میلیون
نفر را آسیب میرساند .درسال 2017
برفکوچ ،برفباری وسیالب  20000نفررا
در 22والیت ازجمله  34والیت کشور آسیب
رسانده و خسارات قابل مالحظ ِه را به خانه
ها و منابع معیشتی مردم وارد کرد .
هرساله حوادث طبیعی خسارات بالغ به 80
میلیون دالر به زراعت کشوروارد میکند
وتخمین زده میشود که درصورت
خشکسالی شدید (یکباردرعمرهرنفر) مبلغ
خساره میتواند به سه بیلیون دالربرسد .
سه دهه جنگ همراه مستعد بودن
افغانستان به خشکسالی ناشی ازتخریب یا
مراقبت ضعیف منابع آبیاری ،سبب
تخریب دیواره های جویها و رشد نباتی
شده است  .درسال  2016دولت تخمین زده
که درطی سی سال جنگ  4850شبکه
آبرسانی تخریب شده وازکارافتاده است .
با آنکه سال گذشته نیازهای کمترازحد
اوسط ناشی ازحوادث را شاهد بود اما خطر
خشکسالی شدید ،زمین لرزه یا سیالب
همواره وجود خواهد داشت.

3

سرازیرشدن
کتلوی ازمرزها
درجریان سال  2017به تعداد 151000
نفرازپاکستان و 395000نفرازایران به
افغانستان برگشتند  .جوامع عودت کننده
بعد ازبرگشت تقریبا بصورت کلی وابسته
به خویشاوندان وکمک های بشری جوامع
بین المللی اند ،برعالوه قبل وبعد ازسفر
معروض به مخاطره های حمایتی اند.
درحدود  %58عودت کننده گان زیرسن 18
اند و در سال  2018توقع میرود 142000
کودک بکشور برگردند ونیازمند شمولیت
درمکاتب اند .کودکان بدون سرپرست
ردمرزی ازایران که درجریان سال  2017به
تعداد  20000تن شان بکشور برگشتند
برعالوه خانم های بی سرپرست و رد مرزی
ها،ازجمله گروههای آسیب پذیر ویژه اند.
که همه آنها درمعرض قاچاق انسان،
کاراستثماری و استخدام درگروه های
مسلح قراردارند  .میزان کثیر عودت
وبیجا شده گی سبب تغیرات بافت
جمعیتی قابل مالحظه ی شده است طوریکه
درننگرهارازهرسه نفریکی عودت کننده یا
بیجا شده اند  100000 ،مهاجر پاکستانی بعد
ازسه سال فرار ازپاکستان هنوز درخوست
وپکتیکا زنده گی میکنند .یک ارزیابی
جدید نشان میدهد که  %55مهاجرین
درخانه های غیرمعیاری – یا خیمه یا
پالستیک -و %80شان فاقد مستراح های
مناسب و  %46به شدت دچارعدم
مصئونیت شدید غذایی اند .

بخش اول :تاثیر بحرانها

تاثیر

بحرانها
خشونت تشدید شونده
جنگ درافغانستان درسال  2017وخیمترشده ورقابت برای کنترول
ساحات بیشتر ادامه دارد .درده ماه اول سال  2017افزایش بیست
درصدی درانفجاردستگاه های انفجاری تعبیه شده و  %110افزایش
درحمالت هوایی به همین پیمانه حمالت انتحاری درسال  2016ثبت
شده است .
با نقض مکرر قانون بشردوستانه بین المللی که برای محدود کردن
اثرات منازعه برمردم ملکی طراحی شده است ،تاثیرات جنگ
برمردم افغانستان خیلی شدید است .استفاده ازسالحهای سنگین
درمناطق مزدحم ملکی ،اشغال واستفاده اززیربناهای ملکی برای
اهداف نظامی حمله برمکاتب ،تسهیالت صحی ومددرسانان برعالوه
تالشهای های عمدی برای ممانعت ازرسیدن کمکهای بشردوستانه

بمردم آسیب دیده همه مستند هستند .هم اکنون تعداد تلفات ملکی
به اندازه تلفات درسال  2016ثبت شده است ( 2640کشته و 5379
زخمی)  .درعین حال درگیرهای زمینی عامل بیشترین تلفات ملکی
اند ،بلند رفتن تلفات ملکی به اثر حمالت انتحاری وانفجاری ،قتل
های هدفمند وعمدی ،بمب های دست سازوحمالت هوایی که همه
کورکورانه زنان وکودکان را آسیب میرسانند جای نگرانی خاص
دارند.
درماه اکتوبر شش حمله درفاصله زمانی یک هفته باعث مرگ 240
نفروزخمی شدن  300تن دیکرگردید که یکی ازمرگبارترین روزها را
برای مردم ملکی ،نیروهای دفاعی امنیتی ملی افغان درسال 2017
رقم زد  .خسارات وارده این حمالت به افراد ملکی به حدی بود که
شفاخانه ایمرجنیسی درکابل گزارش پذیرش بی سابقه  60نفر زخمی
در 72ساعت را داد که بیشترشان بحالت وخیم ونیازمند عملیات
عاجل جراحی بودند.

شدت جنگ درسال 2017
+

ﺑﺪﺧﺸﺎن

ﮐﻨﺪز

ﺗﺨﺎر

ﻓﺎرﯾﺎب
ﴎﭘﻞ

ﭘﻨﭽﺸﯿﺮ

ﻧﻮرﺳﺘﺎن

ﺑﺎدﻏﯿﺲ

ﮐﺎﭘﯿﺴﺎ

ﻟﻐﺎﻤنKabul
ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر

ﺧﻮﺳﺖ

ﺑﺎﻣﯿﺎن

ﭘﺮوان
ﮐﺎﺑﻞ

ﻫﺮات

ﻣﯿﺪان وردک

ﻟﻮﮔﺮ

ﻏﻮر

داﯾﮑﻨﺪی

ﭘﮑﺘﯿﺎ
ﻏﺰﻧﯽ

ارزﮔﺎن

شدت جنگ به اساس سه شاخص
درنظرگرفته شده است که عبارتند
ازشاخص وقوعات امنیتی ،شاخص تلفات
ملکی وشاخص بیجا شده گان داخلی ناشی
ازجنگ درجریان سال گذشته .رنگ آمیزی
روی نقشه به اساس اوسط بدون ضریب
درجه بندی والیات برحسب این شاخصها
صورت گرفته است.

-

ﺟﻮزﺟﺎن

ﺳﻤﻨﮕﺎن

ﺑﻐﻼن

ﮐﺮﻨ

ﺑﻠﺦ

ﺷﺪت
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ﭘﮑﺘﯿﮑﺎ

ﻓﺮاه

زاﺑﻞ

ﮐﻨﺪﻫﺎر

ﻫﻠﻤﻨﺪ

ﻧﯿﻤﺮوز

* September figure of newly displaced is not yet verified
and, therefore, not included in the reported 197,000.
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بصورت اوسط  6700قضیه ترضیضی (صدمات
وجروحات ناشی ازجنگ) هرماه اتفاق میافتد

10

بصورت عموم گزارش شفاخانه ایمرجنسی افزایش در موارد
رجعت دهی زخمی های جنگ ازبیرون کابل بشمول غزنی ،کاپیسا
وپنجشیر را نشان میدهد چون تلفات کتلوی همچنان افزایش میابد
و پُوسته های صحی کمک های اولیه ترضیضی توانایی پاسخگویی
به پیچیده گی وشدت زخم های بمیان آمده را ندارند .ازجمله
کسانیکه نجات میابند بیشترازیک سوم شان اززخم های که زنده
گی شان تغیر میدهد مثل قطع یک یا چند عضورنج میبرند که
مراقبت های احیایی بعد ازعملیات وحمایت روحی-فزیکی را
میطلبند وسبب معیوبیت دوامدارمصدوم میگردند .تاکنون درسال
 2017موسسات همکار صحی  105639قضیه ترضیضی گزارش کرده
اند که یک افزایش  85درصدی را نیست به عین دوره زمانی
درسال قبل نشان میدهد .درحالیکه مردم ملکی به خشونت های
بیشتری درسال  2017معروض بودند اما این امر سبب افزایش بیجا
شده گی متانسب به خشونت ها نگردید .تغیرتکتیک جنگی
گروههای مسلح غیردولتی ازحمله های بزرگ درمراکزشهری
مزدحم به حمالت هدفمندتربرپوسته های بازرسی وتاسیسات
نظامی وپاسخ نیروهای تقویتی وحمالت هوایی دالیل عمده این
کاهش نسبی نسبت به سال  2016است .خالی شدن مناطق جنگزده
ازسکنه ،عدم دسترسی کسانیکه خارج ازساحه تحت کنترول

شدت نیازهای ناشی ازجنگ

+

شدت جنگ

-

دولت زنده گی میکنند به سیستم عریضه رسمی و بیجا شده گی
دوامدارکه بیجا شده گان آن را تجربه میکنند ،میتوانند عوامل
سهیم درین کاهش باشند .درحقیقت با درنظرداشت توانایی
بیست درصد بیجا شده گان به برگشت به ساحات اصلی شان
دیگران مجبورند درشهرک های غیررسمی بمانند ،تعداد این
شهرک ها درطی پنجسال گذشته از 300به  623محل در 19والیت
بیشتربیجا شده نشین رسیده است.

بیجا شده گان داخلی ،عودت کننده گان وآسیب دیدگان ازحوادث طبیعی (به هزارنفر)
ﺑﯿﺠﺎ ﺷﺪه ﮔﺎن داﺧﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺎﺷﯽ ازﺟﻨﮓ

٣٠٠

ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ اﻓﻐﺎن از ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن

١٩٢

مجموعه (ازجنوری تا اکتوبر  360000 )2017مجموعه (ازجنوری تا اکتوبر 151000 )2017

٢٠٠
١٠٠
٥٢

جنگ ادامه دارد و
باعث بی ثباتی و
آسیب پذیری
میگردد

٤١

٤١
٤٢

٣١
٣٢

١٢٨
٦٣

١٢٤

٢٣٢

٦٥

جوالی 2016

اکتوبر 2016

فیبروری 2017

اوج قابل مالحظه عودت
ازپاکستان به دنبال
فشاربرمردم برای ترک پاکستان که
بصورت اوسط تعدادعودت کننده گان
جدید به  6000نفرفی روز درربع چهارم
سال میرسید.

تقریبا یکسال بعد اولین حمله
که باثرآن شهر قندوز به دست
گروه های مخالفین افتاد حمله مجدد به
والیت قندوز تقریبا  118000نفر را بیجا
نموده وساختمانهای دولتی تحت
کنترول گروه های مسلح غیردولتی
درآمد.

به تعقیب سیالب درمرزاسالم
قلعه این مرزبسته شد وسبب
عبورعودت کننده گان درمقیاس بزرگ
ازمرزمیلک درنیمروزشد ،عبور 195000
عودت کننده درظرف پنج ماه ظرفیت
پاسخگویی دروالیت نیمروز را
لبریزکرد.

٨٣
٥٦
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درسال  %93 ،2017بیجا شده گان بخاطرجنگ ازخانه
های شان آواره شدند –  %17کمتر نسبت به سال .2012
اغلب کسانیکه مجبوربه ترک خانه های میشوند ازحادثه خیلی
دیرخبرمیشوند ووقت کافی برای بردن وسایل واثاثیه شانرا نمیداشته
باشند .تحلیل آمارجمع آوری شده توسط فورمه ارزیابی عاجل خانوار یا
( )HEATاز بیجا شدگان تازه درسال  2016نشان میدهد که تا  %70آنها
ذخیره غذایی ندارند ،تنها یک چهارم شان خرچ یک هفته ی شان را
دارند .درحین زمانیکه  %40شان قادر با بود باش با خویشوندان یا
دوستان شان هستند یک سوم شان درخانه های کرایی زنده گی میکنند
در خطر اخراج بدون اطالع کافی قراردارند .ارزیابی چندین کلستری
نیازها یا ( )MCNAکه درشهرک های غیررسمی انجام شد این یافته ها را
تایید میکند واینکه  %45بیجا شده گان نیزدرهراس اخراج حتمی هستند
را برجسته میسازد.

بحران بیجا شده گی دوامدار
با تغیرطبیعت جنگ به مزمن وتغیرمداوم خط های اول اکثربیجا شده
گان مجبورشده اند تا درجستجوی مکان امن چندین باربیجا شوند.
آمارجدیدا منتشرشده ازبیجا شده گان نشان میدهد که بیشتراز%50
بیجا شده گان دوباریا بیشترازان بیجا شده اند که این رقم پنجسال قبل
هفت درصد بود .درین مدت نیازهای این مردم عمدتا ثابت باقی

مانده است .دسترسی به سرپناه ،مصئونیت غذایی و نیازبه درآمد که
سه نیازعمده آنها گزارش شده است .این بدین معنی است که کمک
های یکمرتبه ی که این مردم دریافت میکنند با آنکه حیاتی
بشمارمیروند اما برای اینکه زنده گی این مردم را به حالت قبل
ازحادثه برگرداند کافی نیست .زنان که بیشترازهمه آسیب پذیرند
بخاطربیجا شده گی ناشی ازجنگ بخصوص دروالیات ناامنترمثل
قندهار ،قندور وننگرهاربیشتر به حاشیه رانده میشوند .درزمان بیجا
شده گی درین والیات زنان %56کمترازمردانیکه دروالیات چون هرات
وکابل بیجا شده اند بخت بدست آوردن مساعدت های بشری را دارند.
بیجا شده های مقیم والیات مرزی پاکستان وایران که میزان عودت
کننده گان درآنها بیشترست نسبتا مقدارکمتر شان مساعدت های
بشری را دریافت میکنند .این بدین معنی است که درجاییکه
پاسخگویی همزمان به عودت کننده گان وبیجا شده گان صورت
میگیرد بیجا شدگان درخطراغماض قراردارند.
درجریان سال  2017عودت ازپاکستان کاهش چشمگیری داشته طوریکه
 151000نفردرده ماه اول امسال به نسبت  525000درسال 2016
ازپاکستان عودت نموده اند که کاهش  71درصدی را نشان میدهد.
وقفه چهارماه زمستانی دربرنامه عودت کمشنری عالی پناهندگان ملل
متحد برای مهاجرین راجسترشده (ازدسامبر 2016تا اپریل  ،)2017کاهش
ثابت درمقدارپول کمکی به کسانیکه برمیگردند (از 400دالربه  200دالر)
وشروع ثبت نام افغانهای بدون مدرک توسط اداره بانک معلوماتی
وثبت اتباع درپاکستان همه وهمه درکاهش عوامل مشوق ونهی کننده
که درسال  2016باعث این موج بی سابقه عودت شد نقش داشته اند.

٤٠٠

آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﮔﺎن ﺣﻮادث ﻃﺒﯿﻌﯽ

مجموعه (ازجنوری تا اکتوبر 51000 )2017

٣٠٠
٢٠٠

٣٧

٣٣

٤١
٣١

٤٠
٤٧

١٠٠
٣٠

٥٠

٣٤

می 2017

جوالی 2017

اگست 2017

اکتوبر2017

یک موتر بمگذاری شده ناحیه
دیپلماتیک کابل را موردیکی
ازمرگبارترین حمله تروریستی که شهر
هرگزبه خود ندیده بود قرارداد که سب
کشته شدن  150نفروزخمی شدن 400
نفرگردید.

گروه های مسلح غیردولتی 40
مرکزصحی دروالیت لغمان را
مجبور به بسته شدن کردند که درنتیجه
 500000نفررا ازدسترسی به خدمات
صحی ضروری محروم شدند.

سازمان ملل متحد میگوید که
افغانستان دیگر کشورپسا
منازعه محسوب نگردیده ویک
کشوردرحال جنگ است.

به تعقیب سه حادثه امنیتی
بزرگ برعلیه کارمندان صلیب
سرخ این سازمان کاهش حضورش
درشمال را اعالن نمود.
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ازآغاز سال 2016درحدود دومیلیون افغان به
یک چشم اندار شکنند ونامعلوم به
کشو ر بر گشتند .
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ارزیابی های جدید نشان میدهد وقتیکه عودت کننده گان به
کشور برمیگردند ونمیتوانند به مناطق اصلی شان بروند،
نیازهای بشری شان همانند نیازهای بشری بیجا شده گان
داخلی ناشی ازجنگ است .برعالوه کمکهای بعدازعودت که
دریافت میکنند تاثیردوامدارچندانی روی وضعیت شان ندارد.
بعد ازاستقرار هم دسترسی به سرپناه ومسکن مطمئن ،
مصئونیت غذایی واقتصادی شان هنوزهم خراب باقی میماند.
درحقیقت درعدم ادغام مجدد کامل وموثرونداشتن شناخت
درست ازکشورتقریبا همه عودت کننده گان برای روزگذرانی
وابسته به کمک خویشاوندان ومساعدت های جامعه جهانی
هستند .درنتیجه عودت کننده گان بیشتردرمراکزشهری
جاییکه امید به خدمات وفرصت کاری وجود دارد ( که ممکن
هرگزمحقق نشود) مستقرمیشوند.
عودت کنندگان اکنون  %44درصد از 2.1میلیون باشنده گان
شهرک های غیررسمی درکشور و %69یک میلیون نفرباشنده
شهرک های غیررسمی درننگرهار را تشکیل میدهند .شرایط
درین شهرک ها غیرمعیاری بوده وخطرات صحی وحمایتی را
مواجه باشندگان میکند .درحدود  %81ازبیجا شده گان مقیم
شهرک های غیررسمی دچارعدم مصئونیت غذایی اند%26 ،
شان آب اشامیدنی کافی ندارند و  %24شان درخانوارهای
مزدحم زنده گی میکنند .این نیازنزدمهاجرین پاکستانی مقیم
شهرک های غیررسمی والیت جنوبشرقی خوست وپکتیکا
برجسته ترست %81 .شان درهراس ازاخراج احتمالی اند و%65
شان نیازمند مخزن آب اند.

شدت نیازهای ناشی ازعودت کتلوی

+

شدت جنک

-

 2017برگشته اند قابل نگرانی خاصی است .برگشتی های ایران
شامل هزاران قضایای نیازمند هستند بشمول خانمهای بدون
همراه ،اطفال بدون همراه ،قضایای عاجل صحی وتعداد زیادی
ردمرزی .که اکثریت عمده شان ازمرزمیلک دروالیت نیمروز
بعد از بسته شدن مرز اسالم قلعه بین ماهای فبروی تا دسامبر،
واردکشور شده اند .بلند رفتن ورودی ها ازمرزنیمروز که آنجا
تعداد موسسات خیریه کمتر وفاقد روند ثبت وغربالگری
(اسکرینیگ) همه جانبه است توانایی موسسات خیریه را
درتشخیص نیازمندترین عودت کننده گان مختل ساخته است.
ازجمله  20تا  30فیصد عودت کننده گان نیازمند ازمرزایران 5
تا  7درصد مساعدت های بشردوستانه را دریافت کرده اند.

وضعیت  394000عودت کننده بدون مدرک که ازایران درجریان

راه حل پایداربصورت فزاینده ی نیازمهاجرین وزیرستان شمالی است.
بیشترازسه سال ازمهاجرت شان به خوست وپکتیکا میگذرد ،این مهاجرین وزیرستانی همچنان نیازمند مساعدت های بشردوستانه
هستند .یافته های یک ماموریت مشترک  WFP-UNHCRدرپنجم سیپتامبر  2017حاکی ازنیازعاجل به تجدید خیمه ها ،ناکافی
بودن خدمات صحی ،دسترسی محدود به آموزش ،نبود تسهیالت بهداشتی مناسب و عدم دسترسی  40درصدی مهاجرین به آب
آشامیدنی سالم ،است .درحین حال ناامنی ودوردست بودن محالت که مهاجرین زنده گی میکنند تالش های پاسخگویی ونظارتی
طی ماه های اخیر را خسته ساخته است .ازجمله اولویت های عمده؛ تهیه کمک های زمستانی ،ارتباطات بیشتر با مسئولین محلی
وازسرگیری “کارنیروی ملی خوست وپکتیا” برای حصول اطمینان ازهماهنگی وپیگیری مناسب معضل این مهاجرین است .برای
یافتن راه حل های دارازمدت و اتمام اقدامات بشردوستانه مکرر درشرایط مزمن اینچنینی نیازبه تهیه وانکشاف یک استراتیژی
خروج که درآن انتقال مسئوالنه وگام بگام ازین قضیه به یک روش حمایتی پایدارترسیم شود ،میباشد.
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اطفال و جوانان بصورت نامتناسب آسیب می بینند

“افغانستان همچنان یکی ازبدترین مکان ها برای
طفل بودن آنست”.
موسسه حفاظت اطفال سویدن
اطفال همچنان بصورت نامتناسب ازجنگ آسیب می بینند
درجریان نُه ماه اول امسال درحدود  2480طفل کشته وزخمی
شدند که  %5افزایش را درتعداد تلفات اطفال نسبت به عین
دوره زمانی درسال 2016نشان میدهد .این تلفات عمدتا به
دلیل مواد انفجاری منفجر ناشده ،استفاده ازبمب های دست
ساز وعملیات هوایی درساحات مزدحم افرادملکی صورت
گرفته است .عالوه برمتحمل شدن سویه بلند و غیرقابل قبول
تلفات ،خشونت های جدی برعلیه کودکان درسال  2017ثبت
شده است .همچنان تعداد اطفال استخدامی درجبهات جنگ
طرفین درگیردرشش ماه اول سال  2017به نسبت سال 2016
بلند رفته است.
با اشغال  41مکتب توسط گروهای مسلح درسال  2017حمالت
به اماکن آموزشی ادامه یافت است که تقریبا دوچند موارد
ثبت شده درسال  2016میباشد .درتمام این موارد اشغال
مکاتب تعلیم وتربیه کودکان را مختل نموده است.
ودرمواردی هم به دلیل تبدیل شدن مکاتب به زمین جنگ
ساختمانهای مکاتب یا آسیب دیدند ویا هم کامال تخریب
شدند .دختران که احتمال رفتن شان بمکتب درشرایط عادی
هم کم است درچنین شرایط بویژه آسیب پذیرترند .یک
ارزیابی مشترک حمایتی وتعلیمی( )JENAکه بتازه گی انجام
شده نشان میدهد که نگرانی های امنیتی وخشونت موانع
عمده برسر تعلیم  %25دختران درمقایسه به  %19پسران است.

“آزارخیابانی ،مشکالت فرهنگی ،خشونت
وناامنی ازخطرات عمده فراروی دختران
درمسیر مکتب است ”
زنان درفراه
برعالوه دسترسی محدود به تعلیم ،کودکان به عین مثابه
ازدسترسی به مراقبت های صحی محروم شده اند ،مراقبت
های که تامین کننده موادمغذی موردنیازبه رسیدن به توانایی
های بالقوه طبیعی شان ،پوشش الزمی واکسیناسیون که هم

اکنون درنقاط مختلف کشوردرسطح نا متبوع و نابرابریست،
بخصوص درساحات بشدت جنگزده جاییکه به نسبت
دیگرساحات امنتر احتمال کمتردارد که اطفال دوره واکسین
های شان را تکمیل کنند .کامل نکردن واکسین های (-Penta1
 )Penta3درمقایسه  %13اوسط ملی دروالیت فراه ، %50
درارزگان  %38و درهلمند  %24درصد است .به همین ترتیب
سوء تغذی عمومی یا ( )GAMازحد عاجل گذشته طوریکه در
والیت ارزگان  %21.6دروالیت قندهار  %16.5ودروالیت
کنر %16.2میباشد.
برعالوه اضراروموانع فزیکی ایجاد شده ،جنگ برای اطفال
هزینه روحی قابل مالحظه ی نیز تحمیل کرده است.
بیشترازیک سوم کودکان درمعرض فشارهای روحی روانی به
دلیل ازدست دادن اعضای فامیل یا اجتماع شان وهراس
مستمر ازمرگ وزخمی شدن ،قرارگرفته اند .درحالیکه یک
سروی برداشتی (کیفی) دروالیت لغمان درسال  2017ترس
ازحمالت هوایی را برجسته ساخته است .فشارهای روحی
روانی وتاثیرصدمات ،کودکان وبزرگساالن بیجا شده را یکسان
متاثر ساخته است .طوریکه معروض شدن بزرگساالن به
فشارهای دوامدارسمی توانایی انجام مسئولیت های سرپرستی
ومهیا سازی محیط ثابت برای کودکان شان را متاثرمیسازد.
برای افرادزیرسن  25سال که  %64نفوس را تشکیل میدهند
نیز شرایط به همین منوال بد است .نرخ بیکاری دربین جوانان
 %28ودرزنان حتی بلندتر ست .بی ثباتی فزاینده  ،عدم
دسترسی به تعلیمات با کفایت ،محدودیت فرصت کاری
ومرارمعیشت برعالوه ناامیدی عمومی ازتضمین امنیت
ومصئونیت شان توسط دولت ،تمام مردم را درحالت یک آینده
نامعلوم ونامطمنن قرارداده است .بعد ازسختگیری های
مرزی دراروپا کسانیکه ازکشور فرارمیکنند – معموال مردان
جوان -اغلب خود را درگیرکاردرایران میابند .جاییکه معروض
به خطرات حمایتی دیگر مثل سوء استفاده کاری ،اعتیاد،
اذیت وآزاروبازداشت های خودسرانه پلیس ،میشوند .علی
الرغم این چالشها امروزه ایران مقصد اولیه اکثر افغانهاست.
بیشترازنصف  80530نفریکه درشش ماه اول سال فرار کردند
به ایران رفتند درمقایسه با  %23درصدی که راهی اروپا
شد ند .
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چشم انداز برای سال 2018
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درنبود راه حل سیاسی به جنگ درکشور ،احتمال میرود که
خشونت های گسترده درساحات تحت منافشه و جاییکه دولت
اسالمی خراسان حضوردارد درسال  2018دوام پیدا کند .اینکه
چطور این حوادث روی جابجایی مردم تاثیر میگذارد خیلی واضح
نیست .اما بادرنظرداشت نقاط عطفی احتمالی مثل آمدن نیروهای
تقویتی تازه (هم نیروانسانی وهم تدارکات) مرتبط به استراتیژی
جدید امریکا درمورد آسیای جنوبی که هم اکنون شروع شده
وانتخابات پارلمانی سال  2018درچنین شرایطی توقع میرود هزینه
گران هرجنگی را بپردازند .با آنکه پیوستن دولت افغانستان به
کنوانسیون عدم استفادها از تسلیحات متعارف وتصویب پالیسی
ملی برای کاهش تلفات ملکی انکشافات مثبت ودرخورخوش آمد
گویی هستند .مهمترازهمه داینامیک جنگ درافغانستان تاثیرقابل
مالحظه ی روی توانایی جامعه بشردوستانه برای ارائه مساعدت
های بشردوستانه موثروبموقع برای افراد ملکی خواهد داشت .با
کشته شدن  17مددرسان ،زخمی شدن  15تن دیگر واختطاف 43
نفردرده ماه اول سال،سال  2017افغانستان یکی ازخطرناکترین
کشورها برای کارمددرسانان است .ناامنی روبه رشد سبب شده
اکثر نهاد ها درترک مراکزشهری ورفتن به ساحات با دسترسی
دشوار جاییکه قاعدتا نیازهای بیشتری وجود داردمتردد باشند.
تصمیم تازه صلیب سرخ جهانی برای کاهش حضورش درشمال بعد
ازحمله به کارمندانش یکی ازنمونه های پیچیده گی شرایط
کاردرافغانستان است .کاهش موسسات بشردوستانه نشانه
دیگریست ازوخامت اوضاع طوریکه بین جوالی وسیپتامبر 2017
تعداد موسسات بشردوستانه ی که یکی ازدوفعالیت؛ ارائه کمک

تعداد برخوردهای مسلحانه ازجنوری تا اکتوبر ()2017-2008
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ها ویا ارزیابی نیازها وماموریت نظارتی انجام داده اند از 170به
 153کاهش یافته است .درین راستا حساس سازی موسسات
وکارمندان درمورد مفهوم « بمانید وخدمات ارائه کنید» همراه با
ارتباطات بیشتر ساحوی با گروه های مسلح غیردولتی برای
کاهش تاثیرات جنگ برروی جوامع ملکی وقادرسازی موسسات
برای ارائه مساعدت ها برای چگونگی پاسخگویی به نیازهای
تشخیص شده حیاتی اند.

بخش اول :تاثیر بحرانها

جزئیات

مردم نیازمند

بیشترین نیازهای وخیم دروالیات که دچار جنگ جاری هستند ویا هم میزبان تعداد زیاد بیجا شده گان وعودت کننده گان
هستند وجود دارد .این ساحات درحین حال توسط نارسایی های ساخداری قبل ازبحران فعلی که شامل عدم مصئونیت مزمن
غذایی ،سوء تغذی ودسترسی محدود به آب آشامیدنی سالم ومراقبت های صحی آسیب دیده اند .یک ابزار»درجه بندی شدت
نیازهای بین سکتوری» تهیه شده تا بتواند ساحات که درآنها چندین نیازبا هم وجود دارد و پاسخگویی مدغم را می طلبد را
تشخیص کند .به درک این واقعیت که کمک های بشردوستانه باید به اساس طیف وشدت نیازها اولویت بندی شوند.
از 3.3میلیون نفرنیازمند 2.1،میلیون درساحات زنده گی میکنند که سویه نیازها
بهسطحفاجعهباررسیدهو 1.2میلیوندرسطحبحرانی.نیازهایبشریدرینساحات
مربوطبههمهسکتورهابودهکهشاملمیزانبلندترضیضات،دسترسیناکافیبه
غذا،سرپناههایغیرمعیاریوطیفازنیازهایحمایتیمیشود.بیشترازهرکتگوری
که دارای نیازهای شدید ،آسیب دیده گان ازجنگها آسیب پذیرترند؛ ( 1.6میلیون) که
تقرب شان به جنگها ،دربرخی ساحات حمالت هوایی و موشک پراگنی های مرزی
آنها را وابسته به مساعدت های بشردوستانه برای گذراندن روزگارشان کرده است.
مردمانکهدرچنینساحاتزندهگیمیکنندشایدتوسطعودتکتلوینیزبهشدت
آسیبببینندطوریکهافزایشنفوسسببفشاربرخدماتاولیهمحدودومنابع
موجوده میشود .بصورت عموم درسال 2018تخمین زده میشود که562000
نفربصورتفاجعهباریابحرانیازعودتکتلویمتاثرشوند.
درحدود 222500نفر متاثر ازحوادث طبیعی دردوکتگوری نیازهای بلند
قرارمیگیرند .این طبقه بندی به اساس ازدست دادن حیات و تخریب کلی یا

قسمی خانه ها به اثربرفکوچ ،لغزش زمین وسیالب صورت گرفته .این شامل
کسانیکه نتوانستند به حالت قبل ازحادثه برگردند نیز میشود که اغلب درخانه
های دستساز گلی ،وخانه های کامال یا قسما تخریب شده سالها بعد ازحادثه اولیه
زندهگیمیکنند.

نیاز های حاد

3.3

نیاز های مزمن

میلیون

8.7

میلیون

جزئیات بیشتر راجع به میزان شدت نیازهای بین سکتوری که منعکس کننده
روش چندین الیحه ی که قضایای تخمینی را با درجه بندی سکتورواروخامت
نیازها براساس شاخص های خاصی درنظر میگیرد ،را میتوانید دربخش ضمیمه
میتودولوژیبدستآورید.

تعداد افرادنیازمند به اساس سکتور
به اساس حالت

ﺑﯿﺠﺎ ﺷﺪه ﮔﯽ
ﻧﺎﺷﯽ ازﺟﻨﮓ

ﻣﺘﺎﺛﺮﯾﻦ ﺟﻨﮓ

ﻣﺘﺎﺛﺮﯾﻦ ﺣﻮادث
ﻃﺒﯿﻌﯽ

ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن
ﺑﺪون ﻣﺪرک

ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﻋﻮدت
ﮐﻨﻨﺪه

اﻋﻀﺎی ﺟﻮاﻣﻊ
ﻣﯿﺰﺑﺎن

ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ

مجموعه

به اساس عمروجنس
ﻓﯿﺼﺪی ﮐﻮدﮐﺎن ،زﻧﺎن
وﻣﺮدان

ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﴩدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺣﺎد

ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺰﻣﻦ

ﮐﺎرﮔﺮوه آﻣﻮزش
درﺣﺎﻻت اﺿﻄﺮاری

٠٫٢ﻣﯿﻠﯿﻮن

-

٠٫٠٩ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫٠٦ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫٠٨ﻣﯿﻠﯿﻮن

-

٠٫٠٠٢ﻣﯿﻠﯿﻮن

٪٠ | ٠ | ١٠٠

٠٫٤ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫١ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﮐﻠﺴﱰﴎﭘﻨﺎه اﺿﻄﺮاری
واﻗﻼم ﻋﯿﺮﻏﺬاﯾﯽ

٠٫٣٦ﻣﯿﻠﯿﻮن

-

٠٫١٨ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫١٨ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫١٥ﻣﯿﻠﯿﻮن

-

٠٫٠٤ﻣﯿﻠﯿﻮن

٪٢١ | ٢١ | ٥٨

٠٫٩ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫٣ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﮐﻠﺴﱰﻣﺼﺌﻮﻧﯿﺖ
ﻏﺬاﯾﯽ

٠٫٣٦ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫٩٤ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫٢٨ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫١٣ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫١٤ﻣﯿﻠﯿﻮن

-

٠٫٠٧ﻣﯿﻠﯿﻮن

٪٢١ | ٢١ | ٥٨

١٫٩ﻣﯿﻠﯿﻮن

٦٫٧ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﮐﻠﺴﱰﺻﺤﺖ

٠٫١٧ﻣﯿﻠﯿﻮن

١٫٢٣ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫٠١ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫٠٧ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫٠٨ﻣﯿﻠﯿﻮن

-

٠٫٠٥ﻣﯿﻠﯿﻮن

٪٢٣ | ٢٣ | ٥٤

١٫٦ﻣﯿﻠﯿﻮن

٤٫٠ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﮐﻠﺴﱰ ﺗﻐﺬی

٠٫٠٧ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫٩٤ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫٠٣ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫٠٣ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫٠٣ﻣﯿﻠﯿﻮن

-

٠٫٠٢ﻣﯿﻠﯿﻮن

٪٠ | ٢٧ | ٧٣

١٫١ﻣﯿﻠﯿﻮن

٣٫٠ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﮐﻠﺴﱰ ﺣﺎﻤﯾﺖ

٠٫٤ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫٦٢ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫٠٣ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫١٨ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫٢ﻣﯿﻠﯿﻮن

-

٠٫١ﻣﯿﻠﯿﻮن

٪١٩ | ٢٠ | ٦١

١٫٥ﻣﯿﻠﯿﻮن

٢٫٥ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﮐﻠﺴﱰ آب و
ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﻪ

٠٫٢٩ﻣﯿﻠﯿﻮن

-

٠٫١٦ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫١٨ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫٢ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫١٧ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫١ﻣﯿﻠﯿﻮن

٪٢١ | ٢١ | ٥٨

١٫١ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫٩ﻣﯿﻠﯿﻮن

*اﻃﻔﺎل )> ١٨ﺳﻞ ،زﻧﺎن ،ﻣﺮداان ) ﺑﺎﻟﻐﯿﻦ < ١٨ﺳﺎل(
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بخش اول :شدت نیازها

شدت

نیازها

بیشترین نیازهای وخیم دروالیات که دچار جنگ جاری هستند ویا هم میزبان تعداد زیاد بیجا شده گان
وعودت کننده گان هستند وجود دارد .این ساحات درحین حال توسط نارسایی های ساخداری قبل
ازبحران فعلی که شامل عدم مصئونیت مزمن غذایی ،سوء تغذی ودسترسی محدود به آب آشامیدنی
سالم ومراقبت های صحی آسیب دیده اند .یک ابزار»درجه بندی شدت نیازهای بین سکتوری» تهیه
شده تا بتواند ساحات که درآنها چندین نیازبا هم وجود دارد و پاسخگویی مدغم را می طلبد را تشخیص
کند .به درک این واقعیت که کمک های بشردوستانه باید به اساس طیف وشدت نیازها اولویت بندی
شوند.
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از 3.3میلیون نفرنیازمند 2.1 ،میلیون درساحات زنده گی میکنند
که سویه نیازها به سطح فاجعه باررسیده و  1.2میلیون درسطح
بحرانی .نیازهای بشری درین ساحات مربوط به همه سکتورها
بوده که شامل میزان بلند ترضیضات ،دسترسی ناکافی به غذا،
سرپناه های غیرمعیاری وطیف ازنیازهای حمایتی میشود .بیشتر
ازهرکتگوری که دارای نیازهای شدید ،آسیب دیده گان ازجنگها
آسیب پذیرترند؛ ( 1.6میلیون) که تقرب شان به جنگها ،دربرخی
ساحات حمالت هوایی و موشک پراگنی های مرزی آنها را وابسته
به مساعدت های بشردوستانه برای گذراندن روزگارشان کرده
است .مردمان که درچنین ساحات زنده گی میکنند شاید توسط
عودت کتلوی نیزبه شدت آسیب ببینند طوریکه افزایش نفوس
سبب فشاربرخدمات اولیه محدود ومنابع موجوده میشود.
بصورت عموم درسال  2018تخمین زده میشود که 562000
نفربصورت فاجعه باریا بحرانی ازعودت کتلوی متاثرشوند.

درحدود 222500نفر متاثر ازحوادث طبیعی دردوکتگوری نیازهای
بلند قرارمیگیرند .این طبقه بندی به اساس ازدست دادن حیات و
تخریب کلی یا قسمی خانه ها به اثربرفکوچ ،لغزش زمین وسیالب
صورت گرفته .این شامل کسانیکه نتوانستند به حالت قبل ازحادثه
برگردند نیز میشود که اغلب درخانه های دستساز گلی ،وخانه
های کامال یا قسما تخریب شده سالها بعد ازحادثه اولیه زنده گی
میکنند .
جزئیات بیشتر راجع به میزان شدت نیازهای بین سکتوری که
منعکس کننده روش چندین الیحه ی که قضایای تخمینی را با
درجه بندی سکتورواروخامت نیازها براساس شاخص های خاصی
درنظر میگیرد ،را میتوانید دربخش ضمیمه میتودولوژی بدست
آورید.

بخش اول :شدت نیازها

حضور عملیاتی
تعداد موسسات فعال
درهرولسوالی

+

ﺑﺪﺧﺸﺎن

ﮐﻨﺪز

ﺗﺨﺎر

ﺑﻠﺦ

ﮐﺮﻨ

ﻓﺎرﯾﺎب
ﴎﭘﻞ

ﭘﻨﭽﺸﯿﺮ

ﻟﻐﺎﻤن

ﺑﺎدﻏﯿﺲ

ﮐﺎﭘﯿﺴﺎ

ﺑﺎﻣﯿﺎن

ﭘﺮوان
ﮐﺎﺑﻞ

ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر

ﻫﺮات

ﻣﯿﺪان وردک

ﻟﻮﮔﺮ

ﻏﻮر

داﯾﮑﻨﺪی

ﭘﮑﺘﯿﺎ

ﺧﻮﺳﺖ

ﺟﻮزﺟﺎن

ﺳﻤﻨﮕﺎن

ﺑﻐﻼن
ﻧﻮرﺳﺘﺎن

10 15 >15

-

1 3

ﻏﺰﻧﯽ
ارزﮔﺎن
ﭘﮑﺘﯿﮑﺎ

ﻓﺮاه

زاﺑﻞ

ﻫﻠﻤﻨﺪ

ﮐﻨﺪﻫﺎر

ﻧﯿﻤﺮوز
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شدت نیازها

+
ﺑﺪﺧﺸﺎن

ﮐﻨﺪز

ﺗﺨﺎر

ﻓﺎرﯾﺎب

ﺳﻤﻨﮕﺎن

ﺑﻐﻼن

ﴎﭘﻞ

ﭘﻨﭽﺸﯿﺮ

ﻧﻮرﺳﺘﺎن
ﮐﺮﻨ

ﺑﻠﺦ

ﻟﻐﺎﻤن

ﺑﺎدﻏﯿﺲ

ﮐﺎﭘﯿﺴﺎ

ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر

ﺧﻮﺳﺖ

ﺟﻮزﺟﺎن

ﺑﺎﻣﯿﺎن

ﭘﺮوان
ﮐﺎﺑﻞ

ﻫﺮات

ﻣﯿﺪان وردک

ﻟﻮﮔﺮ

ﻏﻮر

داﯾﮑﻨﺪی

ﭘﮑﺘﯿﺎ
ﻏﺰﻧﯽ

ارزﮔﺎن
ﭘﮑﺘﯿﮑﺎ

ﻓﺮاه

زاﺑﻞ

ﮐﻨﺪﻫﺎر

ﻫﻠﻤﻨﺪ

ﻧﯿﻤﺮوز

شدت نیازها

-

توزیع جغرافیایی

نیازها

برعالوه مراکز شهری که مردم درجستجوی محالت امنتر به آنجا ها پناه میبرند ،نیازهای بشری
درساحات که جنگ های جاری ومکرر را تجربه میکنند بیشتر متمرکزومشهود است.
نموده اند  :والیات بادغیس ،فاریاب ،غزنی ،هلمند ،کابل ،کندهار ،کنر،
قندوز ،ننگرهار وارزگان .این والیت جنگزده ترین والیات اند که باعث
بیجا شدن  %58تمام بیجا شده گی های تازه درکشوردرسال 2017شده
است .این والیات ازجمله والیات با دسترسی دشوارهم هستند که 72
ولسوالی ازجمله  100ولسوالی با دسترسی دشوار تثبیت شده توسط گروه
دسترسی بشردوستانه درین والیات میباشند .برای حصول اطمینان
ازینکه کمک های بشردوستانه به این والیات میرسد استراتیژی های
دسترسی خالقانه وانعطاف پذیری درسال  2018نیازست .فعال یک درصد
مددرسان درساحات بیرون ازکنترول دولت فعالیت دارند.
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نیازهای بشردوستانه درمراکزشهری بزرگ بشمول کابل وجالل آباد
بیشتر مشهود است چون هم بیجا شده گان وهم عودت کننده گان
درجستجوی فرصت های امرارمعیشت ودسترسی به خدمات اولیه درین

مراکزتجمع میکنند .نیازهای بشردوستانه درین دوالیت  42درصد
نیازهای مربتط به بیجاشده گی وعودت کتلوی را تشکیل میدهد.
درحالیکه جنگ بخشهای ازکشور را نسبت به دیگری بیشتر متاثر میسازد
اما تاثیرات آن فراگیربوده وهیچ والیتی را درسال  2017بی تاثیر نگذاشته
است .ساحات مستعد تر به حوادث طبیعی منزوی/محدودترند ودرحوزه
شمال وشمالشرقی موقعیت دارند .حوادث مرتبط به زمستان مثل برف
سنگین ،برفکوچ  ،لغزش زمین وباران های موسومی میتوانند درهرجایی
اتفاق بافتند اما درشمال بیشتر روی میدهند .با آنکه وقوع زلزله غیرقابل
پیش بینی است اما احتمال زمین لرزه درهرزمان را نمیشود نفی کرد.
این نوع حوادث بیشتردرمحالت دورافتاده روستایی وکوهستانی با تراکم
نفوس کم اتفاق افتاده است.
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 -١اﻃﻔﺎل )> ١٨ﺳﻞ ،زﻧﺎن ،ﻣﺮداان ) ﺑﺎﻟﻐﯿﻦ < ١٨ﺳﺎل(
 -٢ازآﻧﺠﺎﯾﯿﮑﻪ دوﺑﺎره ﺷﺎﻤری ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن درﻣﺮز ودرﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺷﺎن وﺟﻮد دارد ،ﺗﻌﺪاد ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﻋﻮدت
ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ درﻫﺮﺣﻮزه ﻧﯿﺴﺖ.
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بحران جاری افغانستان وضع سیستم شکننده تعلیمی
این کشور را که تحت شعاع سه دهه جنگ نادیده
گرفته شده  ،را وخیمتر کرده است .آمارسیستم
مدیریت معلومات تعلیمی یا ( )EMISازسال 2016
نشان میدهد که درحدود  3.5میلیون طفل ازمکتب بازمانده اند
که  %75شان را دختران تشکیل میدهند .فیصدی معلمان زن که
یک افزایش جزئی از %31درسال  2012به  %33درسال  2017را نشان
میدهد ،یکی ازموانع ثبت نام وماندن دختران درمکتب است.
برعالوه ،کمبود عمومی معلم درسراسرکشور وجود دارد (. )40000
بیشترازیک هزارمکتب به دلیل ناامنی و جنگ تخریب شده یا
آسیب دیده ویا هم اشغال شده .برخی ازین مکاتب هنوز فعال اند
که نگرانی های بیشتری را برمی انگیزند .ارزیابی تازه کارگروه
آموزش درحاالت اضطراری نشان میدهد که سرازیرشدن اطفال
عودت کننده گان وبیجا شده گان درحوزه شرقی سبب مزدحم
شدن مکاتب دولتی گردیده اند که ظرفیت جذب را به دلیل
نداشتن ساختمان(صنف ،مستراح ،آب آشامیدنی) اساتید واجد
شرایط وآموزش دیده ،ندارند .اگرمنابع موردنیازتامین نشوند وبه
چالش های حاد رسیده گی نگردد کیفیت عمومی تعلیم وتربیه به
دلیل بحران فعلی پایان آمده ودستاورد های سالهای اخیر هم
هدرخواهند رفت.

نیازها به اساس
سن وجنسیت

٪٠

مردان

٪١٠٠ ٪٠

زﻧﺎن
 ١٨ﺳﺎل>

اﻃﻔﺎل
 ١٨ﺳﺎل<

نیازهای
مزمن

0.1

نقشه شدت نیازها

نیازهای
حاد

میلیون

0.4
+

میلیون

-

مردم آسیب دیده

بیشتراز 600000طفل افغان ازنگاه حقوق ونیازهای شان به تعلیمات
مصئون ،با مورد ،همه شمول وباکفایت آسیب دیده اند .که این
آسیب دیده گی ناشی ازجنگ ،حوادث طبیعی وسرازیر شدن
کتلوی عودت کننده گان توسط همکار های کارگروه آموزش
درحاالت اضطراری درحوزه شرقی ،جنوبی ومرکزی درسال
 2017/2016مستند شده ااند .جنگ وبیجا شده گی نیازها به
خدمات روحی-اجتماعی را وخیمترکرده اما ارائه این خدمات تنها
در %4مکاتب ارائه میگردد .برعالوه  %57دختران و %24دختران
درهیچ نوع فعالیت های تفریحی سهم نمیگیرند  .فعالیت های که
میتوانست درالتیام صدمات کمک کند .که این امرآسیب پذیری
جوامع آسیب دیده را بدترمیکند.
ارزیابی مشترک تعلیمی وتغذی یا  JENAازدست دادن فرصت
های امرارمعیشت بیجا شده گان وعودت کنند گان سبب شده تا
فامیل های میکانیزم های تطابق پذیری منفی مثل کارکودکان
( %17پسران و %12دختران کارمیکنند) وازدواج زودرس (%6
دختران « 13درصدشان درحوزه غرب «ودودصد دختران) سبب
عدم دسترسی کودکان بمکتب وادامه درس شان میشود .این
میکانیزم های تطابق پذیری منفی هم عامل وهم معلول عدم
شمولیت درمکتب اند .میزان باالی عودت تاثیرات منفی قابل
مالحظه ی روی کیفیت تعلیم وتربیه جوامع میزبان به دلیل
مزدحم شدن مکاتب وبمصرف رفتن منابع محدود شده که خطر
ازدست دادن دستاوردهای سکتورمعارف وتنش بین جوامع را

دربردارد.

تحلیل نیازهای بشری

تعداد اطفال نیازمند تعلیمات ابتدایی به دلیل عودت کتلوی
ازپاکستان وایران بصورت قابل مالحظه ی از 2016به بعد افزایش
یافته است .تقریبا  %70عودت کننده گان طفل اند و تا  300000آنها
اطفال سنین مکتب اند که اکثریت شان قبل ازبیجاشدن بمکتب
میرفتند .طوریکه توسط چندین ارزیابی کارگروه آموزش درحاالت
اضطراری تثبیت شده است میزان ثبت نام عودت کننده گان
درحوزه های شرقی وجنوبی نسبت به جوامع میزبان کمترست.
محدودیت های ارائه خدمات تعلیمی به عودت کننده گان متعدد
اند اما نگرانی عمده نبود فضای درسی برای جذب اطفال
درمکاتب رسمی است .به اساس ارزیابی مشترک نیازهای تعلیمی
وتغذی سرازیرشدن اطفال عودت کننده به مکاتب سبب ازدحام
شده (با آنکه مسئولین معارف چندین شیفت درسی ایجاد کرده
اند) که این امرسبب نگرانی وضعیت  %13پسرها ( %16درشمال)
و 11درصد دختران ( %22درشمال) گردیده است ،ازدحام تاثیر
منفی روی زمان وکیفیت درسی شاگردان گذاشته برعالوه ادغام
محلی و رابطه مسالمت آمیز عودت کننده گان با جوامع میزبان را
متاثرمیکند .نیازاشد به فضای بیشتر ،مواد درسی ومعلمین وجود
دارد معلمین که نه تنها آموزش های اولیه پیداگوژیک را فراگرفته
باشند بلکه درحمایت های روحی-اجتماعی هم آموزش دیده باشند
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تا به اطفال بیجا شده تازه وارد و نیازهای حمایتی ،انکشاف
شناختی شان ونیازهای روحی-روانی شان رسیده گی کند .علی
الرغم پالیسی وزارت معارف مبنی برثبت نام این اطفال ،اطفال
عودت کننده گان بدون مدرک حین ثبت نام درمکاتب ولسوالی
ها ردمیشوند
ارزیابی های سکتوری تازه نشان میدهد که میزان شمولیت
دختران عودت کننده وبیجا شده نسبت به پسران کم است .برای
مثال تنها درحدود  %39دختران عودت کننده دروالیات شرقی
درمکاتب ثبت نام کردند . .مردم آسیب دیده نبود معلمین زن را
یکی ازموانع عمده برسر راه ثبت نام دختران عنوان میکنند.
برعالوه خطرات مصئونیتی درمسیرمکتب ازنگرانی های
محدودکننده ثبت نام دختران درمکاتب است %24.دختران
خشونت وناامنی درمسیرمکتب وداخل مکتب را را بحیث نگرانی
های شان نام برده اند .درحوزه شمالشرقی عمده ترین عامل (%19
موارد) تنها ثبت نام کردن پسران خانواده را نبود تسهیالت برای
دختران درمکتب عنوان شده کرده اند .موارد فوق الذکر تفاوت

نیازهای متفاوت حمایتی دختران وپسران را برجسته میسازد که
بیانگرنیازهای بیشتر دختران است .یافته های ارزیابی مشترک
تعلیمی تغذی نشان میدهد که مصارف تعلیمی (یونیفورم ،کتابچه،
واغلب کتاب)  %4کل مصرف خانواده ها را تشکیل میدهد.
درحالیکه این قیمت بصورت نسبی بلند نیست اما خانواده های
بیجا شده گان وعودت کننده گان آسیب پذیر واغلب دچاروضعیت
بد اقتصادی اکثر نمیتوانند این قیمت را بپردازند وباید مصارف
شان را اولویت بندی کنند که دربسا موراد سبب جلوگیری
شمولیت اطفال درمکاتب میشود وآنها را ازحق تعلیم وتربیه شان
محروم میکند.
معلومات توسط کارگروه آموزش درحاالت اضطرارتهیه شده وبرای معلومات بیشتر به
صفحه این بخش درین لینک سربزنید:

humanitarianresponse.info
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دسترسی به تعلیم وتربیه با کفایت

ازدواج زودرس وکارکودکان
دﺧﱰان

7 1

کودک به تعلیمات ابتدایی با
ازهر
کفایت دسترسی دارند
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سرپناه همچنان یک نگرانی اولیه برای بیجا شده گان
وعودت کننده گان درافغانستان است تحلیل ارزیابی.
یک نمونه  7064نفری بیجا شده گان داخلی درشهرک
های غیررسمی درحوزه های مرکزی ،شرقی ،شمالی،
جنوبشرقی و حوزه غرب نشان میدهد که  %40خانواده ها درخانه
های کرایی زنده گی میکنند .ازجمله  4691خانواده  %90شان
درخانه های دایمی یا سرپناه های موقت زنده گی میکنند
ودرهراس اخراج بسرمیبرند .خانواده های با خانه های آسیب پذیر
مثل خانه های دست سازگلی هم کمترین اوسط عاید را (7282
افغانی) دارند .عاید کم به دلیل محدودیت فرصت امرارمعیشتی
روی وضعیت عمومی زنده گی مردم تاثیر گذاشته وآنها را
درمعرض خطرات بلند حمایتی قرار داده است .طوریکه  %78بیجا
شده گان مصاحبه شده درسطح ملی و  %88درحوزه غرب گزارش
دادند که فضای خلوت برای زنان ودختران ندارند .درحالیکه یک
سوم ازمصاحبه شونده گان سرپناه را ازنیازهای اولیه شان بیان
داشتنه اند اما فقط سه درصد شان مساعدت درراستای سرپناه
دریافت کرده اند.
نوع خاص از اقالم غیرغذایی نیزمورد نیازآسیب دیده گان بوده؛
ازجمله  7064خانوار سروی شده  %70شان نیازبه بسته آشپزخانه را
برجسته ساختند %65 ،نیازمند موادگرمکن و %70درننگرهار نیازبه
البسه گرم را نام برده اند .این نیازها درحوزه غرب بیشتر مشهود
بوده طوریکه  %78نیازبه بسته آشپزخانه %71 ،نیازبه مواد گرمکن
والبسه گرم  %90نیازها را درین حوزه تشکیل میدهد .نیازبلند به
مواد گرمکن والبسه گرم شاید به دلیل زمستان پیش روباشد که
مصادف شده با محدودبودن فرصتهای امرارمعیشت وبلند رفتن
مرگ ومیرناشی ازامراض قابل جلوگیری دربین اطفال وکهنساالن.

مردم آسیب دیده

درحدود  900000نفرنیازمند سرپناه اضطراری واقالم غیرغذایی
اند ،سرپناه نامناسب هم اعضای جوامع آسیب پذیر را که میزبان
بیجا شده گان وعودت کننده گان اند را نیزمتاثر ساخته است .با
آنکه جنگ روی دسترسی به سرپناه مناسب تاثیرعمد ِه دارد اما
حوادث طبیعی عامل دیگرمشکل زا برای سرپناه است طوریکه بعد
ازتخریب خانها باثرحادثه طبیعی خانواده ها دیگر نمیتوانند خانه
های شان را بسازند .مردم که آسیب پذیری شان خیلی محتمل
است درشمال ،شمالشرق وغرب موقعیت دارند جاهاییکه به
حوادث طبیعی مستعد است .آسیب پذیرترین ها بخصوص درشمال
زنده گی میکنند جاییکه خانه های  %79شان ازخشت خام ساخته
شده است .آمارجمع آوری شده بین سالهای  2016و 2017نشان
میدهد که حوادث طبیعی سبب تخریب قسمی  18200خانه
وتخریب کلی  9925خانه گردیده .سرپناه های نامناسب اغلب
آسیب پذیری را تشدید میکنند که سبب اتخاد میکانیزم های
تطابق پذیری منفی شده وزنان وکودکان را غالبا درمعرض خطرات
حمایتی قرار میدهد.گزارش ماه مارج کمیته ناروی برای
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مهاجرین درباره بررسی سرپناه وجنسیت نگرانی های زنان
درمورد ازدحام خانه ها را آشکار ساخت که این امر بخصوص
درزمستان که زنان ومردان مجبورند درخانه باشند نگران کننده
است .زنان مصاحبه شوند بیان داشتند که اکثرفکر میکنند
درمعرض عموم قراردارند خصوصا شبها ودرمورد دختران نوجوان
شان نگران هستند.

تحلیل نیازهای بشردوستانه

جنگ درافغانستان همچنان نیازبه سرپناه اضطراری واقالم
غیرغذایی خاص را تشدید میکند .ارزیابی چندین کلستری نیازها
( )MCNAکه درسال  2017توسط موسسه تحقیقی ریچ درشهرک
های غیررسمی انجام شد دریافته که نیازهای سرپناه درحوزه
مرکزی وغربی نسبت به دیگرحوزه ها بیشترست .درتمام خانواده
های که در شهرک های غیررسمی درافغانستان زنده گی میکنند
سرپناه نیازاولیه شان است طوریکه  %41نفوس که  %67آن درحوزه
غرب میباشند نیازمند سرپناه هستند %56 .نفوسیکه درشهرک
های غیررسمی زنده گی میکنند درخانه های دایمی زنده گی
میکنند %35 ،درسرپناه های موقت و شش درصد درزیرخیمه یا
خانه های دست ساز زنده گی میکنند .ازمیان بیجا شده گان
اجباری  %47بیجا شده گان و  %36عودت کننده گان درخانه های
کرایی زنده گی میکنند .وابسته گی بلند بیجا شده گان به خانه
های کرایی ترس زیاد ازاخراج حتمی را نیزدربردارد .این ترس از
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خطر اخراج درحوزه غرب  %88ودرجنوب  80درصد است که
ناشی ازمشکالت درپرداخت کرایه ومسائل مربوط به استفاده
ومالکیت جایداد است .وضعیت سرپناه درمناطق بادسترسی
دشواربه عین منوال درمعرض خطرست.یک تحقیق که درسال 2016
صورت گرفت نشان میدهد که  %37مردم مقیم ساحات با
دسترسی دشوار درخانه های با وضعیت خراب بشمول خانه های
خساره دیده و سرپناه های درحال خرابی ،خیمه و خانه های دست
ساز زنده گی میکنند .درحالیکه  %45بیجا شده گان درخانه های
قسما تخریب شده زنده گی میکنند درحین زمان تقریبا نصف بیجا
شده گان ( )%44درخانه های اکثرا تخریب شده نسبت به %10
کسانیکه بیجا نشده اند زنده گی میکنند.
ارزیابی جدول پیگیری بیجا شده گی یا ( )DTMسازمان بین المللی
مهاجرت که دروالیات بغالن ،بلخ ،کابل ،کنر ،قندوز ،لغمان،
ننگرهار ،پکتیا وتخارانجام شد نشان داد که بیجا شده گان وعودت
کننده گان درشرایط خیلی خراب زنده گی میکنند .برخی
درجایداد های متروکه وخرابه زنده گی میکنند وبرخی هم
درزیرخیمه ومغاره های پوشیده با ترپال زنده گی میکنند .برخی
هم نیازعاجل به سرپناه دارند چون خیمه های که برای شان توزیع
شده بود پاره شده وباید تعویض شوند.

برای آوردن آب پیاده بروند  %44شان درخیمه ها وسرپناه های
دست ساز زنده گی میکنند .برعالوه منابع آب نزدیک بازار اند
وخانه ها وجایدادهای نزدیک به بازار قیمت اند .بنابرین کسانیکه
دورازمنبع آب وبازار زنده گی میکنند احتماال ازنگاه اقتصادی هم
صعیف ترند واین امرعدم مصئونیت شان را مضاعف میکند.
شاخص ازدحام خانه نزد خانواده های که دسترسی کافی به آب
دارند پایین ( )4.9است نسبت به آنهاییکه دسترسی کافی به آب
ندارند ( . )5.6ازجمله خانواده های که درفضای باز رفع حاجت
مینمایند  %47شان درسرپناه های موقت زنده گی میکنند و به
تعقیب آن  %35کسانی اند که درخانه های دایمی با خشت خام یا
سمنتی هستند .بین مصرف غذا و اقالم غیرغذایی یک رابطه
همراهی منفی وجود دارد طوریکه عدم مصئونیت شدید غذایی
دربین کسانیکه درخیمه زنده گی میکردند( )%63وکسانیکه
درخانه های موقت زنده گی میکردند ( )%40دریافت شده است.
معلومات توسط کلسترسرپناه اضطراری واقالم غیرغذایی تهیه شده وبرای معلومات
بیشتر به صفحه این بخش درین لینک سربزنید:

humanitarianresponse.info
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یک تعداد مسائل همه شمولِ هم است که با حصول اطمینان
ازسرپناه مناسب مرتبط است .ازجمله کسانیکه باید  20دقیقه

درهراس اخراج

بیجاشدهگانیکهدرخانههایکراییزندهگیمیکنند
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کلسترمصئونیت غذایی وزراعت
بررسی اجمالی
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با گسترده گی نیازهای حاد ومزمن غذایی به اثر
عوامل متعدد بشمول جنگ ،عودت وتغیرات اقلیمی
عدم مصئونیت غذایی درافغانستان درحال بلند رفتن
است .طبقه بندی مراحل عدم مصئونیت غذایی
مدغم یا ( 1.9 )IPCمیلیون مردم را درفاز( 4-اضطراری) و5.6
میلیون نفر را درفار( 3-بحران) ودرحدود  10میلیون نفر را درفاز2-
(تحت فشار) طبقه بندی نموده است .به اساس ارزیابی مصئونیت
غذایی فصلی یا ( )SFSAتقریبا نصف ازمردم شکلی ازحادثه را
تجربه کرده اند که توانایی شان برای تغذیه خانواده های شان را
متاثر ساخته است .این حوادث شامل ازدست دادن کار ( )%27و
کاهش عاید( )%13میشود .حوادث طبیعی چون سیل ،خشکسالی
محدود وهجوم آفات نباتی در 2017محصوالت زراعتی وتولید
مواشی را درنقاط مختلف کشور متاثرساخته است ،بخصوص
دروالیات بادغیس ،بلخ ،غور ،کابل ،کنروننگرهار .به اساس گزراش
چشم انداززراعتی ازاپریل  2017با عدم کفایه تقریبا  1.4میلیون تن
گندم ،تولیدات گندم دربدترین وضع درطی پنجسال گذشته بوده
است .بیجا شده گی ناشی ازجنگ وحوادث طبیعی ،تعداد زیاد
عودت کننده گان ازپاکستان وایران وکوچ های اقتصادی درعدم
مصئونیت غذایی درکشور سهیم اند .بویژه درساحات با تجمع
باالی بیجا شده گان داخلی وعودت کننده گان.
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مردم آسیب دیده

مردم که درساحات مرتفع با فرصت های امرارمعیشت حداقلی و
برنامه های انکشافی وسرمایه گذاری های ناچیز زنده گی میکنند
به دلیل مواجه شدن به حوادث متعدد با میکانیزم های تطابق
پذیری محدود بحیث آسیب پذیرترین ها تشخیص شده اند.
ارزیابی جدید نیازهای چندین کلستری یا  MCNAدریافته است
که  %87بیجا شده گان و  %84عودت کننده گان دچارعدم
مصئونیت شدید غذایی اند .عدم مصئونیت غذایی درمیان زنان
سرپرست خانواده به دلیل مسائل فرهنگی که باید آنان آخرین
کسانی باشند که غذا دریافت کنند ،بلند است .ارزیابی مفصل به
رهبری سازمان غذایی جهان وکمشنری عالی سازمان ملل برای
پناهنده گان عدم مصئونیت غذای را درخوست ()%80
ودرپکتیکا( )%42ودربین مهاجرین پاکستانی عدم مصئونیت غذایی
دوامدار را دریافت کرده است .برعالوه به اساس آمارپاسخگویی
کلسترمصئونیت غذایی وزراعت  75درصد آسیب دیده گان
ازحوادث طبیعی دچارعدم مصئونیت غذایی ونیازمند کمک های
غذایی بوده اند .همکار های کلسترمصئونیت غذایی وزراعت
شاخص های آسیب پذیری را برای تشخیص نیازمندان به کمک
های بشردوستانه استفاده میکند .این بخاطریست که درساحات
که تمرکزباالی بیجا شده گان وعودت کننده گان وجود دارد
فامیل های هستند که نان آورخانواده شان را ازدست داده یا
اعضای خانواده ی دارند که دارای معلولیت است که مساعدت
های اولویت بندی شده نیازدارند.

تحلیل نیازهای بشردوستانه

نیاز به غذا درسراسر 34والیت کشور گسترده است اما آنهاییکه
درسال  2018دارای نیازهای حاد اند درساحات خیلی ناامن جاییکه
جنگ جریان دارد زنده گی میکنند .کلسترمصئونیت غذایی
وزراعت  3.3میلیون نفر را به دلیل جنگ نیازمند مواد غذایی
تخمین زده است .ارزیابی های که درسال  2017انجام شده نشان
میدهد که  %81مردم بیجا شده دچارعدم مصئونیت شدید غذایی
اند .جنگ همچنان روی تولید غذا وعاید جوامع آسیب دیده
تاثیرمنفی نموده است .ارزیابی مصئونیت غذایی فصلی یا ()SFSA
سال  2017نشان میدهد که  %11خانواده ها گزارش عاید خیلی کم و
 %48عاید کمتر ازعاید سال قبل را داده اند .اکثر این خانواده ها
قصد برگشت به مناطق اصلی شان را ندارند %50 .ناامنی%20 ،
غصب زمین 7 ،درصد فروش منابع عایداتی را ازدالیل عدم
برگشت شان ذکرکرده اند .همه مصاحبه شده گان کمک های
غذایی را بخشی ازنیازهای روزگذرانی شان یادآورشدند .حوادث
طبیعی ،عودت وتغیرات اقلیمی نیز سبب عدم مصئونیت غذایی
میشوند .هوای شدید سرد وحمله آفات نباتی غذا وامرارمعیشت
جوامع روستایی را تحت تاثیر قرارمیدهد و  250000نفررا ساالنه
آسیب میزنند .والیات بدخشان ،بادغیس ،بغالن ،بلخ ،بامیان،
دایکندی ،فاریاب ،غور ،هرات ،جوزجان ،کابل ،ننگرهار ،سمنگان،
سرپل ،تخار وزابل بدترین آسیب را دیده اند .درسال 2018
کلسترمصئونیت غذایی وزراعت تخمین میزند که به اثر حوادث
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طبیعی  280000نفر دچارعدم مصئونیت غذایی میشوند .مردم
روستایی که وابسته به زراعت ( )%66.4و وابسته به مالداری ()%69
با گزینه های محدود موجوده ،آسیب پذیرترین مردم به حوادث
طبیعی اند .خانوارهای آسیب پذیر متکی به استراتیژی های
ناپایدار تطابق پذیری مثل بیجا شده گی دوباره یا فروش دارایی
های باارزش شان مثل مواشی وزمین اند که خود به روی مصئونیت
غذایی میان مدت ودرازمدت شان تاثیر منفی دارد %41 .جوامع
سروی شده گزارش ازاستراتیژی ها تطابق پذیری به حاالت
اضطراری معیشتی در ارزیابی مصئونیت غذایی فصلی یا ()SFSA
 2017داده اند.
عبورومرور مرزی یک چالش عمده برای جوامع بشردوستانه
ودولت است .ارزیابی انجام شده دراپریل  2017توسط
کلسترمصئونیت غذایی وزراعت درحوزه شرقی نشان میدهد که
 %77عودت کننده گان ارزیابی شده دچارعدم مصئونیت غذایی
اند ونیازمند حداقل سه ماه مساعدت اند .هجوم کتلوی بیجا شده
گان وعودت کننده گان به مراکز شهری فقیروتحت فشار رقابت
اضافی را برسرفرصت های کاری ایجاد نموده وسبب کاهش
دستمزد وازدیاد رقابت برای کارشده است.

نارسایی تولید گندم

بصورت مجموعی کلسترمصئونیت غذایی وزراعت  1.9میلیون نفر
را به اثر جنگ ،حوادث طبیعی ،وجریان عودت درسال 2018
نیازمند کمک تشخیص نموده است که اکثرا درحوزه های جنوبی،
شمالی وغربی زنده گی میکنند .با پذیرش این واقعیت که فیصدی
زیادی از جوامع افغان دچار عدم مصئونیت گسترده اند ،موسسات
انکشافی ودولت افغانستان باید برنامه های شان برای مردم آسیب
پذیر درساحات با دسترسی دشوار را ازدیاد بخشند.
کلسترمصئونیت غذایی وزراعت به دادخواهی اش برای این
جوامع ادامه خواهد داد وتالشها برای پیوست دادن اقدامات
بشردوستانه با برنامه های درازمدت انکشافی را برای دستیابی به
مصئونیت پایدار غذایی رهبری خواهد کرد.
معلومات توسط کلسترمصئونیت غذایی وزراعت تهیه شده وبرای معلومات بیشتر به
صفحه این بخش درین لینک سربزنید:

humanitarianresponse.info

عدم مصئونیت غذایی
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نیازبه کمک های غذایی
Av

٪٩٧

٪٨٤

٪٨٩

٪٨٧

٪٨١

دﭼﺎرﻋﺪم
ﻣﺼﺌﻮﻧﯿﺖ
ﻏﺬاﯾﯽ ﺷﺪﯾﺪ )(٤-IPC
ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن ﻣﺘﺎﺛﺮﯾﻦ ازﺟﻨﮓ

ﻓﯿﺼﺪی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ

ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ

٤ﻫﺰار

٤ﻫﺰار

٢ﻫﺰار

٢ﻫﺰار

٠ﻫﺰار

٠ﻫﺰار

٢-ﻫﺰار

٢٠١٧

به متریک تُن

٢٠١١

٢-ﻫﺰار

بخش دوم :صحت

صحت
بررسی اجمالی

جنگ جاری و حوادث مکرر درافغانستان سبب بیجا
شده گی ،تلفات کتلوی وشیوع امراض ساری که
سبب مختل شدن سیستم صحی که هم اکنون هم به
دلیل حاالت اضظراری مزمن تحت فشارست ،میشود.
شرایط بی ثبات فشاررا برسیستم صحی شکننده وارد میکند
سیستمی که دارای میزان مرگ ومیرنوزادان  70بر  1000تولد زنده
 ،میزان مرگ ومیر بلند غیرفابل قبول مادران ،پوشش کم
واکسیناسیون (کمتراز %40پوشش سرخکان)  ،ودسترسی محدود
به مراقبت های صحی وتغذی برای  %30نفوس کشور .فقط %50
زایمان ها درمراکزصحی صورت میگیرد جاییکه خدمات بعد
ازوالدت توسط کارمند آموزش دیده صحی ارائه میگردد.
درسراسرکشور چهارونیم میلیون نفرنیازمند مزمن مراقبت های
صحی اساسی اند .زنان سن باروی درکشوریکه دارای میزان
غیرقابل قبول مرگ ومیرمادران است ،بخصوص آسیب پذیرترند.
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دسترسی بیجا شده گان به خدمات صحی ،عودت کننده گان
ومهاجرین محل نگرانی خاص است واکثر عودت کننده گان
ومهاجرین ازخدمات صحی اساسی محروم مانده اند .عودت
کننده گان درتورخم ،اسپین بولدک ،زرنج واسالم قلعه با وقوعات
بلند تبرکلوز ،HIV ،اختالطات طبی مرتبط به سوء تغذی وبارداری
روبروهستند .شرایط درمناطق که ساحات بین گروه های مسلح
غیردولتی ودولت درسراسر کشوردست به دست میشود
بدترست .این امر نه تنها سبب بلند رفتن نیازبه مراقبت های
ترضیضی واحیایی میشود بلکه سبب بسته شدن مراکز صحی و
کشته ومعیوب شدن کارمندان صحی نیزمیگردد .تنها درسال
 2017تعدادی ازمرکاز صحی مجبور به بسته شدن دروالیات
فاریاب ،لغمان وارزگان شدند که سبب متاثر شدن بیشتر
ازدومیلیون نفرشد .با تشدید منازعات اقدامات بشردوستنانه
برای جلوگیری از مرگ ومیر ومعیوبیت های قابل جلوگیری
بوسیله حمایت های اولیه ازمراکزصحی موجوده بیشترازپیش
مورد نیازاند .این شامل تهیه خدمات اولیه جهت نجات حیات
میشود مثل مراقبت های اولیه صحی ،مراقبت های صحی نوزاد
ومادر ،پیشگیری وکنترول پاندمی ها وارائه خدمات ترضیضی
درساحات با خطر باال واحیای کسانیکه اززخم های ناشی ازجنگ
دچارمعیوبیت شده اند.

مردم آسیب دیده

یک ونیم ملیون نفربصورت شدید نیازبه مراقبت های ترضیضی،
مراقبت های صحی عاجل اولیه درمناطق نهایت کمتررسیده گی
شده جنگزده  ،مناطق متاثر ازحوادث طبیعی وسرازیرشدن کتلوی
عودت کننده کان ،دارند .ازکسانیکه ازجنگ متاثر شده اند حدودا
 110000نفرمستقیما آسیب دیده اند که سبب مرگ ،زخمی شدن،
ومعیوبیت دوامدارشان شده است که شامل زنان وکودکان
نیزمیباشد .درسطح ملی مرکزصحی تقریبا  5700مورد ترضیضی
را هرماه رسیده گی میکنند .اکثر این موارد درولسوالی های

نیازها به اساس
سن وجنسیت
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حاد
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+
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جنگزده والیت بادغیس ،فاریاب ،هلمندف قندهار وقندوزهستند.
والیات دیگر هم به گزارش دهی ازقضایای ترضیضی به اثر جنگ
شروع نموده اند .تخمین های جدید نشان میدهد که درافغانستان
حدود ده میلیون نفر به خدمات صحی اساسی یا دسترسی ندارند
یا دسترسی شان محدود است .که شامل  920000زنان درسن
باروری ( 45-15سال) که نیازمند خدمات صحی باروری هستند
بشمول مراقبت های نسائی والدی اضطراری درساحات خیلی
آسیب دیده .میزن مرگ ومیرمادران درمیان بیجا شده گان
وکسانیکه درساحات جنگزده زنده گی میکنند همچنان بلند
است .میزان مرگ ومیرنوزادان ناشی ازنبود مراقبت های مادر
نیزدرآن ساحات نیز بلند میباشد .محدودیت دسترسی عودت
کننده گان ازایران وپاکستان بخصوص نگران کننده است .تخمین
زنده میشود که  %61کودکان که ازمرزتورخم برمیگردند هرگز
واکسن نشده اند .درسال  2017به تعداد  132قضیه
تبرکلوزتشخیص ناشده درمیان عودت کننده گان و درمراکزانتقال
تشخیص شدند که نیازمند تداوی عاجل بودند.

تحلیل نیازهای بشردوستانه

درجریان نه ماه اول سال  69000مورد جروحات وترضیضات جنگی
درسراسر کشور گزارش شده است .تقریبا نصف این موارد به
شفاخانه های بزرگ درلشکرگاه وهلمند وکابل رجعت داده شدند.

بخش دوم :صحت

این ارقام  %21افزایش را نسبت به عین دوره زمانی درسال 2016
نشان میدهد .اکثرجروحات درنهایت سبب معیوبیت دایمی
بشمول قطع پا ،ازدست دادن بینایی وازدست دادن قابلیت ادراک
مصدومین میشوند .در 72ولسوالی کشورخدمات ترضیضی ارائه
نمیشوند مراکزهم که با امکانات خدمات ترضیضی مجهز شده
اند داکترجراح ،وسایل کافی وکارمند فنی برای گرفتن اهتمامات
جهت نجات حیات مصدومین نیستند .بعد ازمراقبت های عاجل
ترضیضی برای نجات حیات ،برنامه های احیای مجدد ،فزیوتراپی
وارائه خدمات اعضای مصنوعی درساحات جنگزده نهایت محدود
است .میزان مرگ ومیرمادران دروالیات هلمند ،سرپل ،ارزگان
وزابل ازاوسط غیرقابل پذیرش کنونی ملی هم بلندترست.
موجودیت مراقبت های نسایی هم درولسوالی های جنگزده خیلی
محدود است.

هرچند مردم بیجا شده بخصوص زنان درسن باروری نمیتوانند
ازپس این هزینه برآیند و متکی به خدمات صحت عامه وموسسات
بشردوستانه هستند .موانع فرهنگی ونبود کارمندان زنان بخصوص
درساحات دوردست دسترسی زنان را به خدمات اولیه صحی
محدود کرده است .آب ناکافی ،حفظ الصحه وسرپناه ومصئونیت
کاهش یافته غذایی همه با هم مردم متاثر شده را درخطر بلند
شیوع امراض مثل تب خوندهنده کریمین کانگو وشیوع احتمالی
تب دنگو که درسال  2017شاهد بودیم ،قرارمیدهد.
معلومات توسط کلستر تهیه شده وبرای معلومات بیشتر به صفحه این بخش درین

لینک سربزنید:

humanitarianresponse.info

مختل شدن وناکارامد شدن خدمات صحی به اثر جنگ ومداخالت
سیاسی وضعیت عاجل موجوده را وخیمترمیکند .درسال ،2017
 %134افزایش درموارد مختل شدن تسهیالت صحی روی داد.
بیجا شده گی داخلی وعودت کتلوی از پاکستان وایران تا آخر سال
 2017روی خدمات صحی ناکافی موجوده فشاروارد میکند%70 .
مصارف خدمات صحی مستقیما ازجیب مردم پرداخت میشود

مراکزکمکهای اولیه ترضیضی

جروحات مرتبط به جنگ
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صحت طفل ومادر

ﺟﺮوﺣﺎت دﯾﮕﺮ

٪١٧
٪٣٧
ﻗﻄﻊ اﻋﻀﺎ

ﺟﺮوﺣﺎت ﻧﺎﺷﯽ
ازﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﺮگ
ﻣﻨﺠﺮﻣﯿﺸﻮد

٪٣٧
٪١٦

ﺟﺮوﺣﺎت ﴎ ،ﭼﺸﻢ ﯾﺎ ﺑﻄﻦ

٪٦٦

ﻣﺮاﮐﺰﺻﺤﯽ دروﻟﺴﻮاﻟﯽ
ﻫﺎی درﮔﯿﺮﺟﻨﮓ ﺑﺪون
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﻫﺎی ﺗﺮﺿﯿﻀﯽ اﻧﺪ

از  120ناحیه  79ناحیه آن در معرض درگیری
شدید قرار دارد

ﺗﻨﻬﺎ

٪٥٠

وﻻدت ﻫﺎ درﻣﺮاﮐﺰﺻﺤﯽ
وﺑﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی ﺑﻌﺪ
زاﯾﺎﻤن ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد

بخش دوم :تغذی

تغذی
بررسی اجمالی

علی الرغم تالش های زیاد دولت و موسسات همکار
وضعیت تغذی درافغانستان هنوزپرمخاطره است.
در 15والیت از 34والیت کشور سویه سوء تغذی حاد
شدید درآنها درسویه حالت اضطراری قراردارد.
ساالنه درحدود  1.6میلیون طفل زیرسن و 443000زنان حامله
وشیرده نیازمند تداوی سوء تغذی حاد هستند .با آنکه سالها
نارسایی برنامه های نکشافی سبب تغذی ناکافی حاد ومزمن
گردیده است جنگ عوامل مساعد کننده این شرایط مثل مصئونیت
ناکافی غذایی خانوار ،مصرف کم غذای روزانه ،خدمات صحی
ناکافی ،محیط غیربهداشتی ومراقبت های ناکافی مادروطفل را
تشدید نموده سبب سوء تغذی گردیده است .به معضل سوء تغذی
فقط با برنامه های مخصوص وحساس به تغذی چندین کلستری
انکشافی واضطراری میشود رسیده گی کرد.

نیازها به اساس
سن وجنسیت
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مردم آسیب دیده
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اطفال زیرسن پنجساله گی و زنان حامله وشیرده همچنان باراصلی
بحران سوء تغذی درکشور را بدوش میکشند .ساالنه تخمینا 1.6
میلیون طفل ازسوء تغذی حاد رنج میبرند بشمول  546000طفلیکه
مصاب سوء تغذی حاد شدید ( )SAMاند.تقریبا  %46اطفال و%48
زنان حامله شیرده مصاب به سوء تغذی حاد در 120ولسوالی
جنگزده زنده گی میکنند  .روش های ناسالم تغذی کودکان و
نوزادان وعدم کفایه بلند مایکرونیوترانت ها (ریزمغذی ها)
درمیان اطفال ومادران سبب روبه خرابی گذاشتن شدید حالت
تغذی مردم آسیب دیده ازحوادث طبیعی میشوند .بیجا شده گان
داخلی ناشی ازجنگ نیزدرمعرض خطربلند خرابی وضعیت تغذی
شان استند .تقریبا  %60اطفال زیرسن دوسالگی بصورت مناسب
تغذی نمیشوند %50.6 .شان ازنارسایی ویتامین A-رنج میبرند و
 %40.4زنان حامله بین سن  15045سال مصاب کمخونی ناشی
ازکمبود آهن هستند.

تحلیل نیازهای بشردوستانه

بصورت کلی وضعیت تغذی درکشور بحرانی است .در 15والیت
میزان سوء تغذی عمومی یا ( )GAMباالتراز %15و در 24والیت
سوء تغذی حاد شدید باالتراز %3است .احتمال مرگ ومیر اطفال
مصاب سوء تغذی حاد شدید به نسبت اطفال هم سن وسال سالم
شان نُه برابرست واطفال دچار سوء تغذی متوسط ( )MAMسه
برابرست .اطفال درست تغذی نشده که زنده میمانند دریک
دوروتسلسل امراض عودکننده و رشد بطی گیرمیمانند که تاثیرات
برگشت ناپذیربررشد وتوانایی های شناختی شان میگذارد .فعال
از 1922تسهیالت صحی موجوده درکشرو  )%50(937شان خدمات
مدیریت سوء تغذی حاد شدید و  )%30( 567شان تداوری سوء
تغذی متوسط ( )MAMرا ارائه میکنند که یک خالی بزرگی را بین
نیازهای موجود وخدمات پیشگرانه ومعالجوی این نیازها برجا
میگذارد.برعالوه سرازیر شدن بیجا شده گان وعودت کننده گان

به مراکز شهری فشاررا برروی زیربناهای خدمت رسانی
پیشگیرانه ومعالجوی افزوده سبب ازدیاد موارد انواع مختلفه سوء
تغذی میگردد .زنان حامله شیرده نیازبیشتر وخاصتر به
موادمغذی دارند که توسط روش های عادی تغذی برآورده
نمیشوند .دسترسی به غذا های مغذی دروالیات که خانوارهای
دچارعدم مصئونیت بلند غذایی زنده گی میکنند محدودترست.
اگر به سوء تغذی مادران بارداررسیده گی نشود این معضل سبب
عواقب ناگواردرهنگام والدت بشمول نوزادان با وزن کم ،سقط،
ووالدت های زودرس میشود.
معلومات توسط کلسترتغذی تهیه شده وبرای معلومات بیشتر به صفحه این بخش
درین لینک سربزنید:

humanitarianresponse.info

بخش دوم :صحت
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تصویر :جیم هایلیبروک NRC /

قضایای سوء تغذی حاد

3

10

طفل زیرپنجسال
نفر ازهر
نیازمند تداوی سوء تغذی اند

سوء تغذی حاد شدید ()SAM

٪٤٩

ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺻﺤﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺳﻮء ﺗﻐﺬی ﺣﺎد ﺷﺪﯾﺪ
) (SAMرا اراﺋﻪ ﻤﻧﯿﮑﻨﻨﺪ

عدم ارائه خدمات برای مدریت سوء تغذی حاد شدید

سوء تغذی حاد عموی یا GAM

٩

وﻻﯾﺖ < ٪١٥وﻗﻮﻋﺎت
وﻋﻮﻋﺎت ﺑﺎﻻﺗﺮاز٪١٥
آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺿﻄﺮاری اﺳﺖ

بخش دوم :حمایت

حمایت
بررسی اجمالی

وضعیت حمایت درافغانستان به شدت شکنند است.
نیروهای دفاعی امنیتی ملی افغان درسرارکشور با
گروه های مسلح غیردولتی درنبرد اند .این جنگها
سبب بیجا شدن افراد ملکی میگردد که دربرخی
مواقع به میکانیزم های مطابقت پذیری محدود ومنفی روی
میاورند .نگرانی های حمایتی عمده ی بخصوص دررابطه به
محافظت افراد ملکی وجود دارد چون اغلب افراد ملکی هدف
حمالت قصدی وکورکورانه نیروی های مسلح ،اذیت ،استخدام
اجباری ومحدویت رفت وآمد قرارمیگیرند .بیجا شده گان تازه
خیلی درمعرض ماندن دربیجا شده گی دایمی اند طوریکه یک
تعداد مردم دهه ها قبل مجبور به آواره گی شدند و تا هنوز راه
حل پایداری به مشکل شان یافت نشده است .نگرانی های خاص
حمایتی مربوط میشود به خشونت های مبتنی برجنسیت ،خطرات
ماین ،سوء استفاده وبهره کشی اطفال ،نداشتن اسناد مدنی
(تذکره )..وعدم مصئونیت محل بودوباش.
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مردم آسیب دیده

دراثرسالها جنگ ،حوادث طبیعی مکرر وعبورومروکتلوی مرزی
تعداد گروه های متاثردرافغانستان متعدد ومتنوع اند .کلستر
حمایت افغانستان و تحلیل های بین کلستری بحران بیجا شده گان
تازه ،مردم متاثرازحوادث طبیعی ،عودت کننده گان ،مهاجرین
وافراد جوامع میزبان را مردم متاثردرنظر میگیرد .برعالوه مردم
متاثرازجنگ که بیجا نشده اند یک گروه مجزای معروض به
خطرات حمایتی اند.اینها کسانی هستند که دریک کیلومتری خطر
مواد منجره محصول جنگ زنده گی میکنند.
به اساس سروی تعین وخامت کلستر حمایت مردمان که نگرانی
های خیلی بلند حمایتی را دارند دروالیات فاریاب ،قندهار،
قندوز ،وننگرهار زنده گی میکنند .کسانیکه نگرانی های بلند
حمایتی دارند دروالیات بدخشان ،فراه ،هرات ،هلمند وکابل زنده
گی میکنند .اگرازنگرانی های مشهود حمایتی وخطرات که مردم
تحت توجه ازاثرجنگ جاری وبیجا شده گی متعاقب آن به آن
مواجه اند بگذریم نگرانی های دیگر هم مثل تعداد خانوارهای
باسرپرست دارای معیوبیت وجود دارند .به اساس یافته های
ارزیابی مشترک نیازهای تعلیمی وحمایتی که توسط موسسه
تحقیقی ریچ درسال 2017انجام شده خانوارها درحوزه شرق ازنگاه
تعداد هم بزرگترین خانوارها هستند ( بصورت اوسط  14عضو
دریک خانوار) وبلندترین نسبت وابسته گی درکشوررا دارند .این
خود مردم را به خطرات حمایتی بیشترمعروض میکند ( مثل
خشونت ،سوء استفاده های جنسی وخانوده گی ،تبعیض ،بهرکشی
توسط جامعه و ممانعت ازدسترسی به مساعدت ها) واحتمال که
این مردم به میکانیزم های تطابق پذیری منفی (مثل ازدواجهای
زودرس واجباری وتکدی گری) روی بیاورند باالست .درحوزه
شمال وضعیت سرپناه های که مردم موردنگرانی ما درآنها زنده
گی میکنند طوریست که آنها را به آسیب های حوادث طبیعی

ومعروض شدن به عناصرخطرزا بیشتر مستعد میسازد.
عودت کننده گان یک گروه آسیب پذیرخاص اند که بیشترین شان
درحوزه های شرقی وجنوبشرقی زنده گی میکنند .ازآنجاییکه
حالت بیجا شده گی جدید شان آسیب پذیری آنها را به دلیل وضع
وخیم اقتصادی ونبود عوامل پذیرش اجتماعی شان باالبرده این
معضل به یک مسئله همه شمول بین وضعیت آنها وفقرعمومی
تبدیل شده است .ثبت نام عودت کننده گان درحوزه جنوبشرقی
درپایانترین سطح قراردارد که دردسترسی محدود شان به خدمات
نقش دارد.
احتمال اینکه پسران ودختران بیجا شده به خطرات حمایتی
معروض شوند خیلی بلند است ،خطرات چون کارکودکان وازدواج
های اجباری وزودرس« .زنان موردنگرانی» هم به نوبه خود
درمعرض خطرات ویژه ی که دربرخی موارد ناشی ازسنت های
منفی ومضرفرهنگی اند مثل مشکالت دربدست آوردن اسناد
مدنی ،دریافت کمک ویافتن فرصت امرارمعیشت ،ازدواجهای
اجباری ومحدودیت درآزادی رفت وآمد ،مواجه اند .این سبب
میشود که آنان به میکانیزم های تطابق پذیری منفی روی آورند
ودرمواردی این آسیب پذیری ها مضاعف میشوند مثال درمورد
زنان فقیرسرپرست خانواده .این برهمه گان مبرهن است که زنان

بخش دوم :حمایت

درهنگام بیجا شده گی به خشونت های مبتنی برجنسیت معروض
اند .یک تفاوت (خال) بین دسترسی مردان به مدارک مدنی(تذکره)
نسبت به زنان وجود دارد که تاثیرات آن تاکنون اندازه گیری
نشده است.

بسرببرند .عودت کننده گان که سالهای مدیدی دربیرون
کشوربوده اند دارای نیازهای خاص درراستای ادغام اجتماعی
شان اند ،نیازهای که آنها را به خطرات حمایتی آسیب پذیرترکرده
است.

تحلیل نیازهای بشردوستانه

درماه می  2017کلستر حمایت افغانستان یک ارزیابی حمایتی
درسطح جامعه را درحوزه شرقی راه اندازی نمود که برنگرانی
های کلیدی حمایتی بیجا شده گان ،عودت کننده گان وجوامع
میزبان متمرکزبود .یافته های این ارزیابی نشان میدهد که
نیازهای صحی ،آب وبهداشتی وتعلیمی دربین تمام گروه های
آسیب پذیر دیده میشود اما بیجا شده گان وعودت کننده گان به
کارت والدت دسترسی نداشته و استخدام کودکان درگروهای
مسلح را یکی ازنگرانیهای کلیدی شان گزارش کردند .همچنان
اتخاذ میکانیزم های تطابق پذیری منفی مثل کارکودکان نیزدربین
شان شایع است .اضطراب مرتبط به بیجا شده گی ،شرایط خراب
زنده گی ،وناتوانانی مردان درمراقبت خانواده قبل ازبیجا شدن به
خشونت های خانوادگی واضطراب مضاعف شان میافزاید.

وخامت وضع امنیتی همراه با عدم دسترسی موسسات
بشردوستنانه به ساحات بزرگ ازکشور که تحت کنترول گروه
های مسلح غیردولتی یا تحت مناقشه اند ،تمام مردم مورد نگرانی
( یعنی بیجا شده گان داخلی ،مهاجرین وعودت کننده گان) را
بشمول جوامع میزبان وکسانیکه بیجا نشده اند را متاثرمیسازد .به
اساس آمار ارزیابی نیازهای چندین کلستری یا  MCNAازموسسه
تحقیقی ریچ ،گسترش جغرافیایی جنگ وخرابی وضع اقتصادی
درسطح کالن و نبود فرصت های امرارمعیشت ثابت سبب بیجا
شده گی های ثانویه زیاد وبحران عظیم جابجایی مردم شده است.
تعداد زیاد ازمردم درحال کوچ برای یافتن محالت امن هستند که
اغلب میکانیزم های تطابق پذیری محدودی دارند .این عوامل
عودت کننده گان خیلی آسیب پذیر را که بعد ازسالها به کشور
برمیگردند نیزمتاثرمیسازد .درسال  2016عودت کتلوی بی سابقه
ی ازپاکستان بخاطر خرابی وضعیت حمایتی وتشدید احساسات
ضد افغانی درپاکستان ،صورت گرفت .جنگ فزاینده دربخشهای
زیادی ازکشورسبب شده تا عودت کننده گان زیادی دربیجا شده
گی ثانویه بسر ببرند ویا اینکه به محالت اصلی شان برگشته
نتوانند واغلب درمحالت زاغه نشین شهری یا نیمه شهری

اسناد جایداد

معلومات توسط کلسترحمایت تهیه شده وبرای معلومات بیشتر به صفحه این بخش
درین لینک سربزنید:

humanitarianresponse.info

مراقبت های روحی-اجتماعی

٪٤٦

ﺑﯿﺠﺎ ﺷﺪه ﮔﺎن داﺧﻠﯽ
ﻓﺎﻗﺪ اﺳﻨﺎد
ﺟﺎﯾﺪاد ﻫﺴﺘﻨﺪ

٪٢٨

اﻃﻔﺎل آﺳﯿﺐ دﯾﺪه
ازﻧﮕﺎه رواﻧﯽ
ﭘﺮﯾﺸﺎن اﻧﺪ

تلفات ملکی

2,640
کشته

5,379

زخمی
ازجنوری تا سیپتامبر 2017
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بخش دوم :آب وحفظ الصحه

آب وحفظ الصحه
بررسی اجمالی
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وضعیت آب وحفظ الصحه عمومی افغانستان یکی
ازنامناسب ترین وضعیت درسطح دنیاست ،طوریکه %68
مردم بدون دسترسی به حفط الصحه مناسب و  %45شان
ازآب های نا تصفیه شده استفاده میکنند .جنگ
دوامدار ،حوادث طبیعی مکرر ،وحفظ ومراقبت ضعیف بارسنگی
برروی زیربناهای آب وحفظ الصحه اند .عودت ازپاکستان وایران
فشارمضاعف را برزیربنای های محدود وفرسوده وارد میکنند .اکثریت
بیجا شده گان که درشهرک های غیررسمی زنده گی میکنند متکی به
چاه های پمپ دستی هستند ( )%49طوریکه خانم های سرپرست
خانواده کمترین دسترسی را( )%13نسبت به مردان سرپرست خانواده
( )23%به چاه های پمپ دستی دارند .به همین ترتیب فیصدی خیلی
کمتری ازعودت کننده نسبت به بیجا شده گان ناشی ازجنگ به آب
درداخل مجمتمع های که زنده گی میکنند دارند ( .)%4این بدین
معنی است که هم بیجا شده گان ناشی ازجنگ وهم عودت کننده گان
باید مسافت های طوالنی را برای آوردن آب بپیمایند .این شرایط مردم
آسیب دیده بشمول جوامع میزبان را برای تشریک درمنابع محدود آب
مجبورمیکند و به دلیل کمبود منابع به استفاده ازمنابع آب ناسالم پناه
و روشهای خطرناک مثل رفع حاجت درفضای باز پناه ببرند .این
روشهای ناسالم برای امراض ناشی ازآب مثل کلرا واسهال مستعد
کننده است .به اساس سروی جمعیتی وصحی سال  %33 ،2015اطفال
بین سنین  6011ماهه دچار اسهال بودند که تظاهری ازعواقب منفی
حفظ الصحه نامناسب است.

مردم آسیب دیده

درجریان سه سال گذشته همکاران کلستر آب وحفظ الصحه به نیازهای
تعداد روزافزون بیجا شده گان ناشی ازجنگ رسیده گی کرده اند.
درجریان نیمه اول سال  163000 ،2017بیجا شده گان ناشی ازجنگ
خدمات آب وحفظ الصحوی را دریافت کردند .عودت کننده گان
ازپاکستان وایران نیز نیازمند کمک های آب وحفظ الصحوی اند.
همکاران کلستر آب وحفظ الصحه به نیازهای  14800نفردرنیمه اول
سال  2017رسیده گی کردند .توجه الزم باید به زنان سرپرست خانواده
مبذول گردد چون احتمال کمتری وجود دارد که دسترسی به لوازم
بهداشتی ( دسترسی مردان  %43به نسبت دسترسی که  %35است
میباشد) داشته باشند .حوادث طبیعی درمقیاس کوچک اما گسترده
جوامع ،مکاتب وتسهیالت صحی را بصورت یکسان آسب میرسانند.
زنان  ،دختران ،پسران ومردان بیجا شده گان ناشی ازجنگ  ،عودت
کننده گان وجوامع میزبان نیازمند مساعد های آب وحفظ الصحوی
هستند .بخصوص درولسوالی های که تعداد زیادی بیجا شده گان ناشی
ازجنگ را درخود جای داده اند وبه دلیل ناامنی ولسوالی های با
دسترسی دشوار درنظر گرفته شده اند.

تحلیل نیازهای بشردوستانه

ازجوالی  2016تا کنون بیشترازیک میلیون نفرازخانه های شان آواره
شده اند که بیجا شده گی ناشی ازجنگ را عمده ترین مولد نیازهای
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بشردوستانه درافغانستان رقم زده است.حوادث طبیعی وعودت
کتلوی ازپاکستان وایران دومولد دیگرنیازها هستند .کلستر آب وحفظ
الصحه تخمین میزند که  275000بیجا شده گان داخلی ناشی ازجنگ و
 80000مردم جوامع میزبان درسال  2018نیازمند کمک اند و وبه همین
ترتیب  236000عودت کننده و  28000مردم جوامع میزبان نیازمند
برعالوه  100000نفرمهاجرپاکستانی که درخوست وپکتیکا زنده گی
میکنند نیازمند مساعدت های بشردوستانه اند .حوادث طبیعی
درحدود  230000مردم را ساالنه متاثر میسازد و درحدود )184000( %80
نیازمند کمک خواهند بود .نبود یا کمبود زیربنا های آب وحفظ
الصحوی درتعداد زیادی ولسوالی های جنگزده مردم را به دلیل نبود یا
کمبود خدمات معروض به خطربلند شیوع امراض میکند .تخمین زده
میشود که درحدود  900000نفردرین کتگوری قرار داشته باشند.
همکارهای کلستر آب وحفظ الصحه برای احتمال شیوع امراض جهت
ارائه مساعدت ها درحال آماده باش قرار دارد هرچند حمایت های
درازمدت باید توسط موسسات انکشافی صورت بگیرد .اکثریت مکاتب
( )%50درافغانستان فاقد تسهیالت آب وحفظ الصحوی هستند .سرازیر
شدن تعداد زیادی اطفال بیجا شده وعودت کننده به مناطق شهری
سبب ازدحام استفاده ازتسهیالت آب وحفظ الصحوی موجوده شده
خطر شیوع امراض ساری و بلند رفتن نگرانی های حمایتی را درپی
دارد .یک ارزیابی تازه انجام شده توسط یک همکار کلستر آب وحفظ
الصحه درننگرهار وکابل نشان میدهد که بیشتر از %60مکاتب

بخش دوم :آب وحفظ الصحه

اجتماعی تسهیالت آب وحفظ الصحوی مناسب ندارند .بیشتراز %25
تسهیالت صحی درحوزه شرقی فاقد امکانات آب درداخل مراکز اند و
بیشتر از %50هم تسهیالت حفظ الصحوی ناکافی اند بشمول نداشتن
جای برای شستن دست با صابون برای کارمندان صحی .

معلومات توسط کلسترآب وحفظ الصحه تهیه شده وبرای معلومات بیشتر به صفحه این
بخش درین لینک سربزنید:

humanitarianresponse.info
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تصویر :عنایت الله آزاد NRC /

سنت های نامناسب بهداشتی

1

3

طفل بین  11-6ماهه
نفرازهر
ازاسهال رنج میبرند

فیصدی بدون حفظ الصحه مناسب

٪٦٨
ﻣﺮدم

عدم دسترسی به آب پاک

٪٤٥

ﻣﺮدم دﺳﱰﺳﯽ
ﺑﻪ آب ﭘﺎک ﻧﺪارﻧﺪ

بخش دوم :خالی معلوماتی و برنامه ریزی ارزیابی ها

خالی معلوماتی و برنامه ریزی ارزیابی ها
ازآغازسال  2017تا کنون  64موسسه بشردوستانه  894ارزیابی انجام داده اند
که بیشتر ازدوبرابرموارد ارزیابی نسبت به سال گذشته است .اکثریت
مطلق این افزایش به دلیل استفاده گسترده از فورمه ارزیابی عاجل خانوار یا
 HEATبود که برای اولین باردرسال  2016درافغانستان معرفی گردید ،و
 %85درصد ارزیابی ها را تشکیل میدهد .افتتاح داشبورد ارتباطی انالینِ
ارزیابی درماه اگست ساال  2017که نظارت ازپوشش ارزیابی ها

موسسات که
ِ
درسراسرکشوررا بهبود بخشیده و تاثیرمثبت برازدیاد
بصورت منظم وثابت گزارش ارزیایی های شان را درمخزن ارزیابی ها
بارگزاری (اپلود) میکنند ،داشته است.
درحالیکه استفاده وافر فورمه ارزیابی عاجل خانوار یا  HEATیک روند
متبوع است اما بیشترازنصف تمام ارزیابی فورمه ارزیابی عاجل خانوار یا

تعداد ارزیابی ها

894

تعداد ارزیابی ها
ﺣﻮزه ﺷﺎﻤﻟﴩﻗﯽ
٧٩

تعداد موسسات

73
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ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﯽ
٣٧

مصئونیت غذایی

سرپناه اضطراری واقالم غیرغذایی

ارزیابی چندین کلستری نیازها

فورمه ارزیابی نیازهای عاجل خانوار

آب وحفظ الصحه

حمایت

تغذی

صحت

١٥ ٢٥ ٥٠ >١٠٠

١٠

١

٠

تعداد ارزیابی ها

بخش دوم :خالی معلوماتی و برنامه ریزی ارزیابی ها

 HEATبرای ارزیابی قضایای ده خانواری استفاه شده است که این بدین
معنی است که بیشترین وقت ومنابع موسسات بشردوستانه صرف ارزیابی
حادثات درمقیاس کوچک شده است که باید دولت آنها را مدیریت کند.
درعین زمان اتکای زیاد به فورمه ارزیابی عاجل خانوار یا  HEATکه خالی
معلوماتی دربین کلسترها همچنان پابرجا میماند .ازآنجاییکه هدف از فورمه
ارزیابی عاجل خانوار یا  HEATتشخیص نیازهای عاجل درطی پنج روز اول
حادثه است ،این ابزارنمیتواند ونباید هم توقع داشته باشیم که بتواند
نیازهای فراترازحالت عاجل را که بعد ازحادثه بوجود میایند تشخیص دهد.
به اسثنای کلستر مصئونیت غذایی وزراعت تعداد محدودی ازکلسترها
ارزیابی های سکتوری درسطح کشوری را درسالهای اخیر انجام داده اند.
آخرین سروی ملی تغذی درسال  2013انجام شد و کلسترصحت همچنان
متکی به آماریست که سیستم مدیریت معلومات صحی ( )HMISوسیستم
هشداراولیه امراض ( )DEWSارائه میدهند این آمار محدود به مردمی
است که به بسته خدمات اولیه صحی  BPHSدسترسی دارند وده میلیون
نفردیگر را که به این خدمات دسترسی ندارند تحت پوشش قرارنمیدهد.
تعین نیازها توسط سروی های نظارت حمایتی که بصورت منظم همرسانی
میشوند (وتاکنون  45000آنها انجام شده) موثرتر است که تاکنون همرسانی
این سروی ها محدود بوده است.
با آنکه صندوق وجهی بشردوستانه ( ،)CHFارزیابی نیازهای چندین
کلستری یا  MCNAو ارزیابی مشترک تعلیمی وتغذی یا  JENAرا راه

اندازی نمود وتا اندازه ی درراستای نیازسنجی مبتنی برشواهد پیشرفت
کرد اما جامعه بشردوستانه هنوز فاقد آماریست که ازنگاه پوشش ملی،
ازنگاه طبیعت بین کلستری وازنگاه نمونه گیری چندین گروهی باشد.
فقدان یک میتودولوژی عمومی بدین معنی است که یافته های ارزیابی ها با
آنکه درجایی مفید هم باشند به دلیل ناهمخوانی نمیتوانند مقایسوی
وعملیاتی -اشتراکی باشند .درسال  2018دفترهماهنگی کمک های بشری
سازمان ملل یا  OCHAقصد دارد تیم هماهنگی بین کلستری یا ( )ICCTرا
درتطبیق ارزیابی تمام افغانستان برای درک بهتراز طبیعت ووخامت
نیازهای بشری مردم آسیب دیده ازجنگ درسطح ولسوالی ودرک بهترنوع
کمک مورد نیازآنها رهبری کند.
ارزیابی بازار
علی الرغم جنگ های مکرر ،بازارها همچنان فعال اند ودرصورت مختل
شدن توسط حوادث طبیعی بزودی بحالت اولی برمیگردند .یک ارزیابی
بازاریکه درسال  2016جهت ارزیابی مقدور بودن استفاده همگانی ازوجه نقد
درننگرهار انجام شد نشان داد که بازار درسطح والیت وولسوالی با هم
مرتبط بوده وتدارکات کافی درفاصله قابل قبول ازجوامع را دارند وتقریبا
درتمام سال فعال اند .بصورت عموم این تحقیق دروالیت ننگرهار نشان داد
که بازارها عرضه کافی برای تقاضای موجوده را دارند ،علی الرغم جریان
زیاد مردم درطی سالهای اخیر به مراکزشهری ظرفیت بازار بصورت عموم
درتمام کشورمشابه اند.

تعدادارزیابی ها به اساس موقعیت وسکتور
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ارزیابی های پالن شده
کلستر/سکتور

مو قعیت

مردم تحت پالن

نهاد رهبری کننده

تاریخ پالن شده

موضوع

چندین کلستر

قندهار

بیجا شدگان قدیمی ،عودت
کنندگان ومهاجرین

HAPA and WFP

2018

ارزیابی فامیل های عودت کننده
(با وبدون اسناد)

چندین کلستر

هرات ،قندهار،قندوز،
ننگرهار،تخار

بیجا شدگان ،آسیب دیدگان
حوادث طبیعی ،جوامع میزبان،
عودت کنندگان

Oxfam

جنوری 2018

ارزیابی چندین سکتوری نیازهای
بشردوستانه

MAIL, FAO, WFP

مارچ 2018

ارزیابی مصئونیت غذایی درسطح
ولسوالی

جون 2018

ارزیابی مصئونیت غذایی فصلی

اپریل 2018

تحلیل سویه حاد  IPCدر سطح
ولسوالی

سیپتامبر 2018

تحلیل سویه حاد  IPCدر سطح
ملی

اکتوبر 2018

گزارش چشم انداز زراعت

اپریل 2018

تاثیرات آفات نباتی برمحصوالت
خانواده های آسیب پذیر
ATF Consulting

مصئونیت غذایی درتمام والیات
وزراعت

تمام گروپها/درسطح جوامع

مصئونیت غذایی درتمام والیات
وزراعت

تمام گروپها/درسطح جوامع

مصئونیت غذایی حوزه شمالشرقی
وزراعت

طبقه بندی فازمصئونیت غذایی MAIL, FAO, WFP
به اساس ساحه
and EWSNET

مصئونیت غذایی درتمام والیات
وزراعت
مصئونیت غذایی درتمام والیات
وزراعت
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and FEWSNET
FSAC

طبقه بندی فازمصئونیت غذایی MAIL, FAO, WFP
به اساس ساحه
and EWSNET
دهقانان

MAIL, FAO, WFP
and FEWSNET

مصئونیت غذایی والیاتی که درآنها حمله آفات نباتی دهقانان
گزارش شده (درحدود  12والیت)
وزراعت

FAO

صحت

ساحات با دسترسی دشوار

کلستر

نوامبر 2018

صحت

نیمروز

کلستر

اکتوبر 2018

چندین سکتوری

صحت

درتمام والیات

SEHAT

معین نشده

سروی صحت افغان 2017

تغذی

 23والیت

تمام مردم

ACF, TBC

2018

SMART

تغذی

هنوز معین نشده

معین نشده

معین نشده

2018

SQUEAC

حمایت

بادغیس ،هرات ،لغمان وننگرهار

بیجا شده گان جدید ،جوامع
میزبان

IRC

جنوری 2018

ارزیابی حمایت کودکان

حمایت

غزنی ،کنر ،ننگرهار وپکتیکا

بیجا شده گان جدید وقدیمی،
جوامع میزبان

RI

جنوری 2018

ارزیابی خشونت های مبتنی
بر جنسیت

حمایت

درتمام والیات

تمام مردم

UNFPA

2018

تعین شاخص های خشونت مبتنی
بر جنسیت

DACAAR

مارچ -اپریل  2018ارزیابی نیازهای آب وحفظ الصحه

عودت کننده گان

آب وحفظ الصحه بلخ ،هرات ،فاریاب،قندهار ،کابل ،بیجا شده گان داخلی وعودت
کننده گان
قندوز وننگرهار
آب وحفظ الصحه پکتیا ،بادغیس ،ننگرهار،هلمند،
لغمان وهرات

بیجا شده گان داخلی ،عودت
کننده گان

IRC

اپریل -می

ارزیابی نیازهای آب وحفظ الصحه

آب وحفظ الصحه زابل ،ننگرهار ،ارزگان ،سرپل
وجوزجان

بیجا شده گان داخلی ،مکاتب،
مراکزصحی

ZOA

فیبروی – می
سال 2018

آب وحفظ الصحه غزنی وکنر

بیجا شده گان داخلی

RI

ارزیابی نیازهای آب وحفظ الصحه
درساحات بیجا شده گان ،مکاتب
ومراکزصحی

مارچ-می

ارزیابی نیازهای آب وحفظ الصحه

آب وحفظ الصحه ننگرهار وکنر

عودت کننده گان ،بیجا شده گان SI

فیبریوری-جوالی

عودت کننده گان ،بیجا شده گان صندوق کودکان
داخلی
سازمان ملل

جنوری -فیبروری ارزیابی سریع آموزش درحاالت
اضطراری

کارگروه آموزش
درحاالت
اضظراری
کارگروه آموزش
درحاالت
اضظراری

والیات اولویت بندی شده

داخلی

والیت تحت پالن کارگروه آموزش عودت کننده گان ،بیجا شده گان وزارت معارف

درحاالت اضطراری

داخلی

جون  -جوالی

ارزیابی های آموزش درحاالت
اضظرار

بخش دوم :میتودولوژی

میتودولوژی
 PiNیا «مردم با نیازهای حاد بشری» به هدف تشخیص نیازهای
دراولویت عاجل تهیه شده است .که این تشخیص توسط روش چندین
الیحه ی صورت میگیرد که تخمین تعداد مردم آسیب دیده همراه با
میزان شدت نیازها را به هدف تفکیک بین طبیعت وشدت نیازهای که
مردم به آن دچارند ،را پیش بینی میکند.
تخمین یا پیش بینی مردم متاثر
مجموعا مردم متاثر ازجنگ درسال  2018به  450000نفرمیرسد که
 30000هزارشان بیجا شده گان جدید تازه و  150000دیگربیجا شده گان
قدیمی خواهند بود .تخمین جزئیات والیتی این ارقام به اساس
سیرآماردر 12ماه برای بیجا شده گان نو در 24ماه برای بیجا شده گان
قدیمی صورت گرفته است ( سیتسم ردگیری بیجا شده گان
دفترهماهنگی کمک های بشری سازمان ملل یا  .)OCHAمتاثرین
حوادث طبیعی درسال  2018به اساس اوسط شش سال گذشته به
 230000نفر تخمین زده میشود( .)IOM HAP, OCHAبه اساس سیر
آمار کنونی سازمان بین المللی مهاجرت تخمین میزند که درسال 2018
تعداد عودت کننده گان بدون اسناد ازپاکستان  100000وازایران 400000
خواهد بود .درحدود  %20عودت کننده گان ازایران آسیب
پذیرونیازمند کمک های بشردوستانه خواهند بود .درهمین حال
 UNHCRتخمین میزند که درسال 2018تعداد مهاجرین عودت کننده
به  20000نفربرسد که ازمیزان عودت فعلی بلندترست .تعداد مهاجرین
پاکستانی مقیم حوزه جنوبشرقی  10000است که  %70آنها درخوست
و %30دیگردروالیت پکتیکا سکنا گزیده اند(اکتوبر ،2017-کمشنری
عالی سازمان ملل برای پناهنده گان)
درجه بندی شدت نیازها
درجه بندی شدت نیازها یک میزان نسبی ازشدت نیازها است که
ازادغام  83شاخص که توسط کلسترها پیشنهاد گردیده مشتق گردیده
است 18 .شاخص آب وحفظ الصحوی 16 ،شاخص حمایوی 16 ،شاخص
صحی 16 ،شاخص سرپناه اضطراری واقالم غیرغذایی 10 ،شاخص تغذی،
 4شاخص مصئونیت غذایی و سه شاخص آموزش درحاالت اضطراری.
ازآنجاییکه هیچ آستانه تعین شده برای شاخص ها وجود نداشت هر
شاخص به درجات صفرتاپنج درجه شدت نیازتقسیم گردید(طوریکه
صفردرجه هیچ آسیب دیده گی وپنج درجه شدید آسیب دیده گی را
نشان میدهد).
رینج شدت تمام شاخص ها با هم جمع گردیده تا «درجه شدت
ترکیبی» را برای هرکلستربدست آوریم ونقشه شدت را به اساس آن
ترسیم کنیم .برای بدست آوردن «درجه شدت ترکیبی» ازیک ضریب
به اساس تعداد افرادنیازمند به برحسب هرمولد نیاز وکلستراستفاده
شد .شاخص های ترکیبی از یک تا پنج درجه بندی شد تا نقشه شدت
بدست آید (یک یعنی کمترین آسیب دیده گی وپنج بلندترین) .نقشه
حاصله جای را که نیازها متالقی اند وجای را که نیازها بیشترین شدت
را دارند وجاییکه احتماال بیشترین پاسخگویی را نیازدارد را نشان
میدهد.

نیازهای حادبشری ونیازهای مزمن
امسال جامعه بشردوستانه یک تفکیک را بین نیازهای حاد اضطراری که
برای سال  3.3( 2018میلیون نفر را برآورد کرده) و نیازهای مزمن (8.7
میلیون نفر) که بخشی ازینها در بررسی اجمالی نیازهای بشردوستانه
سال قبل هم گنجانیده شده بود ،قایل شده است که برای رسیده گی به
نیازهای مزمن پاسخگویی موسسات انکشافی مناسب ترست .درین
مورد پاسخگویی بشردوستانه به حوادث آنی مثل جنگ ،حوادث
طبیعی ،وعبورکتلوی ازمرزها متمرکزخواهد بود .ازجمله  8.7میلیون
نیازمند مزمن اکثرشان درچندین گروه آسیب پذیرذیل همزمان وجود
دارند.
• 273000بیجا شده قدیمی (آنانیکه بیشتر از 24ما قبل بیجا
شده اند) نیازمند کمک های زمستانی اند
•یک میلیون نفر دچارعدم مصئونیت شدید غذایی اند که
درسطح  IPCچهار یا حالت اضطراری قراردارند وبیرون از
 320ولسوالی خیلی جنگزده زنده گی میکنند.
•چهار میلیون نفر دسترسی به بسته اولیه خدمات صحی
ندارند.
• 860هزارکودک که مصاب به سوء تغذی حاد شدید ومتوسط
هستند و  232هزار زنیکه ازسوء تغذی حاد دربیرون از320
ولسوالی خیلی جنگزده زنده گی میکنند.
• 1.9میلیون مادروکودکان زیرپنجسال که نیازمند
حمایت( )IYCFیا تغذی نوزادواطفال خورد سال هستند.
• 3.5میلیون نفرنیازمند اگاهی ازخطرات ماین ودیگرخدمات
حمایتی هستند..
• 161000بیجا شده قدیمی 32000 ،عودت کننده گان قدیمی و
 700هزارمردم محلی نیازمند آب وخدمات بهداشتی اند.
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1 .1نقض قانون بشردوستانه بین المللی درافغانستان قضایای نمونه وروشهای نگران
کننده ،کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان ،اپریل 2017
pdf.471f4a500/http://www.refworld.org/pdfid2 .2
3 .3مثل منبع قبل
4 .4حمالت به مراقبت های صحی درحال افزایش ،سازمان صحی جهان 19 ،اگست 2017
http://www.emro.who.int/afg/afghanistan-news/attacks-on-5 .5
healthcare-on-the-rise-in-afghanistan.html
6 .6گزارش ربعواردرمورد حفاظت ازاقراد ملکی درمنازغات مسلحانه ،اول جنوری تا 30
دسامبر  ،2017بخش حقوق بشرماموریت هیئت معاونت سازمان ملل برای افغانستان
_https://unama.unmissions.org/sites/default/files/unama_protection
_30_january_to_1_of_civilians_in_armed_conflict_quarterly_report
english.pdf_-_2017_september
7 .7عین منبع ماقبل
استراتیژیک هیئت معاونت سازمان ملل برای افغانستان ،گزارش سرمنشی
ِ
8 .8بررسی
سازمان ملل ،اگست 2017
pdf.https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N17233659 .9
1010آماردفتر  UNDSSتا  27اکتوبر 2017
1111درسال  2016نیروهای امنیتی دفاعی ملی افغان  18562تلفات داشتند ( 6785کشته و
 11177زخمی) و گروهای مسلح غیردولتی  30500تلفات داشتند ( 18500کشته و12000
زخمی) .گزارش ربعوارکنگره امریکا ،سرگزارشگرویژه برای بازسازی افغانستان،
جنوری .2017
30qr.pdf-01-2017/https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports1212
171313لیست عمومی شهرک های غیررسمی ،REACH Initiative ،اکتوبر2017
1414سروی حمایتی ننگرهار ،کلسترحمایت افغانستان ،ماه می 2017
1515تحقیق حمایتی بیجا شده گان داخلی ،موسسه  NRCو  ،Samuel Hallاکتوبر 2017
1616گزارش ازوضعیت فقردرافغانستان ،پیشرفت درخطر ،بانک جهانی ،ماه می 2017
/667181493794491292/http://documents.worldbank.org/curated/en1717
PUBLIC.pdf-P159553-WP-v1-114741/pdf
1818کلسترحمایت افغانستان
1919دولت افغانستان ،پالن پاسخگویی به نیازهای آموزی درحاالت اضطراری افغانستان،
وزارت معارف ،مارچ 2017
2020گزارش سازمان ملل درباره سیرمرگ ومیرکودکان ،اکتوبر2017
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Child_2121
pdf.2017_Mortality_Report
2222تقویه معافیت درافغانستان ،نتیجه یک سروی چندین سکتوری برای ارزیابی پوشش
واکسیناسیون عادی،ژورنال  BMCصحت عامه ،اپریل 2017
-s12889/10.1186/https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles2323
،z-4193-017
2424طبقه بندی مرحله وضعیت مصئونیت غذایی مدغم ،سیپتامبر2017
2525ارائه معلومات توسط کلستر مصئونیت غذایی به تیم بشردوستانه کشوری ،نوامبر
2017
2626تخمین کلسترتغذی برای کارگاه بررسی اجمالی نیازهای بشردوستانه ،سیپتامبر
2017
گی سازمان مهاجرت بین المللی افغانستان ،نتایج دوردوم،
2727جدول پیگیری بیجا شده ِ
جون 2017
https://afghanistan.iom.int/sites/default/files/Reports/iom_dtm_afg_2828
pdf.0_summary_results_2-baseline_assessment_round
 2929مهاجرین افغان وبحران مهاجرت اروپا ،کمیته نجات بین الملل ،جون 2015
-06-15/1040/https://www.rescue-uk.org/sites/default/files/document3030
16europeanrefugeecrisis-afghanistanbriefingfinal.pdf
3131داشبورد ارتباطی دفترهماهنگی کمک های بشری سازمان ملل درباره بیجا شده گان
داخلی ،تا  30نوامبر https://www.humanitarianresponse.info/en/ 2017
.operations/afghanistan/idps
3232داشبورد ارتباطی دفترهماهنگی کمک های بشری سازمان ملل درباره بیجا شده گان
داخلی ،تا  30نوامبر https://www.humanitarianresponse.info/en/ 2017
.operations/afghanistan/idps
3333دسترسی به تذکره ودیگراسنادمدنی ،موسسه  ، NRCنوامبر 2016
https://www.nrc.no/resources/reports/access-to-tazkera-and-other-3434
/civil-documentation-in-afghanistan
3535بررسی اجمالی نیازهای بشردوستانه افغانستان 2015
3636داشبورارتباطی دفترهماهنگی کمک های بشری سازمان ملل ،حوادث طبیعی
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/3737
0-natural-disasters
3838هیچ کس را رها نکن :مقاومت درمقابل حوادث برای توسعه پایدار ،گزارش حوادث

آسیا-اوقیانوسیه  ،2017کمیسیون اجتماعی-اقتصادی سازمان ملل برای آسیا
20%http://www.unescap.org/sites/default/files/publications/Disaster3939
65 .pdf, pg.high_res_ver1_202017%Report
4040عین منبع ماقبل
4141دولت افغانستان ،پروگرام اولویت ملی :1-دیپارتمنت آب ومنابع طبیعی ،مسوده
نهایی ،صفحه 41
4242گزارش ساحوی افغانستان ،دهترهماهنگی کمک های بشرسازمان ملل19-12 ،
نوامبر2017
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/4343
_19-12_afghanistan_weekly_field_report_20171120/files
en.pdf_2017_november
4444سازمان بین المللی مهاجرت ،اکتوبر 2017
گی سازمان مهاجرت بین المللی افغانستان ،نتایج دوردوم،
4545جدول پیگیری بیجا شده ِ
جون 2017
4646مهاجرین پاکستانی مقیم خوست وپکتیکا ،ارزیابی مشترک سازمان غذایی جهان
وکمشنری عالی سازمان ملل برای پناهندگان ،می تا جون 2017
4747مقایسه وقوعات رویدادهای امنیتی  UNDSSتا اکتوبر2017
 4848گزارش ربعواردرمورد حفاظت ازاقراد ملکی درمنازغات مسلحانه ،اول جنوری تا
 30دسامبر  ،2017بخش حقوق بشرماموریت هیئت معاونت سازمان ملل برای
افغانستان ،صفحه1-
https://www.theapolitical.in/homenews/afghanistan-witnessed- 4949
killed-taliban-used-humvees-attacks-241-deadliest-week
5050گزارش کلسترصحت ،اکتوبر 2017
5151گزارش کلسترصحت ،اکتوبر 2017
5252شهرک غیررسمی به جامعه ی که حد اقل بایک مشخصه (قوم یا گروپ جمعیتی) با
هم وصلت داشته باشند ،با نفوسیکه بیشتر از %50درصد شان بیجا شده اند  .باشنده
گان همچنان باید فاقد اسناد نوشته شده قانونی ملکیت سرپناه وزمین باشند که
سبب ترس عمومی ازاخراج اجباری را سبب شود.
5353ارزیابی نیازهای چندین کلستری تنها به  19والیت که درآنها نفوس بیجا شده گان
زیاد است بررسی هایش را انجام داده است.
 5454تحلیل آمار فورمه ارزیابی عاجل خانوارمیکانیزم پاسخگویی اضطراری-ششم توسط
 ، REACH Initiativeسیپتامبر 2017
5555عین منبع ماقبل
5656ارزیابی چندین کلستری نیازها درشهرک های غیررسمی،REACH Initiative ،
سیپتامبر 2017
5757تحقیق حمایتی بیجا شده گان داخلی ،موسسه  NRCو  ،Samuel Hallاکتوبر 2017
5858عین منبع ماقبل
5959تاکنون درجریان امسال  95000عودت کننده بدون مدرک و 56000عودت کننده با
مدرک ازپاکستان به کشورشان برگشتند.
6060تحقیق حمایتی بیجا شده گان داخلی ،موسسه  NRCو  ،Samuel Hallاکتوبر 2017
جنگ هجوم عودت کننده گان به هرات،
6161برگشت به شکننده گی :کاوش پویایی ِ
کابل ،قندوزوننگرهار ،موسسه آکسفام2017 ،
6262ارزیابی چندین کلستری نیازها درشهرک های غیررسمی،REACH Initiative ،
سیپتامبر 2017
6363عین منبع ماقبل
6464عین منبع ماقبل
6565بین جنوری تا  30سیپتامبرسال  2017به اثر جنگ های مسلحانه  689طفل کشته و
 1791تن دیگر زخمی شدند ،گزارش بخش حقوق بشریونیما ،اول جنوری تا 30
سیپتامبر 2017
6666خدمات حقوق بشرهیئت معاونت سازمان ملل برای افغانستان
6767صندوق کودکان سازمان ملل ،کلسترفرعی حمایت کودکان درحاالت اضطراری
6868من داکترنخواهم شد اما تو یک روزی مریض خواهی شد:دسترسی دختران به تعلیم
وتربیه درافغانستان ،دیدبان حقوق بشر ،اکتوبر2017
https://www.hrw.org/6969
i-wont-be-doctor-and-one-day-youll-be-sick//17/10/2017/report
girls-access-education-afghanistan
7070ارزیابی مشترکاز نیازهای حمایتی وتعلیمی اطفال ،REACH Initiative ،اکتوبر
2017
7171عین منبع ماقبل
7272تقویه معافیت درافغانستان ،نتیجه یک سروی چندین سکتوری برای ارزیابی پوشش
واکسیناسیون عادی،ژورنال  BMCصحت عامه ،اپریل 2017
7373گزارش ازوضعیت فقردرافغانستان ،پیشرفت درخطر ،بانک جهانی ،ماه می 2017
7474درگوشه افغانستان ،فورین پالیسی ،سیپتامبر 2017
on-the-edge-of-afghanistan-/12/09/2017/http://foreignpolicy.com7575
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/taliban-iran-war-united-states
7676عین منبع ماقبل
7777وضعیت افغانستان وتاثیرات آن برصلح وامنیت جهانی .گزارش سرمنشی سازمان
ملل درباره افغانستان به سازمان ملل2017 ،
7878کاهش به دلیل پیش بینی کمتر حوادث -وتعداد مردم آسیب دیده صورت گرفته،
برای جزئیات بیشتر درمورد میتودولوژی بشمول اینکه تعریف نیاز»حاد» و»مزمن»
چی است به قسمت میتودولوژی درضمیمه مراجعه فرمایید.
 7979سیستم مدیریت معلومات تعلیمی2017 ,
8080وزرات معارف2016 ،
8181کارگروه آموزش درحاالت اضطراری ،گزارش بررسی آمارثانویه2017 ،
8282بررسی نیازهای بشری  ،2017اداره هماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل
8383ارزیابی مشترک نیازهای حمایتی وآموزشی ، REACH Initiative ،اکتوبر 2017
8484عین منبع ماقبل
8585عین منبع ماقبل
8686عین منبع ماقبل
8787عین منبع ماقبل
8888کارگروه آموزش درحاالت اضطراری ،گزارش بررسی آمارثانویه2017 ،
8989ارزیابی چندین کلستری نیازها درشهرک های غیررسمی،REACH Initiative ،
سیپتامبر 2017https://data.humdata.org/dataset/afghanistan-multi-
cluster-needs-assessment-in-informal-settlements
9090ارزیابی تخریب/آسیب دیده گی  ، 2017-2016پروگرام مساعدت های بشری سازمان
مهاجرت بین الملل برای بررسی اجمالی نیازهای بشری http://afghanresponse.
iom.int/Dashboard/MSRAFDashboard.aspx
9191ارزیابی چندین کلستری نیازها درشهرک های غیررسمی،REACH Initiative ،
سیپتامبر 2017
9292عین منبع ماقبل
9393ارزیابی نیازهای بشردوستانه درساحات با دسترسی دشوار ،NRC-ATR ،جنوری
2017
9494خالصه نتیجه ارزیابی حالت اولیه جابجایی ،جدول پیگیری جابجایی سازمان بین
المللی مهاجرت 3VYzW3ndO_0B/https://drive.google.com/drive/folders
TUkR2SXpvdmNKaHcا
9595تحلیل حاد طبقه بندی مرحله مصئونیت غذایی مدغم http://fscluster.org/ 2017
final.pdf_2017_sites/default/files/documents/ipc_afghanistan
9696کلستر مصئونیت غذایی وزراعت ،ارزیابی فصلی مصئونیت غذاییhttp:// ،

initial_findings._2017_fscluster.org/sites/default/files/documents/sfsa
pdf
9797گزارش چشم انداززراعتی ازوزارت زراعت ،اپریل2017
9898گزارش سازمان ملل درباره سیرمرگ ومیرکودکان ،اکتوبر2017
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Child_9999
pdf.2017_Mortality_Report
10100سیستم مدیریت معلومات صحی2017 ،
10101سروی صحی افغانستان2016 ،
10102ارزیابی صحی سازمان صحی جهان2017 ،
10103سیستم مدیریت معلومات صحی2017 ،
10104سروی صحی جمعیتی افغانستان 2015
10105ارزیابی صحی ازمرزتورخم (نفطه صفری)2017 ،
10106سیستم هشداردهی اولیه امراض2017 ،
10107سیستم مدیریت معلومات صحی2017 ،
10108واحد مدیریت مالی وخدماتی  ،وزارت صحت عامه2017 ،
10109واحد مدیریت مالی وخدماتی  ،وزارت صحت عامه2017 ،
11110تخمین تعداد قضایا برحسب میزان سوء تغذی حاد ،ازسروی تغذی  SMARTکه
در 2017-2015وسروی ملی تغذی 2013
11111تحلیل کلسترتغذی ازقضایای سوء تغذی حاد ،سیر وتوزیع مرض
11112سروی جمعیتی وصحی افغانستان2015 ،
11113میزان سوء تغذی ازسروی تغذی  SMARTکه در 2017-2015انجام شد و سروی
تغذی ملی افغان سال  ،2013آماری جدیدی دردست نیست.
11114گزارش نظارت مشترک سازمان صحی جهان -صندوق کودکان سازمان ملل 2015
https://washdata.org/data#!/afg
11115گزارش چندین سکتوری ازنیازهای شهرک های غیررسمیREACH Initiative ,،
سیپتامبر 2017
https://washdata.org/data#!/afg11116
11117عین منبع ماقبل
11118تخمین کلسترآب وحفظ الصحه ،اکتوبر 2017
11119سیستم مدیریت معلومات تعلیمی2015 ,
12120ارزیابی نیازها درمراکزآموزشی سطح جامعه توسط  CoARدرسال 2017
12121گزارش ارزیابی تسهیالت صحی سازمان صحی جهان ازحوزه شرقی وجنوبی2016 ،

فهرست اختصارات
AFN
ANDSF
APC
BPHS
CHF
CPiE
DEWS
DHS
DTM
DTS
EiE
EiEWG
EMIS
ERM
ES-NFI
FATP
FSAC
GAM
GBV
HAG
HAP
HEAT
HIV
HMIS
HNO
ICCT
ICRC
IDP
IED

افغانی (واحد پول)
نیروهای دفاعی امنیتی ملی افغان
کلستر حمایت افغانستان
بسته اولیه خدمات صحی
صندوق وجهی مشترک بشردوستانه
حمایت اطفال درحاالت اضظراری
سیستم هشداراولیه امراض
سروی صحت جمعیتی
ردگیری بیجا شده گی
ج
دول
سیستم رد گیری بیجا شده گی
آموزش درحاالت اضظراری
کارگروه آموزش درحاالت اضطراری
سیستم مدیریت معلومات تعلیمی
میکانیزم پاسخگویی به حاالت اضطراری
سرپناه اضطراری واقالم غیرغذایی
مرکز کمک های اولیه ترضیضی
کلستر مصئونیت غذایی وزراعت
سوء تغذی حاد عمومی
خشونت مبتنی برجنسیت
گروپ دسترسی بشردوستانه
برنامه مساعدت های بشردوستانه
فورمه ارزیابی عاجل خانوار
ویروس عدم کفایه معافیت
سیستم مدیریت معلومات صحی
بررسی اجمالی نیازهای بشری
تیم هماهنگی بین کلستری
کمیته جهانی صلیب سرخ
فرد بیجا شده داخلی
دستگاه انفجاری تعبیه شده

قانون بشردوستانه بین المللی
IHl
سازمان بین المللی مهاجرت
IOM
طبقه بندی مرحله وضعیت مصئونیت غذایی مدغم
IPC
دولت اسالمی خراسان
ISK
تغذی نوزاد واطفال کوچک
IYCF
ارزیابی مشترک نیازهای تعلیمی وحمایتی کودکان
JENA
سوء تغذی حاد متوسط
MAM
ارزیابی نیازهای چند کلستری
MCNA
اداره بانک معلوماتی وثبت اتباع (پاکستان)
NADRA
اقالم غیرغذایی
NFI
سازمان خیریه غیردولتی
NGO
هیئت ناروی برای مهاجرین
NRC
گروه های مسلح غیردولتی
NSAG
اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد
OCHA
فرد آسیب پذیرموردنگرانی
PoC
مردم نیازمند
PiN
زنان حامله وشیرده
PlW
دستگاه انفجاری تعبیه شده دیگ بخاری
PPIED
سوء تغذی حاد شدید
SAM
ارزیابی مصئونیت فصلی غذایی
SFSA
	UNAMAﻣﺎﻣورﯾت ھﯾﺋت معاوﻧت سازمان ملل متحد برای افغانستان
دیپارتمنت امنیتی حفاظتی سازمان ملل متحد
UNDSS
کمشنری عالی سازمان ملل برای پناهندگان
UNHCR
دالر(واحد پولی ایاالت متحده امریکا)
$US
آب ،حفظ الصحه وبهداشت
WASH
برنامه غذایی جهان
WFP
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