نمای اجمالـــــــی

۲۰۱9

نیازهای

بشـــــــــــری

مردم نیازمند

6.3

میلیون

نوامرب ۲۰۱8

افغانســـــــــــتان

عکس توسطJim Huylebroek :

ﻧﻘﺎط ﻋﺒﻮری ﻣﺮز

ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ

ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ

ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ اﻓﻐﺎن
ﻫﺎی ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪه

اﻓﻐﺎن ﻫﺎی ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪه
از اﯾﺮان و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن

ﺑﯿﺠﺎ ﺷﺪه ﮔﺎن داﺧﻠﯽ

-

ﻫﻨﺪ

ﻣﻨﺒﻊIOM, OCHA ,UNHCR:

+

وﺧﺎﻣﺖ ﺟﻨﮓ

ﭼﻤﻮ و ﮐﺸﻤﯿﺮ

6.3

میلیون نفر

ﭼﯿﻦ مردم نیازمند

ﺗﺎﺟﮑﺴﺘﺎن

ﭘﮑﺘﯿﮑﺎ

وردک

ﭘﺮوان

ﻏﺰﻧﯽ

ﺑﻠﺦ

ارزﮔﺎن

داﯾﮑﻨﺪی

ﮐﻨﺪﻫﺎر

ﻏﻮر

ﻓﺎرﯾﺎب

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﴎﭘﻞ

ﺟﻮزﺟﺎن

اﺳﭙﯿﻦ ﺑﻮﻟﺪک

زاﺑﻞ

ﺑﺎﻣﯿﺎن

هوایی ،بیجاشده گی ناشی از جنگ و تعداد تلفات ملکی ثبت شده در سال گذشته.

ﺧﻮﺳﺖ

ﺑﻐﻼن

ﭘﮑﺘﯿﺎ

ﮐﺎﺑﻞ
ﻟﻮﮔﺮ

ﮐﺎﭘﯿﺴﺎ
ﻟﻐﺎﻤن

ﭘﻨﺠﺸﯿﺮ

ﺗﺨﺎر

ﺳﻤﻨﮕﺎن

مقیاس وخامت جنگ از سه شاخص اتخاذ شده است :نزاع های مسلحانه و حمالت

ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن

وزﯾﺮ رﺳﺘﺎن ﺷﺎﻤﻟﯽ

ﺗﻮرﺧﻢ
ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر

ﻧﻮرﺳﺘﺎن
ﮐﺮﻨ

ﺑﺪﺧﺸﺎن

ﮐﻨﺪز

ازﺑﮑﺴﺘﺎن

ﻫﻠﻤﻨﺪ

ﺑﺎدﻏﯿﺲ

ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن

ﻧﯿﻤﺮوز

ﻓﺮاه

ﻫﺮات

ﻣﯿﻠﮏ زرﻧﺞ

اﺳﻼم ﻗﻠﻌﻪ

اﯾﺮان

بخش اول:
خالصه
خالصه نیازمندی های بشری
عوامل نیازمندی های بشری
اثرات بحران
چشم انداز سال  2019و فراتر از آن
برداشت مردم متاثرشده
پیش بینی چندساله تعداد مردم نیازمند
روند تمایالت و پیش بینی ساالنه تعداد مردم نیازمند ()2021-2016
جزئیات مردم نیازمند
توزیع جغرافیوی نیازمندی ها
شدت نیازمندی ها

بخش اول :ارقام کلیدی نیازهای بشری

ارقام کلیدی

نیازهای بشری
تعداد مجموع نفوس

35.7

میلیون

-

+

				
تعداد افرادیکه در  106ولسوالی نهایت جنگزده زنده گی میکنند

17

وخامت

میلیون

تعداد افراد که نیازمند کمک های بشری اند					

6.3

میلیون

جنگ

4

بیجا شدن مردم

متاثرین
جنگ

حوادث طبیعی

بیجاشده گان
داخلی

700

1.4

میلیون

٪۲۲
 ۰٫۲۸ﻣﯿﻠﯿﻮن زن
 ۰٫۲۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺮد
 ۰٫۸۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻃﻔﻞ

فاقدمصونیت
غذایی
ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺣﻮادث
ﻃﺒﯿﻌﯽ:

۴

ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺠﺎﺷﺪه ﮔﺎن
داﺧﻠﯽ ،ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن ،ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ:

۸۹۰

270

140

هزار

٪۱۱
 ۰٫۱۴ﻣﯿﻠﯿﻮن زن
 ۰٫۱۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺮد
 ۰٫۴۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻃﻔﻞ

 ۵۰ﻫﺰار زن
۷۰ﻫﺰار ﻣﺮد
 ۱۶۰ﻫﺰار ﻃﻔﻞ

 ۳۰ﻫﺰار زن
 ۳۰ﻫﺰار ﻣﺮد
 ۸۰ﻫﺰار ﻃﻔﻞ

ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺟﻨﮓ و

ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت
ﺗﺮوﻣﺎ:

ﻣﯿﻠﯿﻮن

دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت
اﺳﺎﺳﯽ:

۱٫۲

ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ:

۲۵۰

ﻫﺰار

آب و
حفظالصحه

ﻣﯿﻠﯿﻮن

۸۳۰

۵۰۰

ﻫﺰار

۵۱۰

ﻫﺰار

3.9

۱٫۶

ﻫﺰار

ﻏﺮﺑﺎل و ﻣﮑﻤﻞ
ﻫﺎی رﯾﺰ ﻣﻐﺬی:

 ۸۰۰ﻫﺰار ۲۴۰

2.6

میلیون

ﻫﺰار

 ۰٫۵ﻣﯿﻠﯿﻮن زن
 ۰٫۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺮد
 ۱٫۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻃﻔﻞ

سرپناه عاجل و
موادغیرغذایی
ﻣﯿﻠﯿﻮن

زن ﻫﺎی ﺑﺎردار

ﴎﭘﻨﺎه اﺿﻄﺮاری و
ﻣﻮﻗﺖ ،ﻣﻮاد
ﻏﯿﺮﻏﺬاﯾﯽ و
ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻫﺎی
زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ:

و ﺷﯿﺮده۳۲۰ :

۱

ﻫﺰار

هزار

٪۴۱

 ۰٫۸ﻣﯿﻠﯿﻮن زن
 ۰٫۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺮد
 ۲٫۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻃﻔﻞ

ﺗﺪاوی اﻃﻔﺎل زﯾﺮ  5ﻣﺼﺎب ﺑﻪ
ﺳﺆ ﺗﻐﺬی ﺣﺎد:

ﺑﯿﺠﺎﺷﺪه ﮔﺎن
داﺧﻠﯽ و ﻋﻮدت
ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن:

دسترسی به خدمات
ابتدایی

٪۶۳

مصاب به سؤ
تغذی

ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺣﺎد آب و ﺣﻔﻆ
اﻟﺼﺤﻪ در ﻣﺤﻼت ﻣﯿﺰﺑﺎن
و ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ درﺳﱰﺳﯽ
ﺑﻪ آن ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ:

ﺧﺪﻣﺎت ﻋﺎﺟﻞ ﺻﺤﯽ ﺑﺮای ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺣﻮادث
ﻃﺒﯿﻌﯽ:
ﺑﯿﺠﺎﺷﺪه ﮔﺎن داﺧﻠﯽ،
ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن:

حوادثطبیعی
آهسته

هزار

٪۵

ﻣﺎﯾﻦ۱٫۴ :

۱

حوادث طبیعی
غیر منتظره

٪۳

حفاظت و خطرات خدماتعاجل
صحی
ماین

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻫﺰار

عودت کننده گان و
مهاجرین

هزار

ﻣﯿﻠﯿﻮن

دسترسی به خدمات

تعلیم و تربیه در
حاالت اضطراری
ﺑﯿﺠﺎﺷﺪه ﮔﺎن داﺧﻠﯽ،

ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪه
ﺣﻮادثﮔﺎن وﻃﺒﯿﻌﯽ۲۹۰:
ﻣﺘﺎﺛﺮﯾﻦ

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﺤﻼت )ﺟﻮاﻣﻊ( ﻣﯿﺰﺑﺎن:

۸۰

ﻫﺰار

ﻫﺰار

ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺟﻨﮓ:

۱۳۰

ﻫﺰار

یادداشت :مجموع افراد نیازمند درهر یکی از این عوامل (دسته ها) مترادف به مجموعه عمومی افراد نیازمند نمیباشد؛ بخاطریکه یک تعداد افراد بین سه دسته (جنگ ،حوادث طبیعی و دسترسی به خدمات) مشترک میباشند.

بخش اول :خالصه نیازهای بشری

خالصه

نیازهای بشری
بعد از 18هُ مین سال ،نشانه ای از کاهش نیازمندی های بشری در افغانستان دیده نمیشود .وضع آشفته و
غیرقابل پیش بینی امنیتی یکجا با خشکسالی شدید تعداد افرادی نیازمند به کمک های عاجل بشری را
در مقایسه با همین موعد سال گذشته دو برابر ساخته و جدیداً باعث بیجاشدن  550.000فرد ملکی و
سقوط  3.6میلیون مردم دیگر به سطح اضطراری فقدان مصؤنیت غذایی گردیده است .امروز  6.3میلیون
تن نیاز به نوعی از مساعدت های بشری ویا حفاظتی دارند .از این جمله نیازمندی  3.7میلیون تن به دلیل
یکجا شدن چندین عوامل – همچون خشونت های روزافزون ،بیجاشدن اجباری ،از دست دادن منابع
معیشت و دسترسی محدود به خدمات اساسی – شدید و زیاد می باشد.

5

بخش اول :عوامل نیازهای بشری

عوامل

نیازهای بشری
منازعات مسلحانه و حفاظت افراد ملکی

6

جنگ های چند دهه افغان های ملکی را درگیر بحران فراگیر عدم محافظت کرده است .نبردهای موجود در ساحات زیاد کشور
به شمول درگیری های زمینی ،عملیات هوایی و استفاده بی رویۀ از مواد منفجره دست ساز باعث خسارات بی حد فزیکی و
روانی میشوند .تا حال در سال جاری  98حمله انتحاری 1صورت گرفته است .این در حالیست که محاسبه روندهای سه ماهه حاکی از آن است که
سال  2018قرار است پنجمین سال متواتر باشد که تلفات ملکی در آن بیش از 10.000 2تن میشود .عالوتاً ،سرپیچی های منظم از قانون بین المللی
بشردوستانه و قانون بین المللی حقوق بشر ،عموم ًا از طرف گروه های مسلح غیرحکومتی ،گزارش داده میشود که حمالت باالی مکاتب و مراکز
صحی ،قتل های هدفی و شمولیت اجباری کودکان (در جنگ) را دربر میگیرد .جنگ اثرات آنی و طویل مدت را بر افراد ملکی برجا گذاشته؛ آنها
را در معرض خشونت ناگهانی و وحشتناک و در خطر مواد منفجر ناشده قرار میدهد که هردو باعث خسارات (ترومای) شدید فزیکی و روانی
میگردند .تخمین میشود که به دلیل جنگ در سال  2019الی  250.000افغان نیاز به کمک های عاجل صحی پیدا کنند و حدود  1.8میلیون تن دیگر
در یک کیلومتری ساحاتی که خطر مواد انفجاری در آن ثابت شده است و نیاز به ماین پاکی عاجل دارد ، 3زنده گی خواهند کرد.

حرکت مردم و بیجاشدن اجباری
عواملی همچون بی ثباتی سیاسی ،حوادث طبیعی ،فقدان مصؤنیت غذایی و فقر دست به دست هم داده و باعث بیجاشدن و
حرکت تعداد قابل توج ِه مردم میگردد .در سال  2018تا اکنون حدود  550.000افغان به علت جنگ و یا از دست دادن وسیله های
امرار معاش خود به علت خشکسالی از محالت خود بیجا شده اند .4در حالیکه ارقام عودت از پاکستان ،با  43.000عودت کننده در  2018در
پایینترین سطح میباشند ،تعداد عودت کننده گان از ایران که بیشتر شان تحت فشار عودت نموده اند به سطح بی سابقه ای  673.000تن باال رفته
است .5بیجاشده گان ،اعم از بیجاشده گان داخلی و برون مرزی ،چی قبل و چی بعد از کوچ کردن در معرض جمعی از خطرات حفاظتی همچون
عدم امنیت اشغال زمین/جایداد و بیجاشدن دوباره و یا چندین بار قرار میگیرند .در سال  2019با پیش بینی تداوم جنگ ،وخیم تر شدن وضع
اقتصادی در ایران و عدم ثبات سیاسی و وضع حفاظتی در پاکستان ،تخمین زده میشود که حدود یک میلیون بیجاشده نیازمند به مساعدت های
حیاتی بشری در سکتورهای مختلف باشند.

بخش اول :عوامل نیازهای بشری

حوادث طبیعی آنی و آهسته
خشکسالی در سال  2018بیش از دو سوم افغانستان را متاثر ساخته است؛ سکتور زراعت را به شدت صدمه رسانده و حدود 4
میلیون تن را نیازمند به مساعدت های حیاتی بشری نموده است که از این جمله  3.9میلیون تن نیازبه مساعدت های غذایی و
حمایت معیشت دارند .خشکسالی مردم را که از قبل هم فقیر بودند با مشکالت عدیده ای دست و گریبان کرده است؛ عاید آنها را به نصف
کاهش داده ، 6صحت آنها را با خطر مواجه ساخته و خانواده ها را مجبور به اتخاذ راه چارهای منفی کرده است که همه اینها بر سالمت فزیکی و
روانی آنان اثرات ناگوار داشته است .الی ماه نوامبر  2018حدود  3.6میلیون تن در سطح اضطراری عدم مصؤنیت غذایی قرار دارند (طبقه بندی
 – IPC7سطح  )4که در مقایسه با عین زمان در سال قبل  %24افزایش را نشان میدهد که موجب گردیده آنها نیاز به مساعدت پیدا کنند تا دارایی
ها و وسایل معیشت شان محافظت و مساعدت گردند .تخمین ًا حدود  150.000تن دیگر بنابر حوادث آنی دیگر همچون برفکوچ ،لغزش زمین و
سیالب نیازمند به مساعدت های بشری خواهند گردید .در سال  2019با درنظرداشت شرایط فعلی سیالب ها و پیشبینی های شرایط جوی پدیده
8
ای اِلنینو ( ،)El Niñoتوقع میرود بارندگی بیشتر صورت گیرد و سیالب ها بیشتر ویرانگر باشند.

دسترسی به خدمات اساسی
جنگ ،حرکت (بیجاشدن) تعداد کثیر از مردم و گزینه های محدود معیشتی باعث اختالل در و محرومیت مردم از دسترسی به
خدمات اساسی ،بالخص صحت و معارف میگردد .در حالیکه حمالت علیه کارمندان و مراکز صحی بیشتر و مرگبارتر میشوند،
تا حال در سال  2018حدود  4.000ساعات خدمات صحی و  335.000مشاورۀ داکتر به دلیل تخریب و بسته شدن مراکز صحی ضایع گردیده اند . 9با
آنکه دسترسی محدود به خدمات اساسی همه اعضای جامعه را متاثر میسازد ، 10ولی بیجاشنده گان داخلی و عودت کننده گان بنابر نداشتن
مدارک ،بیشتر و بالخص از حقوق خود محروم میگردند .سایر شاخص های توسعه هم در سرتاسر کشور به شدت پایین بوده و در برخی موارد در
حال اُفت اند :در دو سوم والیات افغانستان شیوع سؤ تغذ حاد عمومی ( )GAMاز حد اضطراری بلندتر بوده 11؛ در هر سه طفل یکی آن از مسؤنیت
واکسین محروم شده 12؛ و جنگ های مداوم هم مانع عرضه خدمات صحت طفل و مادر میشود بخصوص در مناطق روستایی جایکه حدود 75
فیصد زنان زنده گی میکنند .با پیش بینی تداوم ناامنی در سال  ،2019تخمین زده می شود که حدود  2.64میلیون تن به دلیل دسترسی محدود به
خدمات ،از جمله  1.9میلیون کودک مصاب به سؤتغذی و مادران پرستار نیاز به مساعدت های بشری خواهند داشت .عالوتاً ،استفاده از حدود
 4.500مکتب و دیگر تعمیرات ملکی برای مراکز ثبت نام و انتخابات ریاست جمهوری که برای اپریل  2019در نظر گرفته شده اند ،میتواند این
تعمیرها را مبدل به هدف برای حمله کنند و مورد خشونت و آسیب قرار دهند که شاید باعث شود والدین اطفال خود را از مکتب دور نگهدارند.
این وضع شاید نیازمند تنظیم اقدامات پیشگیرانه و محافظتی برای این مراکز باشد.
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اثرات

بحران

در طی سال گذشته ،حمالت انتحاری ،حمالت هوایی ،تهدیدات فراگیر و عدم امنیت و رفاه مردم
افغانستان را به یک بحران حفاظتی عمیق فرو برده اند .تقریب ًا دو سوم جمعیت افغانستان در مناطقی که
مستقیم ًا تحت تاثیر جنگ ها قرار دارند ،زندگی می کنند و بسیاری از آنها اغلب در معرض نقض قانون
بین المللی بشردوستانه و قانون بین المللی حقوق بشر ،از جمله مورد هدف قرار دادن عمدی تأسیسات
ملکی قرار دارند .حرکت (بیجاشدن) اکنون به یکی از ویژهگی های دائمی بحران تبدیل شده که بر
جوامع بیجاشده و میزبان یکسان اثر می گذارد و دسترسی به خدمات را مختل میسازد .در عین زمان،
خشکسالی شدیدی دست کم  3.9میلیون تن را در مناطق روستایی کشور نیازمند به مساعدت های
اضطراری غذا و معیشت کرده و موجب بیجاشدن تعداد کثیری در مناطق غربی کشور گریده است.
خشونت رو به افزایش و محیط رو به وخامت حفاظتی

8

جنگ روان با وارد نمودن تلفات ملکی ،خسارات جانبی به مراکز
صحی و مکاتب و همچنان با مختل سازی و تخریب تاسیسات حیاتی
ملکی همچون آب ،برق و شبکه های ارتباطات ،عامل اصلی نیازهای
بشری در سرتاسر افغانستان میباشد .در حالی که تمامی طرف های
درگیر جنگ همچنان باعث تلفات غیرنظامیان می شوند ،گروه های
مسلح غیردولتی اکثریت واضح این حوادث را مرتکب می شوند و به
طور منظم مسؤلیت های خود تحت قانون بین المللی بشردوستانه ،از
جمله اصول تناسب ،احتیاط و تفکیک را نادیده میگیرند .تنها در نه
ماه اول سال  ،2018در مقایسه با سال قبل ،تعداد تلفات ملکی ناشی از
حمالت انتحاری  46فیصد13؛ و به علت حمالت هوایی  39فیصد14و
تعداد کارمندان امدادرسانی که کشته و زخمی شده اند  153فیصد
15
افزایش داشته اند.

وخامت نیازمندی ها :جنگ و حفاظت افراد ملکی

وخامت نیازمندی ها

-

+

حمالت انتحاری (جنوری-اکتوبر)
۱۶
۱۲

۹۹
۴

۷

۱۵

۱۴
۱۰
۴

اﮐﺘﻮﺑﺮ ﺳﭙﺘﻤﱪ اﮔﯿﺴﺖ ﺟﻮﻻی

۷

ﺟﻮن

۱۰

ﻣﯽ

۲۰۱۸

۸

۲۰۱۷

۱۱
۶

اﭘﺮﯾﻞ

۷

ﻣﺎرچ

۱۱

۴

۶

۵

ﻓﱪوری ﺟﻨﻮری

منبع ،UNDSS :مرکز معلومات امنیتی و عملیات ،اکتوبر 2018

چیزی که مخصوص ًا قابل نگرانی است افزایش تعداد و میزان کُ شنده
گی حمالت انتحاری میباشد .حمالت انتحاری یکجا با حمالت مواد
انفجاری دست ساز غیر انتحاری مسئول  45درصد تمامی تلفات
ملکی میباشند که این رقم برای اولین بار بیشتر از تلفات ناشی از زد
و خورد های رو در رو شده است .16افزایش چشمگیر تلفات ملکی در
ننگرهار هم ناشی از افزایش قابل توجه حمالت انتحاری میباشد.

بخش اول :اثرات بحران

حمالت هوایی (جنوری-سپتمبر) :تعداد سالح های استفاده شده

(به هزار)

۵٫۲
۲٫۹
۱٫۰
۲۰۱۸

۲۰۱۷

۲۰۱۶

۰٫۶

۱٫۹

۲۰۱۵

۲۰۱۴

۲٫۴
۲۰۱۳

تلفات ملکی در ننگرهار نسبت به سال  2017دوبرابر شده است که
این والیت را به خطرناکترین والیت برای افراد ملکی تبدیل نموده
است .در کُ ل ،در بین ماه های جنوری و سپتمبر  2018تلفات ملکی
 8.050تن بوده ( 2.798کشته و  5.252زخمی) که به طور تکان دهنده
17
حد اوسط آن  200تن در هفته میشود.

حاال در هر ماه به طور اوسط  9.500معاینه تروما
صورت میگیرد
افزایش در تعداد حوادث که باعث تلفات جمعی میشوند ،افزایش
خشونت ها و تهدایدات ناشی از ماین ها همه با هم موجب شده اند تا
بیشترین موارد حوادث تروما در سال  2018ثبت گردند .به طور کلی،
ادارات همکار در بخش صحت در بین ماه های جنوری و سپتمبر
 85.477مورد معاینه تروما را گزارش نموده اند که در مقایسه با عین
مدت در سال  2017بیانگر افزایش  24درصدی می باشد .18قطع اعضای
ناشی از تروما که حاال تعداد کثیری آنان قطع دوعضوی و سه عضوی
میباشند ،فشار سنگینی بر افراد ملکی میباشد .اگر چه پیشرفت های
حاصل شده در ظرفیت تداوی موارد تروما کمک کرده است تا زنده
گی تعداد زیادی نجات داده شود که در نبود این ظرفیت شاید آنها
تلف میشدند .ولی در حصه توانبخشی دوباره فزیکی بعد از مرحله
عملیات سرمایه گذاری الزم نشده .حدود سه ربع همه قربانیان حوادث
تروما به معلولیت دائمی دچار میشوند ،در حالی که بسیاری دیگر از
19
شرایط سخت زندگی و محرومیت مالی و اجتماعی رنج میبرند.
عوارض غیرمحسوس جنگ هم وخیم اند .چون انجام دادن کارهای
عادی روزمره به یک امر پرخطری که تهدید بالقوه به زنده گی افراد
تبدیل میشود ،سطح بلند اضطراب در میان بیشتر جمعیت افغانستان
هویدا میباشد .براساس ارزیابی اخیر ‹همۀ افغانستان ‹ 70درصد
مردان هنگام رفت و آمد به محل کار ،مسجد ،مراکز صحی و معارف
و یا بازار احساس امنیت نمی کنند ،این رقم تا  95درصد در ارزگان و
 92درصد در هلمند بلند میباشد .20در بسا موارد نگرانی ها در حدی
جدی اند که مردم رفت و آمد های خود را محدود میسازند16 .
درصد همه خانواده های ارزیابی شده در سطح ملی گفته اند که آنها
در حال حاضر بنا بر مشکالت امنیتی موجود در طول راه نمیتوانند به

مراکز صحی دسترسی داشته باشند .21با محرومیت نزدیک به چهار
دهه از یکی از دو نیازهای اساسی بشریت – نیاز به آرامش و امنیت
– جای تعجب نیست که افغانها کیفیت زنده گی خود را پایینتر از
هر جمعیتی دیگر در جهان رده بندی میکنند .وقتی در همین تازه
گی از آنها خواسته شد که کیفیت زنده گی خود را از صفر (نشان
دهنده بدترین حالت زنده گی) الی ( 10بهترین زنده گی ممکن) رده
بندی کنند ،افغان ها در سال  2018کیفیت زنده گی خود را 2.7
امتیاز دادند .در سال  2016این امتیاز  4.2بود .این هردو امتیاز به
صورت مشترک پایینترین امتیازیست که  Gallupدر همه کشور ها از
22
زمان شروع درج این ارقام در سال  2006ثبت نموده است.

جمعیتی در حال حرکت

همانند سال  ،2017در سال  2018معروض بودن مردم به سطح بلندتر
خشونت لزوم ًا منجر به بیجاشدن تعداد زیاد مردم نشده است .در
حالیکه خشونت های جاری همچنان خانواده ها را با اندک هشدار
(عجله) مجبور به ترک خانه های خود میکند – به صورت اوسط
 3.800خانواده در هر ماه سال  – 232018که این یک سوم کمتر از حد
میانگین تعداد بیجاشده گان ماهانه در سال  2017میباشد و به طور
قابل توجهی پایینتر از اوج سال  2016میباشد ،زمانیکه  8.500خانواده
به صورت میانگین در هر ماه بر اثر جنگ بیجا میشدند 24.به نظر
میرسد گروه های مسلح غیر دولتی در یک جنگ فرسایشی با
نیروهای حکومتی درگیر اند ،طوریکه حمالت شان بیشتر بر روی
محالت تالشی و پوسته ها تمرکز داشته تا تصرف و نگهداشتن مراکز
بزرگ جمعیت .به همین منوال نقش قوای نظامی بین المللی منحصر
به حمالت هوایی برای از بین بردن اهداف باارزش (انسانی و مالی)
میباشد .لهذا ،در سال  2018مردم به تعداد و مدت کمتر بیجا شده
اند .در واقع ،به جز از حمالت گروه های مسلح غیر دولتی بر فراه در
ماه می و در ماه آگست بر غزنی ،بیجاشده گی تا حد زیادی ناشی از
چندین واقعۀ بوده که محدود به چند روز و یا هفته میشدند که به
همین دلیل احتمال گزارش و ثبت این حوادث کمتر میباشد.
با شیوع خشکسالی و تغییر در نحوۀ پیشبرد جنگ ها ،تغیراتی در
نحوۀ بیجاشده گی هم بوجود آمده اند .در حالیکه در سال 2017
بیشترین تعداد مردم در والیات ننگرهار ،کندز و بادغیس بیجا شده
بودند؛ در سال  2018بیشترین تعداد بیجاشده گان در والیات غزنی،
فاریاب و کندز ثبت گردیده اند 25.خشکسالی نیز جریان حرکت
(بیجاشدن) را در غرب کشور به شدت تحت شعاع قرار داده است.
تنها میان ماه های جون و آگست حدود  263.000تن در والیات
بادغیس و هرات بیجا شدند .هجوم ناگهانی حدود یک چهارم میلیون
نفر به حومه شهر هرات و قلۀ نو
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وخامت نیازمندی ها:بیجا شدگان/عودت کنندگان

دریا و یا نزدیک به شاهراه زنده گی اختیار کرده اند که آنها را در
معرض خطرات طبیعی و ترافیکی قرار میدهد .تا اکنون در شروع
نوامبر سیالب ها در سه محلۀ غیر رسمی قلۀ نو رخ داده .هرچند این
سیالب ها خساراتی به بار نداشتند ولی ضرورت انتقال هرچه عاجل
این خانواده ها به نقطه مناسبتر را آشکار نمود .تعداد دیگر بیجاشده
گان که بر روی زمین های دولتی و یا شخصی و یا هم زمین های که
مختص به انکشاف شهرک ها اند نیاز دارند در مقابل خطر اخراج
اجباری از این زمین ها حفاظت شوند؛ میتوان به این منظور ترتیبات
استفاده مشترک از زمین ها در اولویت میباشد .هرچند کارهای الزم
برای رسیده گی به مسایل فوق در اواخر ماه نوامبر شروع شده ولی
با آن هم مردم در معرض خطر قرار دارند.

وخامت نیازمندی ها

برعالوه موارد فوق 1.2 ،میلیون بیجاشده دیگر  28که در محله های
غیر رسمی دیگر در نقاط مختلف افغانستان زنده گی دارند هم
برای مقابله با شرایط فوق در معرض خطر اتخاذ راه چاره های
منفی همچون کاهش اخذ مقدار غذا و یا هم کار باالی کودکان،
قرار دارند .بیجاشده گان که ساکن محله های غیر رسمی اند
میگویند که در مقایسه با بیجاشده گان دیگر عاید آنها به طور
اوسط  20درصد کمتر است  ،29اغلب ًا تذکره ندارند و احتمال رفتن
اطفال آنها به مکتب کمتر است  .30در سرتاسر افغانستان فقدان
اسناد مدنی همواره برای مردم مانع دسترسی به خدمات،
مخصوص ًا تعلیم و تربیه ،و غیره مساعدت ها میگردد.

+

-

منجر به میان آمدن  19محلۀ گسترده رهایشی غیر رسمی شده است. 26
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باشنده گان آن با خطرات بزرگ صحی و حفاظتی روبه رو هستند.
حدود  141.000تن تا هنوز منتظر دریافت سرپناه اضطراری اند و در
زیر سرپناه های موقت دست ساز زنده گی میکنند .بر عالوه ،حدود
 207.000تن دیگر نیازمند دریافت مساعدت های زمستانی اند تا با
سرد شدن هوا از گزند طبیعت در امان باشند .27در عین زمان تعداد
از بیجاشده گان داخلی در زمین های ناامن و نامناسب همچون بستر

بیجاشده گان داخلی ،افغان های عودت کننده و متاثر از حوادث طبیعی
اﻓﻐﺎن ﻫﺎی ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪه از ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و اﯾﺮان

ﺑﯿﺠﺎﺷﺪه ﮔﺎن داﺧﻠﯽ ﺗﺎزه

مجموع (جنوری-اکتوبر) 550.000

۲۰۰

مجموع (جنوری-اکتوبر) 713.000

اﻓﺮاد ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺣﻮادث ﻃﺒﯿﻌﯽ آﻧﯽ

مجموع (جنوری-اکتوبر) 77.000

۱۵۰

۷۱

۱۰۰

۱۰۴

۴۷

۵۰

۳۷

۳۵
۱۵

می 2017

در خونین ترین مورد حمله

تروریستی شهر کابل انفجار

بمب جاگزاری شده در تانکر در منطقه

دیپلومات نشین کابل  150تن را کشته و
بیش  400تن دیگر را زخمی نمود.

۳۳

۳۲

آگست 2017

ملل متحد اعالن داشت که

افغانستان از این به بعد کشور

پس از جنگ نه بلکه کشوری در حال

جنگ فعال تلقی میشود.

۷۳
۴۸

۳۱

۵۳

۵۲

۵۱

۴۳

جنوری 2018

حمله بر دفتر اداره حمایت از

اطفال در شهر جالل آباد ننگرهار

۵۰
۳۷

۶۲
۸۵

اپریل 2018

حکومت افغانستان در کشور

حالت خشکسالی را اعالن نمود.

باعث کشته شدن چهار و زخمی شدن بیش

متعاقب ًا در ماه های بعدی بیش از یک ربع

آن را داعش به عهده گرفت.

فرصت های معیشت در غرب کشور بیجا

از  20کارمند امدادرسان شد .مسئولیت

میلیون مردم در جستجوی غذا ،آب و

شدند.

۵۱

بخش اول :اثرات بحران

مردم بیجا شده

۵۵۰

۶۷۵
۵۱۰

۴۷۰
۱۹۶

۲۰۱۸
اﮐﺘﻮﺑﺮ

۲۰۱۷

۲۰۱۶

۲۰۱۴

۲۰۱۵

۱۲۳

۲۰۱۳

۱۰۳
۲۰۱۲

منبع :سیستم ردیابی بیجاشده گان ،سیستم ردیابی حوادث طبیعی

در واقع ،از میان خانواده های که میگویند در طول یک سال گذشته
طفل دختر خود را از مکتب کشیده اند 13 ،درصد دلیل این کار را
کمبود و یا درست نبودن اسناد ارائه کرده اند در حالیکه این رقم در
31
میان مردمان میزبان تنها  5درصد میباشد.

از آغاز سال  2015تا اکنون حدود سه میلیون افغان به
آیندۀ شکننده و غیرثابت عودت نموده اند.
جریان عودت از سال  2014بدین سو سریع شده است ،و در حال حاضر

به سطح بی سابقۀ رسیده است .عودت از ایران در سال  2018افزایش
قابل مالحظه داشته .تا اکنون  670.000تن از آنکشور عودت نموده است
که از همین حاال بیشتر از مجموع سال قبل مباشد.32توقع میرود سطح
بلند فعلی عودت که ناشی از پیامدهای خروج ماه می ایاالت متحده از
توافق هسته ای میباشد ،با آغاز تاثیرگذاری تحریم ها در ماه نوامبر از
این هم افزایش یابد .عالوت ًا عوامل دیگر دخیل و تاثیرگذار در تسریع
روند عودت عبارت اند از کاهش چشمگیر ارزش واحد پولی ایران که
منجر به کاهش تقاضا به کار کارگران افغان در سکتور غیر رسمی شده
است و نیز خشکسالی جاری در آن کشور که حاال وارد دهمین سال
متواتر شده است .موجودیت تعداد بلند افراد آسیب پذیر در میان
عودت کننده گان از جمله حدود  22.000طفل بدون همراه (سرپرست)،
خانم های مجرد و صدها موارد ترومای وخیم بیشتر مورد نگرانی
33
میباشد.
علیرغم ارقام فزاینده ،کمبود منابع مالی موجود با سازمان بین المللی
مهاجرت ( )IOMباعث گردیده که تنها  23.600عودت کننده تا حال در سال
 2018مساعدت گردند – که یک رقم ناچیز بوده – و از رقم  20درصدی
تمام عودت کننده گان که گمان میرود در هنگام بازگشت نیازمند
مساعدت های بشری باشند ،34خیلی پایین میباشد .برعالوه ،در سال های
قبل ردیابی عودت نشان میداد که تعداد وسیع عودت کننده گان بعد از
سپری نمودن چندی دوباره راهی ایران میشوند .در حالیکه معلومات تازه
35
نشان میدهد عودت کننده گان دوباره به ایران برنمیگردند.
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عودت بیش از انتظار مردم از ایران و بیجاشدن مردم ناشی از خشکسالی
موجب تغیرات قابل توجه جمعیتی در والیات مختلف کشور گردیده
است .در والیت فراه از هر چهار فرد یکی آن بیجاشده و یا عودت کننده
است و هرات در سطح کشور میزبان بیشترین تعداد بیجاشده گان و
عودت کننده گان میباشد (بیش از  200.000تن) .36در مقابل ،عودت افغان
ها از پاکستان در پایین ترین حد است .به دنبال فروکش نمودن عوامل
فشار و کشش ،امسال تا حال صرف  43.000تن از آن کشور عودت نموده
37
اند به شمول  13.295مهاجر ثبت شده.
با این حال ،عودت کننده گان اعم از مهاجرین ثبت شده و آنهایکه فاقد
مدرک اند ،به دلیل جنگ های موجود و ارتباطات از دست رفته با قریه
ها و جوامع اصلی شان ،بعد از عودت به بیجاشده گان داخلی تبدیل
میشوند و آنها را معرض بیجاشدن دوباره قرار میدهند .سه ربع عودت
کننده های بررسی شده در اواخر سال  2017گفته اند آنها نسبت ناامنی
ها قادر نیستند به محالت اصلی شان برگردند 72 .درصد گفته اند که
خانواده های آنان دو بار و  33درصد سه بار بیجا شده اند .38به طور کُ لی،
میتوان گفت بدون درنظرداشت مدت زمان بیجاشده گی ،نیازهای اولیۀ
عودت کننده گان و بیجاشده گان داخلی یکسان اند .بیش از یک سوم
بیجاشده گان و عودت کننده گان تازه و طوالنی مدت سه نیاز ابتدایی
خود را سرپناه/خانه ،غذا و پول نقد مشخص کرده اند .39که این مسئله
نشان میدهد که مساعدت های معمو ًال غیر نقدی یک بار که در ابتدا به
آنها داده میشود جوابگوی نیازهای بیشتر آنان که با مرور زمان انباشته
میشوند ،نیست.
در واقع ،در حالیکه مساعدت های اضطراری برای حفظ زنده گی و
حفاظت بیجاشده گان حیاتی میباشد ،در نهایت آنها برای تسهیل دوباره
رفتن به قریه جات اصلی شان و یا ادغام محلی به مساعدت های
درازمدت انکشافی نیاز دارند .این مسئله با در نظرداشت این که بیش از
نیم همه بیجاشده گان میگویند قصد ماندن در محل فعلی بیجاشده گی
خود دارند ،40نیز مهم میباشد .در صورتیکه فرصت های شغلی و یا
دسترسی به خدمات اساسی به بیجاشده گان و جوامع میزبان بصورت
یکسان مهیا نگردد ،فشارهای اجتماعی-اقتصادی و تنش ها اجتماعی میان
مردم بوجود آمده منجر به نابرابری ها و مانع ادغام مجدد شده به
بیجاشدن دوباره مردم می انجامد41.به عنوان مثال آنهایکه برای مدت
بیشتر از شش ماه بیجا شده اند بیشتر از بیجاشدن چندین بار گزارش

کرده اند و اگر بیشتر از یک بار بیجا شده باشند ،تمایل بیشتر به عودت
به محالت اصلی خود نشان میدهند – در مقایسه با سایر دسته های
بیجاشده گان .این به این معنی است که بیجاشده گان طویل المدت همه
منابع و راه چارهای مقابلۀ خود را مصرف و اشباع کرده و یا نتوانسته اند
در جاهای کنونی (بیجاشده گی) وسیله های پایدار معیشت خود را
ترتیب دهند .و لهذا تمایل بیشتری به بازگشت نشان میدهند – با اینکه
42
این تمایل به برگشت شان ممکن هرگز تحقق پیدا نکند.
برای بازکردن پتانسیل واقعی مردم و به مرور زمان کاهش نیازمندی آنان
به مساعدت های بشردوستانه الزم است جوامع میزبان و بیجاشده هردو
حمایت شوند .ادارات همکار بیشتر از چهار سال میشود با مساعدت های
چندسکتوری به مهاجرین وزیرستان شمالی در والیات خوست و پکتیکا
که تعداد شان به  78.000تن میرسد کمک میکنند .ولی با وجود آن هم
ارزیابی نیازمندی ها پی هم شاخص های وخیم بشری این گروه را
برجسته میکنند .میزان خانواده ها در میان این گروه در مقایسه با سایر
گروه های بیجای شده که در زیر سرپناه های موقت دست ساز به سر
میبرند ،میزان رفع حاجت در فضای باز و نداشتن پول کافی برای تهیۀ
غذا و غیره مواد حیاتی بلندتر میباشد43.در واقع مهاجرین وزیرستانی
قانون ًا به حیث شهروندان کشور شناخته نشده و اجازه ورود به اقتصاد
رسمی را نداشته و تا حد زیادی وابسته به کمک های بشردوستانه،
دریافت پول از خارج و کارکردن در سکتورهای غیر رسمی میباشند.
امید میرود که با تصویب قانون ملی مهاجرت در سال  2019و درج
مقررات که به مهاجرین اجازه کار قانونی را بدهد ،این چرخۀ وابسته گی
به مساعدت ها تغییر کند .مث ًال تحقیقاتی که اخیراً نشر گردید نشان
میدهد کسب و کارهای که از میان مردم بیجاشده استخدام میکنند
بیشتر پس انداز و مفاد میکنند چون نرخ حفظ کارمندان شان بیشتر
44
میشود.

خشکسالی زجر مردم درگیر جنگ و فقر را وخیم تر میکند
حساسیت افغانستان در مقابل حوادث تکراری و حوادث تغییر اقلیم با
شیوع خشکسالی در سال  2018که بسیاری آنرا بدترین خشکسالی در طول
عمر خود توصیف کرده اند ،یک بار دیگر برجسته گردید .چندین فصل
متواتر با برف و بارنده گی کمتر در زمستان گذشته با پدیدۀ «لَ نینه» (La
 )Ninaیکجا شده که باعث کاهش بیش از  70درصدی بارنده گی در
بسیاری نقاط کشور گردید .خشکسالی که در مجموع  22والیت را متاثر
ساخته است ،تاثیرات ویران کننده ای بر جمعیت روستایی داشته است که
بسیاری از آنها برای امرار معیشت خود وابسته به زراعت للمی هستند.

طبق معلومات ،خانواده های زراعتی در سرتاسر کشور داشته های خود
را به اتمام رسانده و از ناچاری برای رفع نیازهای اولیۀ خود و قبل
ازینکه وضع بدنی حیوانات شان کام ًال وخیم شود ،دست به فروش
حیوانات خود زده اند(45معمو ًال با ضرر  20الی  30درصدی .)46زارعین
ساحه تحت زرع خود را نسبت کمبود آب کاهش داده اند (دهاقین
گندم للمی حتی تا  66درصد ساحه تحت زرع خود را کاهش داده اند)؛
به همین ترتیب دهاقین به دلیل متاثرشدن زراعت از بذرهای (تخم)
فصل آینده مصرف نموده اند ( 92درصد دهاقین اخیراً گزارش داده اند
47
که آنها برای زرع فصل زمستان پیش رو با کمبود تخم مواجه اند).
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وخامت نیازمندی ها :فاجعه غیر منتظره و تدریجی

وخامت نیازمندی ها

-

+

جوامع روستایی که زنده گی برایشان بطور فزاینده ای دشوار گردیده
است ،هم به دنبال دسترسی بهتر به آب ،خدمات اساسی دیگر و
فرصت های عایداتی به مراکز شهرها رو آورده اند.
پیامد های بشری خشکسالی و راه چاره های اتخاذ شده برای مقابله با
آن برای مردم بسیار مشکل بوده و باعث بیجاشدن حدود ربعِ میلیون
مردم در مناطق غربی کشور شده است و وضع مصؤنیت غذایی مردمی
را که از قبل هم فاقد مصؤنیت غذایی بودند وخیمتر و حاد ساخته
است .در حال حاضر وضع فقدان مصؤنیت غذایی  13.5میلیون مردم
در حالت بحران و یا وخیمتر از آن میباشد (مرحله  ،)3+ IPCکه این رقم
به تناسب سال قبل  6میلیون بیشتر میباشد که از آنجمله  3.6میلیون
تن در سرتاسر کشور در حالت اضطرار (مرحله  )IPC 4قرار دارند48.در
حال حاضر والیات بادغیس ،کندهار ،و نورستان که در آنها بیشتر از 20
درصد جمعیت با عدم امنیت حاد غذایی روبرو اند به در مرحله 4 IPC
طبقه بندی شده اند .و اگر مساعدت های غذایی و معیشتی به میزان
قابل توجهی افزایش نیابد ،انتظار میرود والیات بدخشان و دایکندی هم
میان نوامبر  2018و فبروری  2019به مرحله  4 IPCداخل شوند.
به همین ترتیب تاثیرات خشکسالی بر وضع آب ،حفظ الصحه و صحت
هم وخیم بوده است .میزان آب از شروع سال در سرتاسر کشور حدود
 62درصد کاهش پیدا کرده و ذخایر زیرزمینی خشک شده است .به این
معنی که تعداد منابع محافظت شده آب بطور فزاینده کاهش یافته و
مردم را ناچار به استفاده از منابع ناپاک کرده است که این امر آنان را
در معرض امراض قرار میدهد49.مصاحبه با افراد کلیدی در اپریل 2018
در  10والیتی که بیشتر از  25درصد منابع آب آن یا خشک شده بودند و
یا در شرف خشک شدن قرار داشتند نشان داد که در  73درصد جوامع
(محالت) وضع صحی افراد به علت خشکسالی به صورت قابل مالحظه
بدتر شده بود .عالوه بر این 69 ،درصد محالت از شیوع اسهاالت و 78
درصد از بیماری های ناشی از پشه گزارش دادند .این وضع در محالت
غیررسمی که معمو ًال شلوغ و غیرصحی اند ،از این هم بدتر میباشد:
افراد مصاحبه شده در  85درصد این محالت از بدترشدن وضع صحی و
50
همچنان اسهاالت گفته اند.

استفادۀ بیش از حد از راه چاره های اضطراری برای تامین معیشت بر
وضع اقتصادی خانواده در کوتاه و دراز مدت تاثیرات منفی دارد.
کاهش تعداد رمه به دلیل فروش حیوانات از ناچاری ،سبب کاهش
مصؤنیت غذایی در درازمدت و از دست دادن عاید قابل مالحظه برای
خانواده های مالدار میشود و باعث وخیمتر شدن وضع این مردم
میشود که از قبل هم فقیر هستند .این وضع باعث میشود تا این
خانواده ها نتوانند اموال/سرمایه های از دست رفتۀ خود را دوباره
دریابند و با حوادث/شوک های آینده مقابله کنند51.خانواده های که در
 22والیت که بیشتر از خشکسالی آسیب دیده اند (در مقایسه با آنهایکه
از خشکسالی متاثر نشده اند) بیشتر احتمال دارد اطفال شان به مکتب
52
نروند و عاید شان کاهش یابد.
توقع میرود که در فصل53مرطوب  2018/19بارنده گی اوسط الی بیشتر
از اوسط برخی از اثرات ناشی از خشکسالی را برطرف کند .هرچند
بارنده گی بیشتر هم خود خطراتی را به بار آورده میتواند – قابلیت
جذب آب در زمین/خاک خشک و فشرده کاهش پیدا میکند و آب
هرچه بیشتری را در روی سطح زمین به جریان می اندازد که میتواند
موجب سیاالب ها شده و باعث بوجود آمدن نیازمندی های بشری
بیشتری شود .این مسئله به ویژه در مناطق سیل خیز شمال غرب،
شمالی و ارتفاعات مرکزی کشور صدق میکند.

انعطاف پذیری مارکیت ها/بازار باوجود جنگ های موجود
و خشکسالی

مارکیت ها در افغانستان حتی بعد از گذشت سال ها جنگ به شکل
شگفت انگیزی فعال ،قابل دسترس (فزیکی) و عموم ًا جوابگوی تقاضا
اند .سطح تولید گندم للمی در سال  2017به طور قابل مالحظه کاهش
پیدا کرد – تولید تنها  43درصد میانگین پنج سال  2016-2012بود.
ناشی از این کاهش که در اوایل امسال نگرانی های به بار آمد که
ممکن به دلیل کاهش تولید قیمت ها بلند روند .اما اثرات این کاهش
54
با افزایش واردات غَ له با نرخ های جهانی نسبت ًا ثابت جبران گردید.
نظرسنجی های انجام شده در ماه های اپریل/می با تاجران در نه
والیت که بیشتر از خشکسالی آسیب دیده اند این موضوع را تصدیق
میکند 78 :درصد  324تجار مصاحبه شده گفته اند عرضۀ آرد گندم
هم سطح و یا بیشتر از سال قبل بوده و  82درصد گفته اند که قیمت
ها مشابه و یا ارزانتر از سال قبل میباشند55.در واقع ،برخالف فرضیه
های غالب که عوامل اصلی تاثیرگذار بر قیمت های محلی در
افغانستان را جنگ ،افزایش تقاضا و یا کاهش تولید زراعت محلی
میپندارند ،بزرگترین عوامل تعیین کننده قیمت های بازار عوامل
بزرگ اقتصادی همچون نوسانات ارزی میان پول های امریکا،
افغانستان ،پاکستان و ایران؛ تغییرات در قیمت های جهانی مواد
غذایی؛ و یا تغییرات در توافقنامه های تجاری و بسته شدن مرزها با
پاکستان ،ایران و ازبکستان (سه کشوری که افغانستان بیشترین مواد
غذایی خود را از طریق آنها وارد میکند) میباشد.
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تغییر در قیمت مواد غذایی در مقایسه با سال 2017
٪۱۰۰

٪۱۱

٪۲۸ ٪۷۵

٪۵۰

٪۲۸

٪۲۴

٪۱۱

٪۵۰ ٪۲۵

٪۶۸

٪۷۶

٪۶۲
٪۲۷

٪۲۶
٪۸۵
٪۴۷

٪۷۳
٪۳۵

ﺑﺎدﻏﯿﺲ

ﻏﻮر

ﮐﻨﺪز

ﻓﺎرﯾﺎب

ﴎﭘﻞ

ﺟﻮزﺟﺎن

ﺑﻠﺦ

اﻓﺰاﯾﺶ

ﮐﺎﻫﺶ

٪۵۳

ﺗﺨﺎر

ﻫﻤﺴﺎن

٪۵۴

٪۱۰

٪۱۱

٪۱۶

ﺑﺪﺧﺸﺎن

٪۰

٪۴

٪۸
٪۱۲

٪۵
٪۲۴

٪۱۶

٪۱۵

٪۱۱

٪۱۲

ﻤﻧﯿﺪاﻧﺪ

منبع :ارزیابی حالت اول مارکیت (دو ِر  ،)2اکتوبر 2018

14

این به این معنا نیست که به علت جنگ ها و خشکسالی نوسانات موقت
در قیمت ها رخ نمیدهد – جنگ ها معمو ًال سبب افزایش قیمت
ترانسپورت میگردد چون تاجران کوشش میکنند مسیرهای ناامن را
استفاده نکنند – ولی این تاثیرات معمو ًال کوچک و کوتاه مدت میباشند
و اهمیت آن در سطح ملی تحت تاثیر شرایط بزرگ تجاری کم میشود.
و در عین زمان نباید فرض بر این باشد که ثبات در قیمت های مواد
اصلی غذایی تاثیرات خشکسالی را بر جمعیت روستایی زراعت پیشه
کاهش میدهد .در حقیقت خانواده های زراعت پیشۀ که تمام
محصوالت ،حیوانات و تخم های خود را از دست داده اند ،توانایی
خرید محصوالتی را که در مارکیت های محلی در دسترس اند ،ندارند.
به تازهگی هنگامیکه از مردم پرسیده شد که چه راه چاره ای برای
مشکالت غذایی خود از حال تا فصل حاصل گیری آینده سنجیده اند،
حدود سه ربع گفتند که آنها غذا و یا پول قرض خوهند کرد و چیزی
کمتر از نیم هم گفتند که آنها از پس اندازهای خود استفاده خواهند
کرد .56به دنبال کاهش ارزش ریال ایرانی درامد که از پول های ارسالی
از ایران حاصل می شد ،تقریب ًا به صفر کاهش پیدا کرده است .این
مشکل قدرت خرید باشنده گان والیت هرات ،بادغیس و غور را که
بیشترین آسیب را از خشکسالی متحمل شده اند و به این پول های
ارسالی وابسته گی داشتند ،تقلیل نموده است .طبق یافته های ارزیابی
اضطراری مصؤنیت غذایی ،در کُ ل (سطح کشور) برای  50درصد
جمعیت روستایی 99 ،درصد جمعیت روستایی بادغیس و  95درصد
جمعیت روستایی غور و هرات عاید مردم در ماه قبل (از ارزیابی) از
خط ملی فقر ( 2.064افغانی در هر ماه بر هر فرد یا حدود  1دالر
57
امریکایی در روز در نرخ تبادلۀ امروزی) کمتر بود.

مارکیت کرای خانه/سرپناه نیاز به تحلیل بیشتر دارد

اگر چه در طول چند سال قبل برخی ارزیابی های در مورد مارکیت کرای
خانه در مناطق شرقی انجام شده ولی آنها بیشتر روی تاثیرات افزایش بی
سابقه در تعداد افغان های عودت کننده از پاکستان در سال  2016متمرکز
بودند .به صورت کُ لی مارکیت خانه/سرپناه عمدت ًا نادیده گرفته شده و
درک نگردیده است .با این حال معلومات موجود نشان می دهد که در

سطح ملی بازار خانه بسیار ناکارآمد است :روابط میان طرفین معامله و
خدمات تجاری ضعیف بوده؛ محیط سازگار نبوده (فقدان قوانین و مقررات
برای تنظیم بازار)؛ فقدان انگیزه برای افزایش سهمام مسکن که باعث
افزایش کُ ند در مقدار عرضه میگردد؛ بیشتر عرضه کننده گان واحد های
جدید را طوری میسازند که بیشتر آنها در شهر ها متمرکز بوده و مردم
توان پرداخت آن را ندارند ،و عالوت ًا مقیاس تقاضا (به دلیل جریان متغیر
58
عودت کننده گان و بیجاشده گان داخلی) غیر قابل پیش بینی میباشد.
در حالیکه نیاز است تا ارزیابی های بیشتری در سطح محلی انجام شود تا
نحوه ای عملکرد آنها درک گردد ،در بعضی نقاط ناکارایی مارکیت ها
واضح میباشد .به طور مثال در والیت ننگرهار حد اوسط کرایه برای خانه
ای که برای خانواده هفت عضوی مناسب باشد ،بین سال های  2016و
 25 2017درصد افزایش پیدا کرد که این اندازه ،بیشتر از مجموع عاید
ماهانه حدود نیم از خانواده های ارزیابی شده بود59.هر افزایش ناگهانی
در هزینه زنده گی میتواند تاثیرات جدی بر خانواده های بیجاشده داشته
باشد .خانواده های بیجاشده سه ربع عاید خود را مصرف هزینه غذا و
سرپناه میکنند؛60برای خانواده های که سرپرستی آن را خانم ها به عهده
دارند 93 ،درصد عاید خود را مصرف این هزینه ها میکنند .فشار روانی
که ناشی از محیط ضعیف حقوقی بر بیجاشده گان تحمیل میشود هم
بسیار واضح میباشد .حدود نیم از بیجاشده گان داخلی تازه مجبور به
کرایه کردن خانه هستند ولی در عین وقت از اخراج اجباری رنج میبرند.
حدود یک ربع بیجاشده گان که خانه کرایه میگیرند تنها به اساس توافق
شفاهی با صاحب خانه قرارداد میبندند 61.اکثریت مطلق ( 71درصد) این
52
خانواده ها از بیم اخراج اجباری رنج می برند.

بحران دسترسی به خدمات

ترکیبی از منازعات گسترده ،هزینه های هنگفت و پوشش و ظرفیت
غیرکافی همچنان دسترسی مردم به خدمات صحی را مختل و تاخیر
میکند و یا مانع دسترسی آنها میگردد .ارزیابی ها نشان می دهد که
دسترسی به «مجموعه خدمات صحی اساسی» ( )BPHSو «مجموعه
خدمات اساسی شفاخانه یی» ( )EPHSدر نقاط مختلف کشور غیر
متعادل بوده و در سطوح مختلف اجتماعی-سیاسی توازن ندارد – از
جمله فرق واضح بین مناطق شهری و روستایی و مصارف بلند شخصی.
این در حالیست که صحت روانی ،کنترول بیماری های ساری و
غیرساری ،همه در سیستم فعلی به شکل کافی تحت پوشش قرار
ندارند63.الی ماه سپتمبر در سال  72 2018مرکز صحی اجباراً بسته
شده و چهار مرکز تخریب گردیده اند که باعث محرومیت الی 3.5
میلیون تن از خدمات ابتدایی صحی گردیده است .از این جمله والیات
64
ننگرهار ،بادغیس و زابل بیشترین آسیب را دیده اند.
عدم دسترسی به بخش های زیاد هلمند ،کندهار و ارزگان در طی
کمپاین واکسیوناسیون خانه به خانه باعث محرومیت حدود 846.000
طفل از فرصت های واکسین پولیو (فلج اطفال) شد؛ این مشکل با امتناع
تعداد زیادی از خانواده ها در حوالی شهر کندهار از واکسین کردن
اطفال شان پیچیده تر شده است .در مجموع بین ماه های جنوری و
نوامبر  19مورد پولیو در کشور ثبت گردیده اند که از آن جمله  13مورد
65
در جنوب و  6در شرق میباشد.
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وخامت نیازمندی ها :دسترسی به خدمات اساسی

رفتن از خانه زنان را به مخاطره می اندازد :در برخی از والیات 68
71
درصد زایمان ها بدون حضور قابلۀ تربیت شده صورت میگیرد.

کمبودی های انکشافی

وخامت نیازمندی ها
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به صورت عموم وضعیت برای شیوع بیماری های دیگر مناسب میباشد:
پوشش واکسیناسیون کافی نبوده؛ حرکت مردم (بیجاشدن) رو به افزایش
است؛ و فقدان مصؤنیت غذایی رو به افزایش است66.بالخص اطفال
بیجاشده و عودت کننده که احتمال نگرفتن همه واکسین های شان طبق
تقسیم اوقات نسبت به گروه های دیگر اجتماع بیشتر است ،بیشتر در
معرض خطر قرار دارند .طبق گزارشات وقوع سرخکان در میان اطفال
بیجاشده و عودت کننده از  14.8درصد در هر  100.000در سال  2016به
67
 32.5درصد در هر  100.000در سال  2017افزایش یافته است.
وضعیت برای کسانی که گرسنه هستند هم از این بهتر نیست .در حال
حاضر  1.6میلیون طفل در سرتاسر افغانستان مصاب به سؤتغذی حاد
اند – که از شروع  2017حدود  300.000تن افزایش را نشان میدهد و
شامل  450.000مورد سؤ تغذی حاد وخیم ( )SAMمیشود68.در حالیکه
رقم اطفال که در برنامه های تداوی شامل هستند ،در سال های اخیر
پیشرفت کرده است – از  330.000در  2016به  388.000در  – 2017ولی
در مقایسه با مجموع مشکل این یک رقم ناچیزیست .کارمندان
سؤتغذی کمبود ظرفیت برای ارائه خدمات از طریق مراکز غیرمتمرکز
(ساحوی) که نزدیک به محالت و مردم باشد ،را یکی از عوامل اصلی
69
پوشش نامطلوب خدمات میدانند.
زنان و دختران برای دسترسی به خدمات صحی الزم با موانع خاص و
اضافی دیگری هم مواجه اند .موانعی همچون :امنیت خراب و متغیر؛
شیوه های فرهنگی و سنتی زیانبار که جایگاه زن را در خانه میبینند نه
در محل کار؛ قوانین سخت جدایی جنسیتی؛ و ممنوعیت مردان از
ارائه خدمات صحی به زنان – همه اینها با هم باعث محدود شدن
دسترسی آنها به خدمات صحی ثابت و با کیفیت میگردد و آنها را در
معرض مرگ و میر قابل جلوگیری قرار میدهد .امروز در سرتاسر
افغانستان خانم ها تنها  15درصد نرس ها و دو درصد داکتران را تشکیل
می دهند و با وجود اینکه افغانستان باالترین میزان باروری را در جهان
دارا میباشد ،تنها  37شفاخانۀ اختصاصی والدی و نسایی در کشور
وجود دارد77.کمبود شدید کارمندان صحی و ناتوانی آنها در بیرون

خالی موجود در سیستم صحت عامه (سیستم برای عملکرد صحی در
حال انتقال – یا برنامۀ  )SEHATکه توسط تمویل کننده گان بین المللی
تمویل میشود و به طور گسترد به آن اذعان میشود ،سبب میگردد تا
منابع محدود بشری برای برنامه های نورمال همچون خدمات صحی
اولیه و استخدام کارمندان مسلکی استفاده گردد .در واقع علیرغم
افزایش سالیانۀ حوادث تلفات جمعی ،مراقبت های اساسی و الزمی
جراحی در هفت عنصر اساسی «مجموعه خدمات صحی اساسی» شامل
نمیباشد؛ به این معنی که خدمات تروما تنها توسط ادارات بشری ارائه
میگردد .در سطح کشور کمبود شدید ظرفیت جراحی عاجل ،به شمول
لوازم اکسیجن ،بانک خون و برق و کارمندان اختصاصی و واجد شرایط
– به شمول جراح و انستیزست – وجود دارد72.با وجود پیشرفت قابل
توجه در ارائه کمک به مردم در نزدیکی محل زخمی شدن آنها ،نرخ بلند
مراجعۀ زخمیان از نقاط متاثر از جنگ (به نقاط شهری) بیانگر این است
73
که در بیشتر نقاط کشور تقاضا بیشتر از ظرفیت جوابدهی میباشد.
در طول سالیان سرمایه گذاری اندک در سیستم صحت عامه یکجا با
میزان تحرک باالی مردم وضع را وخیم نموده است .در حال حاضر 6.3
میلیون تن در سرتاسر افغانستان در محالتی زنده گی میکنند که خدمات
در آن زیر فشار شدید قرار دارند؛ در این محالت از هر چهار تن بیشتر از
یک تن بیجاشده داخلی و یا عودت کننده میباشد74.به ویژه مراکز صحی
در این محالت تحت فشار اند (بیشتر از ظرفیت مورد استفاده قرار
میگیرند) .در ننگرهار ،جایکه از هر سه تن یکی بیجاشده و عودت کننده
میباشد ،وزارت صحت در سال  2017از افزایش  135درصدی تعداد
معاینات و کمبود مداوم دوا و لوازم گزارش داده است .با توجه به رشد
سریع جمعیت و این حقیقت که دو سوم تمام بیجاشده گانی که به بیرون
از والیت خود بیجا شده اند به یکی از شهرهای بزرگ کابل ،ننگرهار،
کندهار ،بلخ و هرات می کوچند ،این وضعیت با تداوم تقالی مراکز
75
صحی برای مقابله با این فشار اضافی ،هنوز هم وخیمتر شده میرود.

بزرگ شدن در میان بحران :نسلی معروض به خطر

اطفال که  60درصد تمام تعداد مردم نیازمند را در سال  2019می سازند،
همچنان به صورت نامتناسب (بیش از حد) از بحران موجود متاثر
میگردند .خشونت مداوم ،تبعیض و ممانعت از دسترسی به خدمات – به
ویژه صحت و معارف – همه این موارد حقوق آنها را برای داشتن محیط
امن برای سالمت فزیکی و روانی در سال های نخست زنده گی ،زیر پا
کرده اند .با وجود کاهش عمومی در تعداد اطفال کشته و زخمی شده در
نه ماه اول  ،2018تعداد تلفات ( 2.136تن) هنوز هم به شکل سرسام آوری
بلند میباشد76.موردی که خاصت ًا باعث نگرانی میشود افزایش کشته ها و
زخمیان از اثر حمالت هوایی و انتحاری میباشد که حاال به ترتیب 49
درصد و  10درصد تلفات هر یک را اطفال تشکیل می دهد .عالوه بر این
خطرات ناشی از مواد منفجر ناشده که بیشتر از  90درصد از قربانیان آن
77
اطفال میباشد ،نیز آنان را تهدید میکند.
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سال  2018همچنین شاهد افزایش قابل مالحظۀ در تعداد حمله ها بر
مکاتب بوده است .خشونت های مرتبط با انتخابات ،ناامنی عمومی،
تبادل آتش ،و تهدیدات همه دسترسی اطفال به تعلیم و تربیۀ ضروری
را مختل و کم میکند .در کُ ل بیش از  1.150مکتب در سرتاسر افغانستان
در  11ماه نخست  2018بسته بوده که سبب محرومیت حدود 545.000
شاگرد از آموزش شده است 78.این معضل بیشتر در مناطق شمال که 40
درصد همۀ واقعات مکاتب بسته در آن ثبت گردیده ،و به ویژه در
والیت فاریاب که ربع همۀ واقعات مکاتب بسته در آن ثبت گردیده،
برجسته تر میباشد .دختران که احتمال مکتب رفتن شان از قبل هم
پایین میباشد ،بیشتر متاثر شده اند .والدین با در نظرداشت خشونت
های اتفاق افتیده و ترس از احتمال خشونت های بالقوه چاره ای جز
روی دست گرفتن اقدامات پیش گیرانه برای حفاظت اطفال خود
ندارند .طبق یافته های ارزیابی همۀ افغانستان که در جوالی 2018
انجام شد ،خانواده های که دختر خود را از مکتب بیرون کرده بودند،
دلیل این کار را بسته شدن و یا اشغال مکتب به علت جنگ و یا نگرانی
های عمومی در مورد امنیت به شمول استخدام اجباری عنوان
79
کردند.
و آن عده اطفال که به مکتب میروند ،تعداد زیاد شان مجبورند با
آموزش با کیفیت پایین ناشی از ساختمان های غیر مستحکم و نامناسب
کنار آیند .معمو ًال گزارش داده میشود که صنف ها تاریک و دیوارها
فرسوده میباشد  -برعالوۀ کمبود لوازم تدریسی و صنف های مزدحم.
اگرچه دامنۀ این مشکالت گسترده میباشد ،ولی مناطقی که میزبان
تعداد زیاد بیجاشده گان و عودت کننده گان هستند همچون والیات
کنر و ننگرهار در شرق بیشتر متاثر شده اند .در این مناطق معمو ًال
نسبت بین شاگرد و استاد به  1:180و حتی در برخی موارد به 1:250
میرسد 80.اطفال در پهلوی این همه چالش ها در برابر آموزش شان ،به
علت عنوان بیجاشده گی شان هم با محرومیت های مواجه میشوند.
احتمال نیاز اطفال مهاجر پاکستانی که در خوست و پکتیکا زنده گی
دارند در مقایسه با اطفال بیجاشدۀ افغان به تعلیم و تربیه در حاالت
اضطراری دوبرابر و در مقایسه با اطفال مهاجر عودت کننده از
81
کشورهای همسایه چهار برابر است.
خشکسالی سبب شده است تا نیازمندی ها و چالش های موجود در
برابر اطفال در سال  2018بدتر شوند .میزان ازدواج اطفال در بادغیس

 13درصد از حد اوسط 82ملی بلندتر میباشد .به همین ترتیب با روی
آوردن خانواده ها به اتخاذ راه چارهای منفی برای مقابله با مشکالت
مالی از جمله انباشته شدن قرض ها ،موارد کار کردن اطفال ،رها (ترک)
کردن اطفال و فروش اطفال در ماه های اخیر گزارش داده شده
است 83.به همین منوال شاخص های صحی میان اطفال در ساحات و
مردمان متاثر از خشکسالی نیز نگران کننده است .یک نظرسنجی
سریع تغذی که در ماه جوالی در والیت بادغیس انجام شد ،نشان داد
که میزان سؤتغذی حاد عمومی ( 19.7درصد) و سؤتغذی حاد وخیم
( 5.7درصد) از آستانۀ حد اضطرار تجاوز کرده اند .در حالیکه دسترسی
ضعیف به خدمات صحی در ساحات اصلی خشکسالی زده باعث شده
که اطفال زیر دو سال در بادغیس ( 51درصد) و غور ( 26درصد) فرصت
های واکسین خود را در مقایسه با حد اوسط ملی  18.3درصد ،از دست
دهند 84.امراض دیگری همچون اسهاالت ،عفونت های حاد تنفسی،
سینه بغل و و عفونت های پوستی (به دلیل کمبود حفظ الصحه) امراض
بزرگ دیگری اند که اطفال و زنان در محالت بیجاشده گان داخلی به
آن دچار اند که خطر مبتال شدن آنها به سؤتغذی و دیگر امراض ساری
85
را بیشتر میکند.
عالوه بر هزینه های فیزیکی اعمال شده بر روی کودکان ،آنها فشار
بزرگ روانی را نیز متحمل شده اند – که حاال شکل چند بُعدی نیز به
خود گرفته است .اطفالیکه شاهد خشونت های شدید همچون کشته
شدن ویا زخمی شدن اعضای خانواده بوده اند ،اغلب دچار خاطرات
86
ناگوار و خواب آشفته ،خاموشی ،عدم تمرکز و رفتار خشن میشوند.
بیشتر از سه ربع خانواده های سروی شده در ارزیابی «همه افغانستان»
گفته اند که آنها در محالت خود اطفالی را می شناسند که نیاز به
کمک روانی دارند و علل آن را هم حمالت هوایی ،بیجاشدن ،و از دست
دادن اعضای خانواده گفته اند .از این میان  81درصد گفته اند که آنها
به این خدمات دسترسی ندارند و بیش از نیم هم گفته اند این خدمات
87
در محالت آنها وجود ندارد.
آنهایکه زیر سن  25اند که حدوداً دو سوم جمعیت را تشکیل میدهند و
بیشتر شان در طول زنده گی چیزی جز بحران و جنگ را تجربه نکرده
اند ،نیز با نگرانی ها و فشارهای مشابه رو به رو اند .ترکیبی از ناامنی
ها ،فقر روزافزون و بیکاری سبب شده است اعتماد آنها به دولت
ضعیف شود – احساس میشود دولت نمیتواند از آنان حفاظت کند – و
سبب پیدایش حس فراگیر ناامیدی و یاس میان انها شود .طبق یک
نظرسنجی نظریاتی تازه 39 ،درصد افغان ها اگر فرصت آن را داشته
باشند ،کشور را ترک می کنند – که در مقایسه با سال قبل  9درصد
افزایش را میان آنهای که همین خواست را داشتند ،نشان میدهد .دالیل
88
آن را هم ناامنی ( 76درصد) و بیکاری ( 54درصد) عنوان کرده اند.
محیط زنده گی در ایران و در بخش زیادی از اروپا غیر دوستانه و قابل
بود و باش شده است .که این وضع موجب شده تعداد افغان های که در
سال  2017در اتحادیۀ اروپا درخواست پناهنده گی داده بودند نسبت
به سال قبل  75درصد کاهش پیدا کند 89.تعداد زیادی بدون داشتن
کدام گزینۀ دیگری مجبور اند با وجود شرایط ناگوار و نامعلوم در
کشور باقی مانده بخت خود را آزمایش کنند.
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دورنمای

 2019و فراتر از آن
طوریکه معلوم میشود سال پیش رو سال پر سروصدای برای افغان ها
خواهد بود .گمان میرود خشونت ها در آستانۀ انتخابات ریاست جمهوری
که در اپریل پالن گذاری گردیده اند ،افزوده شود .گروه های مسلح غیر
دولتی میخواهند این پروسه را با هدف قرار دادن مکاتب ،مساجد و غیره
تاسیسات ملکی که از آن به حیث مراکز ثبت نام و رای دهی کار گرفته
میشود ،مختل کنند .بر اساس معلومات در دست داشته در هنگام
نوشتن ،خشونت های مرتبط با اتخابات ولسی جرگه منجر به تلفات بیش
از  900فرد ملکی در سال  2018شد که از آن جمله  400آن مربوط به
روزهای رای دهی می شد 90.انتظار می رود که انتخابات ریاست
جمهوری در سال  2019هم به همین شکل مرگبار باشد .که این سبب
افزایش نیازهای مربوط به مراقبت های تروما میشود و در آستانه و در
حین رای دهی نیاز به تالش های تبلیغاتی دارد تا موارد نقض قوانین بین
المللی بشردوستانه کاهش یابد و از حقوق افراد ملکی مربوط به تعلیم،
صحت و آزادی مذهبی حفاظت شود.
خطرات مرتبط با انتاخابات سبب وخیم تر شدن چالش های بشری
ناشی از جنگ و خشکسالی خواهند شد که هر دو طبق توقعات در سال
 2019هم دوام خواهند داشت .بر اساس روندهای فعلی برآورد میشود
که حدود  500.000افغان شاید جدیداً به علت جنگ در سال  2019بیجا
شوند و  300.000تن دیگر ممکن به دلیل خشکسالی بیجا شوند ،به شمول
یک تعداد کسانیکه قبال در سال  2018بیجا شده بودند .اگر بسته های
جامع کمکی برای بازگشت و یا پروژه های بزرگ امرار معیشت و
انکشاف درقریه جات اصلی به بیجاشده گان ناشی از خشکسالی مهیا
نگردد ،امکانات بازگشت آنها محدود خواهد بود .در عین زمان ناامنی
های مداوم در برخی مناطق روستایی ،به ویژه در ولسوالی های
بادغیس که در کنترول گروه های مسلح غیر دولتی اند سبب خواهد
شد تا یک تعداد افراد نیازمند مساعدت های بشری در سال آینده هم
در مراکز شهرها باقی مانند .توقع میرود اثرات خشکسالی در سال
 2019کاهش یابد .توقع میرود میزان بارنده گی هم در طول زمستان
مطلوب باشد و به حاصالت جمعیت روستایی مفید واقع شود .اگر در
عین زمان به آنها در طول زمستان مساعدت های امرار معیشت و
زراعتی فراهم گردد ،این امر کمک خواهد کرد تا وابسته گی آنان به
مساعدت های بشری کاهش یابد .بر اساس این سناریو توقع میرود در
سال های  2020و  2021بیجاشده گی ناشی از خشکسالی رخ ندهد.
در حالیکه توقع میرود بازگشت بیجاشده گان در سال  2019محدود به
نقاطی جغرافیاوی باشد که وضع زراعتی و امنیتی آن بهتر شده باشد،
میزان جریان های عودت از پاکستان و ایران وابسته گی دارد به
سیاست های منطقه وی و واقعیت های اقتصادی در کشورهای
همسایه .در این خصوص ،با در نظرداشت آغاز اثرات تحریم های ایاالت
متحده علیه ایران که رکود اقتصادی آن کشور را بیشتر عمیق ساخته و
فرصت های تولید درامد را برای کارگران مهاجر محدود میسازد ،توقع
میرود حدود  570.000افغان های فاقد مدرک در  2019و  600.000در
 2020به کشور عودت کنند .با توجه به مشکاالت موجود در ایران که

ماندن در آنجا را ناپایدار میسازد ،توقع میرود مردم باوجود مشکالت
موجود در افغانستان همچون ناامنی و گزینه های محدود امرار
معیشت ،عودت کنند .با توجه به روند اخیر ،انتظار میرود میزان
عودت از ایران بلند و با بهبودی وضع حفاظتی در پاکستان میزان
عودت از پاکستان کاهش یابد .در پاکستان اعتبار کارت های ثبوت
ثبت ( )PoRبرای مهاجرین ثبت شده الی  30جون  2019تمدید گردیده
اند .با این حال وضعیت برای افغان های فاقد مدرک در پاکستان که
حدود  400.000می باشند همچنان وخیم باقی مانده است .کارت های
شهروندی افغان ( )ACCافغان های فاقد مدرک الی  30دسمبر 2018
مدار اعتبار هستند و شاید با در نظر داشت توافق اخیر میان دو کشور
در چوکات «پالن عمل افغانستان-پاکستان برای صلح و ثبات» در مورد
جدول زمانی عودت ،آنها عودت داده شوند .در حال حاضر جزئیات این
توافق واضح نیست .با این حال اگر کدام واقعۀ بزرگ ترورستی در
پاکستان رخ ندهد و فرض شود که جوامع میزبان همچنان پذیرا باشند،
توقع میرود که فشارهای بیرون کشیدن افغانان محدود و میزان عودت
در بین سال های  2019و 2021در حد معتدل  50.000تن باشد.
گرچه یک سلسله انکشافات سیاسی چشم گیری در این اواخر امیدها را
به پیداشدن راه حل از طریق مذاکره سیاسی تازه کرده است ،ولی با آن
هم در سال  2019توقع تداوم جنگ میرود و حتی شاید هم شدید تر شود
چون جناح های درگیر قبل از مذاکرات صلح رودررو میخواهند دست
باال داشته باشند .لهذا شاید رونماشدن تغییراتی در خطوط مقدم جنگ
دور از انتظار نباشد ،و به همین ترتیب انتظار میرود گروه های مسلح
غیر دولتی کوشش کنند کنترول مسیرهای عمدۀ اکماالتی را به دست
گیرند ،به شمول شاهراه کابل-غزنی-کندهار و کندهار-باالبلوک-
هرات .در حالیکه نبردها در بسیاری نقاط کشور در جریان هست،
انتظار میرود نبردهای شدیدتری در سمت شرق کشور در والیاتی کنر،
ننگرهار و نورستان متمرکز باشد ،جایکه طالبان و داعش برای کنترول
با هم میجنگند .انتظار میرود حمالت هوایی علیه مواضع طالبان و
داعش در والیات هلمند ،ننگرهار و ارزگان – در حال حاضر بیشتر از
نیم تمام حمالت هوایی در  2018در این والیات صورت میگیرد– 91
همچنان در چند سال آینده ادامه پیدا کند و یا حتی بیشتر شود.
حمالت غافلگیرکننده گروه های مسلح غیردولتی بر نقاط ستراتیژیک
همچون واقعات ماه می در فراه و غزنی در آگست را نیز نمیتوان نفی
کرد .این دو والیت و کندز و میمنه همچنان در مقابل حمالت با هدف
تسخیر آسیب پذیرند .در صورتیکه همچون واقعه ای بوقوع بپیوندد،
انتظار میرود مردم در محالت نزدیک بیجا شده و خسارات جانبی به
شبکه های مخابرات ،خانه ها و تعمیرات ملکی بر عالوۀ تلفات ملکی
واقع شود.
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با دید به سال های  2020و  2021و به رغم چالش های عدیده ای که
در پیش بینی کردن آیندۀ آنقدر دور موجود می باشد ،جامعۀ
ادارات بشری محتاطانه خوشبین است که وضع امنیتی رو به
بهبودی گراییده به مرور زمان باعث باعث بیجاشدن تعداد کمتر
مردم شود و شرایط ادغام مجدد برای عودت کننده گان هموارتر
شود .محو کامل تهدیدات فزیکی ناشی از داعش شاید ممکن
نباشد .و گرچه توقع نمیرود آنها پیشرفت چندانی در گسترش
اراضی تحت کنترول خود به دست آرند ،ولی آنها همچنان ظرفیت
انجام حمله های بزرگ در شهرهای بزرگ مانند جالل آباد و کابل
که تلفات جمعی به بار آرد ،را خواهند داشت .همچنان آنان توانایی
هدف قرار دادن موسسات غیر حکومتی و ملل متحد را خواهند
داشت و ممکن این حمالت بیشتر هم شوند.
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در مقابل این پس زمینه ،نیازهای مزمن ناشی از کمبود سرمایه
گذاری در حصۀ خدمات اساسی در طول سال ها ،ضعف اداری ،و
رشد سریع جمعیت همه رو به افزایش اند .تقریب ًا  54درصد از
مردم افغانستان اکنون زیر خط فقر زندگی می کنند که افزایش 16
درصدی در پنج سال گذشته را نشان میدهد  ، 92در حالیکه پیش
بینی می شود  600.000-480.000جوان در هر سال تا سال  2025وارد
بازار کار شوند – که این تعداد نسبت به قابلیت جذب اقتصاد

خیلی بلندتر هست 93 .حدود  500.000مردان جوان در حال حاضر
بیکار هستند و  71درصد جوانان بیکاری را بزرگترین مشکلی می
دانند که با آن روبرو هستند 94 .در حالیکه توقع میرود یک کنفرانس
نهایی تعهدات مالیاتی برای افغانستان در سال  2020الی ختم دهۀ
تحول ( )2024 – 2015منابع مالی را برای کشور تضمین کند ،ولی
انتظار میرود تعهدات نسبت به گذشته در سطح پایینتری باشند.
کاهش مساعدت بودیجه وی که دولت به شدت به آن متکی است
– در حال حاضر دو سوم بودیجه توسط تمویل کننده گان بین
المللی تمویل میشود – تنها این مشکالت را پیچیده تر می سازد.
پوتانسیل ناارامی های بیشتر که ثبات سیاسی را برهم بزند وجود
دارد که میتواند سبب بیجاشدن بیشتر گردد.
جامعۀ بشری افغانستان در طول سه سال آینده از وضع و خطرات
برای تشخیص تغییرات در اوضاع و جواب دهی بشردوستانۀ الزم
به طور منظم نظارت خواهد کرد .تحلیل های حاصله از این پروسه
برای بهبود پالن های آماده گی و در صورت لزوم تهیۀ پالن های
مشرح احتیاطی و همچنان در هدایت جوابدهی مؤثرتر و اصولی،
استفاده خواهد شد.
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براداشت های

مردم متاثرشده
برای درک نگرانی های اولیه و ترجیحات مردم متاثر شده در
سرتاسر افغانستان و آگاه نمودن تحلیل های نیازها از منابعی
همچون ارزیابی «همۀ افغانستان»  ،2018ارزیابی های مشخص
سکتوری و واکنش های مردم که از طریق «آواز» جمع آوری شده،
استفاده شده است - .آواز یک مرکز تماس تلیفونی عمومی برای
حساب دهی به مردم متاثر می باشد که در ماه می آغاز به کار
کرد .چارچوب تحقیق کمیتی ارزیابی «همۀ افغانستان» و ارزیابی
«حفاظت مردمان متاثر از جنگ» یافته های آماری قابل توجه در
مورد برداشت مردم از مساعدت های بشری ارائه میکند که
میتوان آن را در سطح والیت به تمام جمعیت ،در سطح زون به
تمام گروه های طبقه بندی شده جمعیت  95و در سطح ملی به
مشخصات گروه های که  96به قدر کافی مصاحبه شده اند ،تعمیم
کرد .گرچه زنگ های (تلیفون) که ازطریق «آواز» دریافت میشوند
نشان دهندۀ مسائل واقعی و فوری است که مردم با آن دچار اند،
آنها تنها به حیث موارد توضیحی در نظر گرفته میشود .در عموم،
نوعیت نیازها که از طریق «آواز» دریافت میگردد ،با نیازهای که
از طریق ارزیابی ها دریافت شده اند تطابق داشته و نشان دهندۀ
چالش های بشری و انکشافی چند بُعدی و با هم بافته شدۀ می
باشد که مردم با آن مواجه اند.
به طور کُ لی معلومات جمع آوری شده در طول سال  2018نشان
میدهد که موارد مشارکت جوامع ،چارچوب حسابدهی مشترک،
ابزار حسابدهی به مردمان متاثر و عیار نمودن جوابدهی به منظور
مطمئن ساختن اینکه به آنهایکه بیشترین نیاز را دارند ،رسیده گی
شود ،در همۀ ابعاد کاری نیاز به تقویت دارند .این در حالیست که
باید اذعان شود که مساعدت های بشری تنها بخشی از نیازها را
براورده کرده میتواند .به طور مثال از مجموع خانواده های که
گفته اند نیازهای مرفوع ناشدۀ بشری دارند 70 ،درصد گفته اند
آنها نمی دانند مساعدت های بشری را چگونه دریافت کنند و 90
درصد همه خانواده ها گفته اند که آنها در مورد میکانیزم های
بازتاب نظریات شان به ادارات بشری آگاهی ندارند 97 .خانواده
های که زنان سرپرستی آن را به عهده داشتند حتی بیشتر از این
بی اطالع بودند 78 .درصد گفته اند که آنها نمی دانند چگونه
مساعدت ها را دریافت کنند .عالوه بر این 26 ،درصد از خانواده
ها گفته اند که کمک هایی که دریافت کرده اند تنها تا حدودی
نیازهای آنها را تامین می کند و  27درصد دیگر گفته اند که کمک
های بشردوستانه به نیازهای آنها پاسخ نمی دهد و کافی نیست.
فیصدی آنهای که گفته اند که آنها مساعدت های بشری را به قدر
کافی دریافت نکرده اند ،درمیان خانواده های که توسط زنان و یا
98
افراد معیوب سرپرستی میشوند ،به  44درصد می رسد.
هنگامیکه از مردم خواسته شد تا سه مهمترین چالش که اجتماع
آنها با آن مواجه هست را یاد آور شوند ،مردم در سراسر کشور فقر

( 94درصد) ،بیکاری ( 87درصد) و جنگ ( 19درصد) را درجه بندی
کردند ،اگرچه فرق های در هر زون دیده می شد .حدود  96درصد
خانواده ها در شرق کشور فقر و بیکاری را در میان سه چالش اولیه
یادآور شدند در حالیکه این رقم در شمال کشور تنها  66درصد
میشد – ممکن دلیل آن تمرکز تعداد زیاد بیجاشده گان و عودت
کننده گان در چند والیت محدود باشد 43 .درصد مردم در شرق
کشور جنگ و خشونت های مرتبط به آن را یکی از سه چالش اولیه
خود یادآور شدند ،در مقایسه با تنها شش درصد در شمال شرق
کشور – که این شاید به علت تعداد زیاد حمالت انتحاری واقع
شده و تلفات ناشی از آن در آن زون باشد 99 .نگرانی های مرتبط با
تغییر اقلیم بیشتر در زون غرب برجسته شده است – جایکه بیشتر
از یک سوم مردم ( 40درصد) آن را در میان سه چالش مواجه به
خود ذکر کرده اند – که به گمان اغلب مربوط می شود به
خشکسالی روان که به ویژه در زون غرب شدید بوده است.
از جملۀ  27.500زنگ تلیفون که به «آواز» میان جون و اکتوبر
رسیده 67 ،درصد زنگ ها از جوامع میزبان 20 ،درصد از بیجاشده
گان داخلی و  12درصد از عودت کننده گان بوده است .بدون
درنظرداشت سن و جنسیت در همه زنگ ها درخواست های
معلومات در مورد خدمات دولتی بلندترین اولویت را داشته
است 2.200 .تماس گیرنده مصؤنیت غذایی 1.700 ،سرپناه و توزیع
زمین 1.300 ،مساعدت های نقدی ،و  1.000تماس گیرنده حفاظت را
نیازهای اولیۀ خود گزارش نموده اند .این وضعیت برجسته
میسازد که در نهایت مردم تا چه حد برای حل مشکالت خود به
راه حل های دایمی ضرورت دارند تا به مساعدت های کوتاه مدت
بشری .و همچنان اهمیت به کار گیری رویکرد و روش بر اساس
ساحه/منطقه به جای رویکرد مبتنی بر حالت/دسته بندی گروهی
را برجسته میسازد.
آواز :تعداد زنگ های ماهوار – 2018
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اواز :نیازمندی های هر کلستر که از همه بیشتر گزارش شده اند

آواز :تقسیم تعداد زنگ بر گروه های مردم
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با درک این واقعیت که جوامع میزبان هم نیازهای برجا دارند که
باید به آنها رسیده گی شود ،نیازمندی های آنان هم جز اساسی
تحلیل نیازمندی های سال  2019می باشد .جوامع میزبان د دگر
مردمیکه بیجا نشده اند حاال  47درصد تمامی مردم نیازمند را
تشکیل میدهند (حدوداً  2.9میلیون تن) ،که ازدیاد  42درصدی در
سال  2018میباشد.
سرانجام ،از تمام خانواده هایی که در ارزیابی همه افغانستان
سروی شدند ،در مورد راه های مورد نظر خود برای برقراری ارتباط
با ارائه دهندگان کمک ها پرسیده شدند .در سطح ملی یک سوم
خانواده ها گفته اند که ترجیح می دهند با ارائه دهندگان کمک از
طریق رسانه (رادیو ،روزنامه یا تلویزیون) و یک چهارم با تلیفون
ارتباط برقرار کنند .ولی تفاوت های فاحش منطقه وی وجود دارد:
 64درصد خانواده ها در شمال شرق و  53درصد در زون مرکز
گفته اند ترجیح می دهند با ارائه دهندگان کمک از طریق رسانه

ﴎﭘﻨﺎه و ﻣﻮاد ﻏﯿﺮ ﺧﻮراﮐﯽ
ﭘﻮل ﻧﻘﺪ
ﺣﻔﺎﻇﺖ

 ۱٫۷ﻫﺰار
 ۱٫۳ﻫﺰار
 ۱٫۰ﻫﺰار

ارتباط برقرار کنند در حالیکه تنها یک درصد مردم در شرق و دو
درصد در جنوب شرق عین ترجیح را داشتند .در شرق حدود سه بر
چهار ( 74درصد) مردم ترجیح می دهند که با زنگ و پیام موبایل
آگاه شوند؛ در جنوب شرق  96درصد مردم ترجیح می دهند توسط
رهبران مردمی ( 62درصد) و یا رهبران مذهبی ( 34درصد) آگاه
شوند .مهمتر این که باشنده گان محالت که دسترسی با آن مشکل
هست هم ترجیح می دهند با تلیفون موبایل ( 22درصد) با ادارات
بشری ارتباط برقرار کنند ولی حدود دو سوم دیگر ترجیح میدهند
رو به رو از طریق رهبران مردمی ( 42درصد) و رهبران مذهبی (25
درصد) آگاه شوند .این به وضوح نشان می دهد که ادارات بشری
نمیتوانند تنها از یک وسیله برای ارتباطات با همه جوامع استفاده
کنند ،بلکه نیاز به ارزیابی و پیاده سازی روش های دارند که در
100
سطح محلی ترجیح داده می شوند.
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پیش بینی چندساله

تعداد مردم نیازمند
ادارات همکار ،به منظور تبدیل کردن چارچوب چند ساله بشری
( )2021-2018موجود به یک پالن پاسخدهی بشری واقعی و معنی دار
یکجا با ارقام مردم نیازمند ،مردم مورد هدف و نیازمندی های
مالی ،از تلفیق معلومات ارزیابی های موجود ،تحلیل روند و سناریو
سازی برای پیش بینی وضع بسیار محتمل برای سال های ،2019
 2020و  2021کار گرفته اند .این تمرین چهار هدف دارد:
1.1برای شناسایی هرگونه بهبود و یا هم وخامت بالقوه در
وضعیت که ممکن نیازهای بشری آینده را تحت تاثیر قرار
دهد – هم از نظر مقیاس و هم شدت؛
2.2ازدیاد مدت استفاده و ربط «نمای اجمالی نیازمندی های
بشری» با پیش بینی برخی از احتماالت طوریکه تحول
رویدادها باعث غافلگیری تحلیل نیازها نشود .ولی اذعان
باید داشت که نمیتوان همه واقعات بزرگ را پیش بینی
کرد (مث ًال زلزلۀ مدحش)؛
3.3به میان آوردن مؤثریت بیشتر در جوابدهی از طریق کاهش
هزینه معامله های ادارات همکار با تهیۀ ترتیبات عملیاتی
قابل پیش بینی (مانند تمیل چندین ساله)؛ و
4.4برجسته نمودن نیازهای ساختاری و تکراری که شاید از
طریق برنامه های درازمدت انکشافی بهتر به آن رسیده گی
شود جای دوره های سالیانۀ مساعدت های بشری؛ و به
همین ترتیب به مرور زمان شناسایی فرصت هایی برای
انتقال موارد خاص بشردوستانه از کمک های اضطراری (به
برنامه های انکشافی).

انکشاف ارقام فعلی و آیندۀ مردم نیازمند

کلسترها طبق روش ستندرد ارقام مردم نیازمند برای سال  2019را
با استفاده از پیش بینی ساالنه برای گروه های آسیب پذیر انتخاب
شدۀ مردم و تعین فیصدی آن گروه ها که نیازمند مساعدت های
بشری هستند ،محاسبه کردند .کلسترها برای این کار از شواهد
ارزیابی های اخیر – از جمله ارزیابی همه افغانستان و سایر
مجموعه های معلومات سکتوری مث ًال ارزیابی اضطراری مصؤنیت
غذایی ،سروی های نظارت و ارزیابی ستندرد مساعدت ها در
انتقال ( )SMARTو ارزیابی نیمه کمیتی دسترسی و پوشش
( ،)SQUEACارزیابی ملی حفاظت مردم متاثر از جنگ و امثالهم
– استفاده کردند .به طور مثال:

تفکیک جنسیت و سن

تعداد مردم نیازمند

 3.7میلیون 4.3میلیون6.3
2021

■
■
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٪۲۰ ٪۱۹

٪۶۱

ﻣﺮدان زن ﻫﺎ اﻃﻔﺎل
)ﺑﺎﻻی  ۱۸ﺳﺎل( )زﯾﺮ  ۱۸ﺳﺎل(

■فرض شود که تعداد مجموعی بیجاشده گان داخلی تازه در سال 2019
 500.000تن باشد؛
■و فرض ًا معلومات ارزیابی «همه افغانستان» نشان دهد که  55درصد
بیجاشده گان تازه نیازمند سرپناه اند،

■ در این صورت فیصدی ( 55درصد) باید به مجموع عمومی ( 500.000تن)
اعمال شود تا نسبت کسانی دریافت شود که نیازمند همان شکلی از
کمک در کلستر مربوطه میباشند (در این مثال ،برآورد میشود که
 275.000تن نیازمند مساعدت سرپناه باشند)؛
■ در صورتیکه فیصدی گروه های آسیب پذیر نیازمند در سطح زون
(شمال ،جنوب ،شرق ،غرب و مرکز) موجود باشد ،از اینها به جای
فیصدی های سطح ملی باید استفاده شود.

برای انکشاف ارقام مردم نیازمند برای سال های  2020و ،2021
اجتماع بشری اقدام به انکشاف تحلیل وضعیتی که در آن جوابدهی
صورت میگیرد ،کردند .این تحلیل بر سه متغیر که عامل نیازهای
بشری در افغانستان اند استوار میباشد .این عوامل عبارت اند از:
ثبات سیاسی و اقتصادی (ملی و منطقه ای)؛ جنگ  /ناامنی؛ آب و
هوا/محیط زیست .این روش مجموعۀ فرضیه های پالنی مشترک
مهیا میسازد که کلسترها با استفاده از آن میتوانند مالحظات و
روش های سکتوری خود را در آن درآمیزند .از گرایش های تاریخی
نیز برای آگاه ساختن پیش بینی ارقام نیازمندان استفاده شده
است .همچنان ازدیاد طبیعی در تعداد نفوس در جاهایکه الزم بود
مد نظر قرار گرفته است .توقع میرود  1.1میلیون تن همه ساله برای
 25سال آینده به تعداد جمعیت افزوده شوند .چون نیازمندی های
بشری به صورت مستقیم متناسب به میزان عوامل خطر شرایط
نمیباشد ،بنا ًء در این رابطه ناگزیر قضاوت های تحلیلی شامل پیش
بینی ها اند .به طور مثال سناریوهای که بهبود وضع امنیتی را مد
نظر گرفته اند ،لزوم ًا باعث کاهش عمومی نیازمندی ها نمی شود.
چون بهبود امنیت فرصتیست به گروه های دیگر مردم (همچون
افغان های ملکی که در ایران و پاکستان زنده گی دارند) تا عودت
نموده و دوباره مدغم شوند که شاید نیازهای دیگری را به بار آرد.
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بخش اول :پیش بینی چندساله تعداد مردم نیازمند

و به همین ترتیب وخامت وضع امنیتی ممکن لزوم ًا باعث افزایش
تعداد افراد نیازمند و یا بیجاشده گان نشود .این نوع وضعیت ها
خیلی محلی و تا حدی زیادی به خصوصیات جنگ مربوط می شود
(زد و خورد های بزرگ زمینی ،تکتیک های نامتقارن ،و یا حمالت
هوایی هدفی) .به این ملحوظ ،پیش بینی های  2020و  2021منعکس
کننده برآوردهای است که بر اساس تمام تالش ها تهیه شده اند و
به همین شکل باید خوانده شوند .سند نمای اجمالی نیازمندی های

بشری در سال  2020و  2021به روز خواهد شد تا با استفاده از
معلومات ارزیابی های تازه ،ارقام پیش بینی شده با درنظرداشت
تمایالت وضعیت بازنگری و تعدیل میشود .به همین ترتیب نظارت
ِ
منظم پالن پاسخدهی بشری هم شامل تعدیل ارقام پیش بینی شده
و استفاده از معلومات تازه هر زمانیکه به دسترس قرار گیرند،
میشود.

جدول  :1نفوس پیش بینی شده گروه های آسیب پذیر ()2021-2019
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2019

ارقام پیش بینی شده نفوس*

2021

2020

بیجاشده گان جدید ناشی از جنگ

500,000

450,000

400,000

بیجاشده گان ناشی از خشکسالی

300,000

-

-

پاکستان

49,000

48,000

47,000

ایران**

114,000

117,000

120,000

پاکستان

56,000

60,000

65,000

ایران***

4,000

5,000

5,000

مهاجرین پاکستانی که مقیم افغانستان اند

50,000

50,000

50,000

افراد متاثر از حوادث طبیعی (حوادث آنی)

150,000

154,000

159,000

عودت کننده گان فاقد مدرک

عودت کننده گان مهاجر ثبت شده

*گروه های دیگری که در نمای اجمالی نیازهای بشری شامل اند ولی برای شان پیش بینی های ساالنه نشده است ،عبارت اند از :متاثرین جنگ که بیجا نشده اند؛ جوامع
میزبان؛ آنهای که سؤتغذی حاد عمومی شان بلندتر از  15درصد است.

**تخمین زده میشود که تنها  20درصد همه عودت کننده گان از ایران نیازمند مساعدت های بشری باشند .مجموع تعداد عودت کننده گان از ایران571.000 – 2019 :؛ 2020
– 586.000؛ 601.000 – 2021
***عودت کننده گان از کشور های دیگر هم شامل این ارقام اند ولی معمو ًال اندک اند.

بخش اول :روند تمایالت و پیش بینی های ساالنه تعداد مردم نیازمند ()2021-2016

تمایالت ساالنه تعداد مردم نیازمند و

پیش بینی ها ()2021-2016
تعلیم و تربیه در حاالت اضطراری

عمومی

 ۳٫۶۶ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ۶٫۲۹ﻣﯿﻠﯿﻮن  ۶٫۵۷ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ۴٫۲۹ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ۷٫۴۲ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ۰٫۷۰ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ۸٫۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ۰٫۴۹ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ۰٫۴۷ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ۰٫۳۳ﻣﯿﻠﯿﻮن  ۰٫۳۳ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﺗﻌﺪاد ﻣﺮدم ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ )ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺷﺪه( ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن
۲۰۲۱

۲۰۱۹

۲۰۲۰

سرپناه اضطراری و مواد غیرغذایی

۲۰۱۸

 ۰٫۹۹ﻣﯿﻠﯿﻮن  ۰٫۹۲ﻣﯿﻠﯿﻮن

۲۰۱۷

۲۰۱۶

۲۰۲۱

۲۰۲۰

مصؤنیت غذایی و زراعت

 ۴٫۹۰ﻣﯿﻠﯿﻮن

۱٫۱۵ﻣﯿﻠﯿﻮن
 ۰٫۸۰ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ۰٫۵۱ﻣﯿﻠﯿﻮن

۲۰۱۹

۲۰۱۷

۲۰۱۸

 ۵٫۰۲ﻣﯿﻠﯿﻮن
 ۲٫۶۷ﻣﯿﻠﯿﻮن
 ۱٫۸۰ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ۲٫۶۳ﻣﯿﻠﯿﻮن
 ۱٫۶۳ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ۰٫۵۴ﻣﯿﻠﯿﻮن
۲۰۲۱

۲۰۲۰

۲۰۱۹

۲۰۱۸

۲۰۱۷

۲۰۱۶

صحت

۲۰۲۱

۲۰۲۰

۲۰۱۹

۲۰۱۸

۲۰۱۶

۲۰۱۷

تغذی

 ۱٫۷۲ﻣﯿﻠﯿﻮن  ۱٫۸۲ﻣﯿﻠﯿﻮن  ۱٫۹۰ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ۲٫۶۰ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ۳٫۲۸ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ۳٫۷۰ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ۴٫۳۲ﻣﯿﻠﯿﻮن
 ۲٫۱۶ﻣﯿﻠﯿﻮن  ۲٫۱۲ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ۲٫۹۰ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ۲٫۱۳ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ۱٫۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن
۲۰۲۱

۲۰۲۰

۲۰۱۹

۲۰۱۸

۲۰۱۷

۲۰۱۶

حفاظت

 ۱٫۶۸ﻣﯿﻠﯿﻮن

۲۰۲۱

۲۰۲۰

۲۰۱۹

۲۰۱۸

۲۰۱۷

۲۰۱۶

آب و حفظ الصحه

 ۱٫۹۲ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ۲٫۷۳ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ۲٫۴۰ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ۲٫۱۴ﻣﯿﻠﯿﻮن
 ۱٫۹۰ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ۱٫۹۸ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ۱٫۴۸ﻣﯿﻠﯿﻮن
 ۱٫۲۷ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ۱٫۷۶ﻣﯿﻠﯿﻮن  ۱٫۸۰ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ۱٫۴۸ﻣﯿﻠﯿﻮن

۲۰۲۱

۲۰۲۰

۲۰۱۹

۲۰۱۸

۲۰۱۷

۲۰۱۶

۲۰۲۱

۲۰۲۰

۲۰۱۹

۲۰۱۸

۲۰۱۷

۲۰۱۶

یاداشت ها )1( :به منظور مقایسه ارقام بازنگری شده آخر سال مردم نیازمند استفاده شده اند .این ارقام با ارقام اصلی مردم نیازمند که همه ساله در سند نمای اجمالی نیازمندی های بشری به نشر
میرسند ،یکسان نیستند )2( .گروه کاری تعلیم و تربیه در حاالت اضطراری در  2017در افغانستان دوباره فعال گردید.
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بخش اول :جزئیات مردم نیازمند

جزئیات

مردم نیازمند

در طول سال گذشته ،تعداد افراد نیازمند در افغانستان ،به میزان قابل مالحظه ای افزایش یافت .در ماه می
 ،2018پس از شروع خشکسالی ،به  5.5میلیون نفر و در ماه اکتبر بر اساس نتایج ارزیابی اضطراری مصؤنیت
غذایی – که نشان میداد جمعیت های روستایی جدی تر از آنچه در ابتدا تخمین زده می شد ،متاثر شده اند
– به  6.6میلیون نفر بلند رفت .کاهش جزئی در تعداد افراد نیازمند به  6.3میلیون نباید به عنوان بهبود
وضعیت تفسیر شود ،بلکه بیشتر از دید افزایش گستردۀ مساعدت های مواد غذایی و امرار معیشت در طول
دوره کِ شت زمستان با هدف پوشش خدمات در فصل کم حاصل و بهبود حاصالت دیده شود.

در حالی که نیازهای مربوط به خشکسالی بیش از نیمی تعداد
مجموعی افراد نیازمند را تشکیل میدهد ،حدود  2.4میلیون تن
دیگر – عین تعداد سال قبل – به دالیل خشونت های جاری و
بیجاشده گی نیاز به مساعدت های حیاتی دارند .در این مورد ،یک
بار دیگر پارامترهای دقیق برای شناسایی آنهای که در سال 2018
شدیدترین نیازها را دارند ،مورد استفاده قرار گرفته اند.

تنها تغییر به وجود آمده این است که در موجودیت عوامل تشدید
کننده برای سؤتغذی حاد – که فع ًال این عامل خشکسالی میباشد
– در تطابق با نورم جهانی در چنین شرایطی ،به جای حد تعیین
حالت اضطرار برای اطفال مصاب به سؤتغذی حاد زیر پنج سال و
زنان بارور و شیرده سؤتغذی حاد عمومی ( 15 )GAMدرصد به 10
درصد کاهش داده شده است.
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تعداد افراد نیازمند در هر سکتور
ﺟﻨﮓ

ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺮدم

ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺟﻨﮓ

دﺳﱰﺳﯽ

ﺣﻮادث ﻃﺒﯿﻌﯽ

ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﺳﻦ

ﻣﺠﻤﻮع

ﺑﯿﺠﺎﺷﺪه ﮔﺎن ﺑﯿﺠﺎﺷﺪه ﮔﺎن
ﻧﺎﺷﯽ از
ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻨﮓ
ﺣﻮادث ﻃﺒﯿﻌﯽ

ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪه
ﮔﺎن اﻓﻐﺎن

ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ

ﺣﻮادث آﻧﯽ

ﺣﻮادث آﻫﺴﺘﻪ

دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ
ﺧﺪﻣﺎت
اﺳﺎﺳﯽ

اﻃﻔﺎل ،زﻧﺎن% ،
*ﻣﺮدان

ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﻪ در ﺣﺎﻻت
اﺿﻄﺮار

 ٠٫١٣ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٠٧ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫١٣ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٠٣ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٠٢ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٠٣ﻣﯿﻠﯿﻮن

-

 ٠٫٠٨ﻣﯿﻠﯿﻮن

٪۰ | ۰ | ۱۰۰

 ۰٫۵ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﴎﭘﻨﺎه اﺿﻄﺮاری و ﻣﻮاد
ﻏﯿﺮ ﻏﺬاﯾﯽ

-

 ٠٫٤٠ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٣٠ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫١٢ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٠٥ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫١٢ﻣﯿﻠﯿﻮن

-

-

٪۲۰ | ۲۰ | ۶۰

 ۱ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﺼﺆﻧﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ و
زراﻋﺖ

-

 ٠٫٣٥ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٣٠ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٢٠ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٠٤ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫١١ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٣٫٩٠ﻣﯿﻠﯿﻮن

-

٪۲۱ | ۲۰ | ۵۹

 ۴٫۹ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﺻﺤﺖ

 ٠٫٢٥ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫١٠ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٠٩ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٠٨ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٠٣ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٠١ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫١٧ﻣﯿﻠﯿﻮن  ١٫١٧ﻣﯿﻠﯿﻮن

٪۲۱ | ۲۰ | ۵۹

۱٫۹

ﺗﻐﺬی

-

 ٠٫٠٩ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٠٥ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٠٥ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٠٢ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٠٣ﻣﯿﻠﯿﻮن

-

 ١٫٨٩ﻣﯿﻠﯿﻮن

٪۰ | ۲۰ | ۸۰

 ۲٫۱ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ١٫٣٩ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٢٥ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫١٢ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٢٢ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٠٥ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٠٢ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٣٤ﻣﯿﻠﯿﻮن

-

٪۲۰ | ۱۹ | ۶۱

 ۲٫۱ﻣﯿﻠﯿﻮن

-

 ٠٫٤٠ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٢٠ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫١٦ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٠٥ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫١٤ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٣٧ﻣﯿﻠﯿﻮن  ٠٫٨٣ﻣﯿﻠﯿﻮن

٪۲۱ | ۲۰ | ۵۹

 ۲٫۱ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﺣﻔﺎﻇﺖ

آب و ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﻪ

ﻣﺠﻤﻮع

*اﻃﻔﺎل )زﯾﺮ  18ﺳﺎل( ،زﻧﺎن ،ﻣﺮدان )ﺑﺎﻟﻐﯿﻦ ﺑﺎﻻی  18ﺳﺎل(

بخش دوم :کلسترمصئونیت غذایی وزراعت

توزیع جغرافیوی

نیازمندی ها

با گسترش وسیع ناامنی ها و تاثیرات مخرب خشکسالی در دو سوم کشور ،نیازهای بشری حاال در هر
والیت موجود هست .ولی شدیدترین نیازها در ساحاتی دیده میشود که شاهد خشونت های جاری،
حرکت های وسیع مردم (بیجا شدن) و دسترسی محدود به خدمات اساسی اند و یا وسایل امرار معیشت
شان به دلیل خشکسالی از بین رفته است.
والیات شمال ،جنوب و غربی کشور هم شاهد میزان سطح باالی
نیازهای بشری اند ،ولی زون غرب حدود یک سوم نیازها (1.8
میلیون تن) که از آن جمله  1.4میلیون تن آنان متاثر از خشکسالی

اند ،را دربر میگیرد .به طور عموم زون های شرق ،شمال ،شمال
شرق ،جنوب و غرب کشور میزبان اکثریت ( 5.1میلیون افراد)
نیازمند میباشند.
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ﺟﻨﮓ

ﻣﺮدم ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ

ﺣﻮادث ﻃﺒﯿﻌﯽ

ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺮدم

دﺳﱰﺳﯽ

ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﺳﻦ

ﻣﺠﻤﻮع

ﺑﯿﺠﺎﺷﺪه ﮔﺎن ﺑﯿﺠﺎﺷﺪه ﮔﺎن
ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺟﻨﮓ
ﻧﺎﺷﯽ از
ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻨﮓ
ﺣﻮادث ﻃﺒﯿﻌﯽ

ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪه
ﮔﺎن اﻓﻐﺎن

ﻣﺮﮐﺰ

 ٠٫١٥ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٠٢ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٠٥ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٠١ﻣﯿﻠﯿﻮن  ٠٫٠٠٤ﻣﯿﻠﯿﻮن

ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻣﺮﮐﺰی

 ٠٫٠١ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٠٠٢ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٠٠٣ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٠٠٢ﻣﯿﻠﯿﻮن  ٠٫٤٠ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫١٣ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﴍق

 ٠٫٣٢ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٠٧ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٠٥ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٠١ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٣٩ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٢٧ﻣﯿﻠﯿﻮن

٪۱۷ | ۱۹ | ۶۴

ﺷﺎﻤل ﴍق

 ٠٫١٣ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٠٩ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٠٥ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٠٣ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٦٤ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٤١ﻣﯿﻠﯿﻮن

٪۲۱ | ۲۰ | ۵۹

 ۰٫۹ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﺷﺎﻤل

 ٠٫١٢ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٠٦ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٠٢ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٠٤ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٦١ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٢٨ﻣﯿﻠﯿﻮن

٪۲۲ | ۲۲ | ۵۶

 ۰٫۷ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫١٢ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٠٣ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٠١ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٤٢ﻣﯿﻠﯿﻮن

٪۸ | ۱۶ | ۷۶

 ۰٫۵ﻣﯿﻠﯿﻮن

٪۲۰ | ۲۰ | ۶۰

 ۰٫۹ﻣﯿﻠﯿﻮن
 ۱٫۸ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﺟﻨﻮب ﴍق
ﺟﻨﻮب
ﻏﺮب

ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ

 ٠٫٠٥ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﺣﻮادث آﻧﯽ

ﺣﻮادث آﻫﺴﺘﻪ

 ٠٫٠١ﻣﯿﻠﯿﻮن

دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ
ﺧﺪﻣﺎت
اﺳﺎﺳﯽ

اﻃﻔﺎل ،زﻧﺎن% ،
*ﻣﺮدان

ﻣﺠﻤﻮع

 ٠٫٢٤ﻣﯿﻠﯿﻮن

٪۱۴ | ۱۹ | ۶۸

 ۰٫۴ﻣﯿﻠﯿﻮن

٪۲۱ | ۲۱ | ۵۹

 ۰٫۴ﻣﯿﻠﯿﻮن
 ۰٫۵ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٣٣ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٠٦ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٠٠٢ﻣﯿﻠﯿﻮن  ٠٫٠٨ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٠٢ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٥١ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٥٩ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٢١ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٠٦ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٣٠ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٠٨ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٠٢ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ١٫٣٦ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٣٠ﻣﯿﻠﯿﻮن

٪۲۱ | ۲۱ | ۵۸

 ١٫٣٩ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٤٠ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٣٠ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٢٢ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫١٤ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٣٫٩١ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٢٫٦٤ﻣﯿﻠﯿﻮن

٪۲۰ | ۲۰ | ۶۱

 ٠٫٠٥ﻣﯿﻠﯿﻮن

 .1اﻃﻔﺎل )زﯾﺮ  18ﺳﺎل( ،زﻧﺎن ،ﻣﺮدان )ﺑﺎﻟﻐﯿﻦ ﺑﺎﻻی  18ﺳﺎل(
 .2ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن ﻣﺴﺎوی ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن ﻫﻤﻪ زون ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن ﺑﻌﻀﺎً ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن
در ﴎﺣﺪ و ﻫﻢ در ﻣﺤﻞ ﻋﻮدت ﺣﺴﺎب ﺷﺪه اﻧﺪ.

 ۶٫۳ﻣﯿﻠﯿﻮن

بخش اول :شدت نیازمندی ها

شدت

نیازمندی ها

بحران موجود در حالیکه دو سوم کشور را خشکسالی تحت تاثیر قرار داده و نقاط اندکی از جنگ در
امان اند ،به شکلی همه جمعیت کشور را متاثر ساخته است .با این وجود ،گروه ها و نقاط جغرافیایی
خاصی بیشتر از دیگران آسیب دیده اند .شدیدترین نیازها در والیاتی متمرکز اند که از خشکسالی
متاثر شده اند یا در معرض جنگ های مداوم بوده اند و یا میزبان تعداد زیاد بیجاشده و عودت کننده
بوده اند – که اغلب ًا عین والیات هم میزبان اند و هم متاثر از جنگ .در اکثر موارد این ساحات به طور
همزمان با چالش های توسعه ای رو در رو اند که در شرایط فعلی شدیدتر هم شده اند که این خود نیز
نیازهای بشری موجود را وخیم تر می سازد.

26

در سال  2019در مقیاس وخامت بین-سکتوری تجدید نظر شده تا
نیازمندی های بشری را در چهار دسته/ساحه ذیل تحت پوشش
قرار دهد :درگیری های مسلحانه  /حفاظت افراد ملکی؛ حرکت
مردم /بیجاشدن اجباری حوادث طبعی آنی و آهسته؛ و دسترسی به
خدمات اساسی .به این دلیل نمرات تعین شده ای والیت ها در سال
 2019را نمی توان طور مستقیم با نمرات سال  2018مقایسه نمود
بخاطریکه شاخص ها و وزن های مختلف برای تعیین نمودن درجه
بندی ها استفاده شده است (برای جزیات بیشتر به بخش
میتودولوژی در صفحه  52/51مراجعه شود) .در این خصوص ،این
که در سال  2019هیچ دسته یا والیت نمره وخامت درجه پنج
(بحرانی) نگرفته است ،در حال که در سال  2017چهار والیت امتیاز
درجه پنج گرفته بودند ،نباید منجر به این فرض شود که نیاز های
امسال کمتر شدید اند .در عوض این نشان دهنده تالش برای
دوباره عیار سازی مقیاس است تا اگر وضعیت از این هم خراب تر
شود ،بتوان آنرا ثبت کرد .در مجموع حدوداً  1.7میلیون مردم در
ساحات زنده گی میکنند که نیاز های ترکیبی آنها به سطح حاد
بلند رفته اند (والیت های فاریاب ،هلمند ،هرات ،کندهار ،ننگرهار
و زابل) .این مردم نیاز به پاسخ دهی مکمِ ل و چند سکتوری برای
تضمین بقا و حفاظت خود دارند.

با این حال باید درک کرد که  4.9میلیون نفر باقی مانده در ساحات
زنده گی میکنند که شدت عمومی نیاز ها بزرگ ،متوسط و یا کم
بوده ،ولی با آن هم آنها ممکن در یکی از ساحات نیاز های مشخص
سکتوری داشته باشند که خود نیاز به پاسخ دهی دارد .در واقع
والیت دایکندی درجه بندی وخامت درجه سه را در ساحۀ حوادث
طبیعی آنی و آهسته دارد .بخاطریکه یکی از والیات است که
بیشترین خساره را از خشکسالی دیده است (فیصدی قابل توجه
مردم آن در شرایط  4 IPCزنده گی میکنند) .ولی درجه بندی
وخامت عمومی آن تنها دو می باشد ،چون از نظر حرکت مردم و یا
جنگ بسیار متاثر نشده است .در عین زمان والیت ننگرهار امتیاز
وخامت بلند دارد خاصت ًا بخاطر متحمل شدن رقم بلند تلفات ملکی
در سال  2018و این که یکی از والیاتی است که موجودیت تعداد
زیاد بیجاشده¬ ¬¬¬گان و عودت کننده گان دسترسی به خدمات
اساسی را به تمام اقشار جامعه محدود کرده است.
در طول سال  2019ادارات بشری طبقه بندی وخامت بین-سکتوری
را به طور منظم نظارت خواهند کرد تا هر تغییری در نیازها ویا
ساحات جغرافیایی مربوطه را شناسایی کنند ،و ادارات بشری را
اگاه بسازند که در کجا چندین نیاز وخیم وجود دارد و در کجا نیاز
به تقویت برنامه های بین-سکتوری و مدغم وجود دارد.

بخش اول :شدت نیازمندی ها

شدت نیازمندی ها

شدت نیازمندی ها

ﺑﺪﺧﺸﺎن

ﮐﻨﺪز

ﺗﺨﺎر

ﺑﻠﺦ

لغامن

ﭘﺮوان

ﮐﺎﭘﯿﺴﺎ

ﮐﺎﺑﻞ

ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر

ﺑﺎدﻏﯿﺲ

بامیان
ﻣﯿﺪان وردک

ﻟﻮﮔﺮ
ﺧﻮﺳﺖ

ﻓﺎرﯾﺎب

ﴎﭘﻞ

ﭘﻨﺠﺸﯿﺮ

ﻧﻮرﺳﺘﺎن
ﮐﺮﻨ

ﺟﻮزﺟﺎن

ﺳﻤﻨﮕﺎن

ﺑﻐﻼن

+

ﻏﻮر

ﻫﺮات

داﯾﮑﻨﺪی

ﭘﮑﺘﯿﺎ

ﻏﺰﻧﯽ
اروزﮔﺎن

ﭘﮑﺘﯿﮑﺎ
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ﻓﺮاه

زاﺑﻞ

ﮐﻨﺪﻫﺎر

ﻫﻠﻤﻨﺪ
ﻧﯿﻤﺮوز

مردم نیازمند – مقیاس وخامت
عمومی

وخامت

مردم
نیازمند

%

مردم
نیازمند

جنگ
%

5

-

4

 1.72میلیون

%27

3

 2.01میلیون

%32

 0.45میلیون

2

 2.66میلیون

%42

 0.35میلیون

%25

1

 0.02میلیون

%0

 0.12میلیون

%9

مجموع

 6.29میلیون

حرکت مردم
مردم
%
نیازمند

%0

-

 0.47میلیون

%34
%32

 0.44میلیون
 0.30میلیون

%31

 0.03میلیون

%3

 1.39میلیون

حوادث طبیعی
مردم
%
نیازمند

دسترسی به خدمات
مردم
%
نیازمند

%0

-

%0

 0.32میلیون

%33

 1.28میلیون

%46

 1.83میلیون

%45

 0.00میلیون

%0

 0.60میلیون

 0.58میلیون

%14

 0.03میلیون

 0.97میلیون

-

%0

%32

 0.18میلیون
 1.55میلیون

%59
%23
%1

 4.04میلیون

-

%0

%7

 2.64میلیون

بخش دوم :تغذی
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بخش دوم :صحت

بخش دوم:
منای اجاملی نیازمندی ها
در هر سکتور
معلومات از طرف کسترها/سکتور ها ارئه شده است
پیام های کلیدی تبلیغاتی
تعلیم و تربیه در حالت اضطرار
سرپناه اضطراری و مواد غیر غذایی
مصؤنیت غذایی و زراعت
صحت
تغذی
حفاظت
آب و حفظ الصحه

منابع معلومات و طرز
ارزیابی
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بخش دوم :پیام های کلیدی تبلیغاتی

پیام های کلیدی تبلیغاتی

تعلیم و تربیه در حاالت اضطراری
■

■

■

■جنگ و حرکت فرامرزی مردم همچنان دسترسی افغانان به غذا و
وسایل معیشت را متاثر می سازد .بیجاشده گان آسیب دیده نیاز
به مساعدت های عاجل حیاتی و همچنام مساعدت های بیشتر
در جاهای اصلی شان برای احیای مجدد زنده گی اساسی دارند.

■

■تقاضا برای خدمات تروما به دلیل جنگ های مداوم ،مخصوص ًا
واقعات تلفات جمعی افزایش یافته .معاینات مرتبط با موارد
تروما در سال  2018حدود  24درصد افزایش داشته است .تعداد
زیاد قربانیان جنگ با معیوبیت های دایمی که زنده گی شان را
دگرگون میکند ،دچار میشوند ،طوریکه نیاز دارند توانمندسازی
دوباره آنها بخش از مراقبت های جامع تروما باشد.

■تقریب ًا نیمی از تمام اطفال سن مکتب در افغانستان ،مکتب نمیروند
( 3.7میلیون طفل) و  60درصد آن دختران اند.

■ با تأمین حفاظت فزیکی ،روانی و فکری اطفال و اعادۀ حس عادی بودن
و نظم به آنهای که زنده گی شان را بحران متالطم نموده ،تعلیم و تربیه
هم میتواند نجات بخش زنده گی باشد و هم تأمین کننده زنده گی.

■

■تعلیم و تربیه بعد از بحران اولین اولویت برای اطفال و خانواده ها
میباشد و کلید فراگرفتن مهارت ها و دانش در آن نهفته است که
جوامع را قادر میسازد اجتماع های مسالمت آمیز بسازند.

■

■ اکثریت خانواده های که در ولسوالی های متاثر از جنگ که به سختی
قابل دسترس اند زنده گی می کنند ،در خانه های نیمه آسیب دیده بود
و باشد دارند و به مواد ساختمانی مورد نیاز خود دسترسی ندارند.

صحت

سرپناه اضطراری و مواد غیر غذایی

30

■

■ حدود  141.000بیجاشده گان ناشی از خشکسالی نیاز به سرپناه اضطراری
دارند و در زیر سرپناه های موقت و دست ساز زنده گی می کنند و در
معرض خطرات حفاظتی و صحی اند .فیصدی امراض عفونت های حاد
تنفسی در میان اطفال این محله های بیجاشده گان افزایش یافته.
درسترسی به زمین و منابع مالی بیشتر نیازهای اصلی اند برای پیدا
نمودن راه حل های پایدار برای سرپناه.

■

■حکومت و ادارات انکشافی باید مساعدت های خود را برای برنامه های
تأمین امرار معیشت افزایش دهند تا خانواده ها بتوانند نیازمندی های
سرپناه خود را خود مرفوع نمایند و آسیب پذیری شان کاهش یابد.

■

■فقدان مصؤنیت غذایی در افغانستان رو به افزایش است .در سطح ملی
حدود  15.9میلیون تن (تقریب ًا  45درصد نفوس) مصؤنیت غذایی
ندارند 101.کلستر مصؤنیت غذایی و زراعت برآورد می کند که 4.9
میلیون تن نیاز عاجل به مساعدت غذا و امرار معیشت دارند ،عمدت ًا به
دلیل خشکسالیجاری در کشور .با توجه به این موضوع ،نیازی بیشتری
دیده می شود به ادغام مساعدت های بشری با سرمایه گذاری به موقع
در حصۀ امرار معیشت روستایی و افزایش مقاومت مردم در اجتماع و
خانواده برایجلوگیری از گرسنه گی و سؤتغذی.

مصؤنیت غذایی و زراعت

■

■خشکسالی حدود یک سوم جمعیت را متاثر ساخته است ،که
تعداد زیاد شان نیاز به مساعدت عاجل حیاتی دارند تا از گرسنه
گی ،سؤتغذی ،اتمام دارایی و مهاجرت جلوگیری شود .مردمانی
بیشتر متاثر شده اند که در کارهای مالداری و زراعتی در مناطق
روستایی اشتغال دارند .اتخاذ راه چارهای منفی به ویژه وام های
سنگین که منجر به قرضداری زیاد میشود ،احتما ًال پیامدهای قابل
توجه بشری را برای متاثرین خشکسالی دربر خواهد داشت.

■

■حمالت روزافزون مستقیم و خشونت آمیز باالی مراکز و کارمندان
صحی سبب گردیده است که دسترسی حدود  3.5میلیون مردم به
خدمات حیاتی صحی کاهش یابد.

■

■بیجا شدن مردم از اثر جنگ و خشک سالی موارد شیوع امراض
همچون زردی ،اسهاالت خونی ،سرخکان و تب کانگو را میان
مردمان متاثر افزایش پیدا کرده ،که بنا بر آن ضرورت به افزایش
میزان نظارت و رسیده گی به امراض به میان آمده است.

■

■در افغانستان دو میلیون طفل زیر پنج سال مصاب به سؤتغذی حاد
نیاز به تداوی به موقع دارند تا زنده نگهداری شوند .حدود نیم
میلیون خانم باردار و شیرده نیز از سؤ تغذی حاد رنج میبرند.

تغذی

■

■

■ 22والیت (از میان  )34بنا بر عوامل همچون جنگ ،خشکسالی،
سیستم های ضعیف صحی و فقر مزمن در حال حاضر از حد
تعیین حالت اضطرار برای سؤ تغذی حاد گذشته اند.

■اطفالیکه دوره های طوالنی کم-تغذی را سپری می کنند ،ممکن
از عواقب صحی – همچون بیماری های مکرر ،رشد بطی که
منجر به آسیب های برگشت ناپذیر به انکشاف آنها و توانایی
های فکری شان میگردد – در همه طول عمر رنج ببرند.

بخش دوم :پیام های کلیدی تبلیغاتی

حفاظت
■

■

■

■نقض بی رویۀ قوانین بین المللی بشردوستانه و حقوق بشر
همچنان سبب تاثیرات وخیم بزرگی همچون تلفات بلند ،آسیب
روانی ،بیجا شدن و نیاز های عاجل بشری برای افراد ملکی
میگردد.
■خشونت مبتنی بر جنسیت و نابرابری های اجتماعی مانع
دسترسی دختران و زنان به خدمات اساسی صحی شده ،آنها را
در معرض خطرات حفاظتی قرار می دهد.
■اطفال در میان قربانیان اصلی مواد منفجرناشده اند .حدود 90
درصد قربانیان ملکی مواد منفجرناشده در ده ماه اول 2018
اطفال بوده اند.

آب و حفظ الصحه
■

■

■

■حدود دو سوم افغان ها به حفظ الصحۀ بهبود یافته و بیش از یک
سوم هنوز از منابع آب بهبود نیافته استفاده کرده آنها را که
خود آسیب پذیر اند ،در معرض خطرات شدید صحی قرار می
دهد.

■جنگ سبب شده است تا ظرفیت مردم در مناطقی که دسترسی
به آن مشکل است برای ترمیم و نگهداری تاسیسات آب و حفظ
الصحه تضعیف شود.
■نیازهای صحی مرتبط با آب و حفظ الصحه بر اثر خشکسالی
وخیمتر شده اند که مردم را مجبور کرده است که استفاده
مقدار آب خود را کاهش داده و یا در حاالت استثنایی آنها را
مجبور به ترک خانه و جستجوی آب و ضروریات اساسی دیگر
کرده است .بیش از یک سوم منابع آب در والیات که بیشترین
آسیب را دیده اند ،متاثر شده اند.
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تعلیم و تربیه در حاالت اضطراری
نمای کلی

از میان  3.7میلیون طفل که در افغانستان بیرون از مکتب اند60 ،102
درصد آن دختران اند و در برخی از والیات الی  85درصد دختران به
مکتب نمی روند .چندین دلیل منجر به وجود آمدن چنین وضعی شده
است ،به شمول فقر ،صنف های آسیب دیده و یا کمبود صنف ،کمبود
معلم (مخصص ًا معلمین اناث) ،کمبود منابع تدریسی و آموزشی ،کمبود
تسهیالت فراگیر (همه شمول) در مکاتب ،نورم های کلتوری که تعلیم
دختران را در اولویت قرار نمی دهد و فاصله زیاد/دور برای رفتن به
مکتب برای تعداد زیاد اطفال .تداوم آموزش یکی دیگر از مشکالت
مهم است چون بسیاری از دختران و پسران عمدت ًا به دلیل کمبود
ظرفیت در نزدیک ترین مکتب رسمی به محل که آنها در آن به مکاتب
محلی و یا اضطراری میروند ،نمی توانند از یک مرحلۀ درس ها به
مرحلۀ دیگر پیش روند .شرایط جنگی به طور مداوم اطفال افغان را از
دریافت تعلیم محروم می سازد .جنگ ها باعث اشغال و یا آسیب
رسیدن به مکاتب شده و یا باعث می شود والدین اطفال خود را از
مکاتب بنابر ناامنی ها بکَ شند و یا مکاتب به دلیل هجوم بیجاشده گان
و عودت کننده گان شلوغ/مزدحم می شوند.

32

گروه کاری تعلیم و تربیه در حاالت اضطراری محاسبه نموده است
که حدود  500.000طفل در افغانستان – به شمول آنهای که از جنگ
متاثر شده اند ولی بیجا نشده اند ،بیجا شده گان ناشی از جنگ و
خشکسالی و عودت کننده گان مهاجر و فاقد مدرک از پاکستان و
ایران – نیاز به مساعدت تعلیم و تربیه در حاالت اضطراری دارند.
در حالیکه بنابر حرکت های مردم مشکل است که تقسیمات و
جزئیات بیشتر ارائه کرد ولی فکر می شود که  80درصد این اطفال
که نیاز مبرم به تعلیم دارند ،بیجاشده گان اند و  20درصد باقیمانده
اطفالی اند که در محالت اصلی خود هستند و از خشکسالی متاثر
شده اند و بخشی دیگر هم از جوامع آسیب پذیر میزبان اند.
بیش  1.000مکتب تا االن در  2018به علت ناامنی به زور بسته شده
اند که در یک موعد بیش از  545.000طفل را متاثر کرده بود.
والیات فاریاب ( 11درصد) ،ارزگان ( 11درصد) و ننگرهار ( 9درصد)
سه والیت اند که در آنها بیشترین فیصدی خانواده ها از بسته
بودن و یا آسیب مکتب گذارش نموده اند 103 .در جاهای دیگری که
تمرکز وسیع بیجاشده گان و عودت کننده گان بوده است ،مکاتب
شلوغ (ظرفیت مشبوع) بوده ،از عهدۀ هجوم اطفال تازه بر نمی
آیند .تعداد زیاد اطفال عودت کننده به دلیل فقدان و یا نامناسب
بودن اسناد نمیتوانند در مکاتب ثبت نام کنند؛ در حالیکه یک
تعداد دیگر مجبور میشوند در صنف های (درجه) اشتباه درس
بخوانند و یا با استفاده از نصاب کام ًال نا آشنا تدریس شوند.
خالصه این که یک نسل کامل در معرض خطر از دست دادن
آموزش های ضروری در سال های که برای شکل گیری آنها خیلی
مهم اند ،هستند .نظر به یافته های مقیاس وخامت بین-سکتوری
فاریاب ،هرات ،ننگرهار ،بادغیس ،بغالن ،بلخ ،هلمند ،کابل،
کندهار ،کندز ،تخار و ارزگان والیاتی اند که بیشترین نیاز را به
مساعدت تعلیم و تربیه در حاالت اضطراری را دارند.

تعداد مردم نیازمند در سال 2019

0.5میلیون
نقشۀ وخامت

تفکیک جنسیت و سن
٪۰

٪۰

٪۱۰۰

اﻃﻔﺎل
ﻣﺮدان زن ﻫﺎ
)ﺑﺎﻻی  ۱۸ﺳﺎل( )زﯾﺮ  ۱۸ﺳﺎل(

-

+

مردمان متاثرشده

تعداد قابل توجه اطفال به علل جنگ ،تحرک باالی مردم و در ماه
های اخیر خشکسالی نیاز به مساعدت تعلیمات اساسی دارند .در
عین حال یافته های ارزیابی نشان میدهد که در برخی از نقاط که
دسترسی به آن مشکل است ،نیازهای چشمگیر تعلیمی وجود دارد که
تا هنوز به آنها رسیده گی نشده است .مشکل تعلیم دختران به ویژه
در جنوب و شرق کشور برجسته تر است؛ 104دختران بیجا شده و
عودت کننده به صورت نامتناسب به علت کمبود اسناد متاثر
میشوند 105.بیجا شدن مردم در مناطق میزبان سرمایه گذاری ها و
دست آورد های سکتور تعلیمی را به مخاطره می اندازد و در عین
زمان میتواند باعث ایجاد تنش میان گروه های مختلف مردم گردد.
از دست دادن منابع امرار معیشت خانواده ها را به اتخاذ راه
چارهای منفی همچون کشیدن اطفال از مکتب و یا ازدواج های
قبل از وقت واداشته است تا مقداری درآمد ولو ناچیز به دست
آرند ،که این کار باعث محرومیت آنها از آموزش های الزمی شده و
آنها را در معرض خطرات بیشتر حفاظتی قرار می دهد .به طور
مثال در  12ماه گذشته پنج درصد خانواده ها که به مشکل می
توانستند از عهدۀ مصارف غذا و غیره اقالم غیراساسی برآیند،
برای به دست آوردن درآمد اطفال خود را از مکتب کشیده اند .به
همین ترتیب چهار درصد خانواده ها که با عین مشکالت دست به
گریبان بودند ،اطفال زیر  12سال را به گدایی فرستاده اند و دو
106
درصد دختران زیر  15سال خود را به ازدواج داده اند.

معلومات توسط گروه کاری تعلیم و تربیه در حاالت اضطراری ارائه گردیده اند .برای معلومات بیشتر به صفحه سکتور در  humanitarianresponse.infoمراجعه شود.
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تحلیل نیازهای بشری

بر اساس یافته های ارزیابی اخیر همۀ افغانستان 6 ،درصد اطفال
مکتب-رو به علل جنگ های فعال یا متوقع ،ترس از استخدام
اجباری و یا حوادث طبیعی از مکتب کشیده شده اند 107 .اطفالیکه
در محالت اصلی خود باقی مانده اند ،نیز به مساعدت تعلیمی نیاز
دارند تا روند آموزش آنها مختل نگردد و به آنهای که قب ًال قابل
دسترسی نبودند ،دسترسی فراهم گردد.
با وجود اینکه مکاتب در چندین شِ فت فعالیت می کنند ،در
سراسر کشور مکاتب رسمی دولتی پُر و شلوغ اند .فعالیت چند
شفته اوقات و کیفیت تدریس و آموزش و همچنان همبسته گی
جوامع را به صورت منفی تحت تاثیر قرار می دهد .طوریکه در
ارزیابی های قبلی گروه کاری تعلیم و تربیه در حاالت اضطراری
تائید شده است ،نرخ ثبت نام اطفال بیجاشده در شرق ،غرب و
جنوب افغانستان در مقایسمه با اطفال جوامع میزبان به طور قابل
108
مالجظۀ پایین تر است.
تعلیم و تربیه میتواند نقطۀ ورود برای رساندن برخی خدمات
بین-سکتوری و فعالیت های در فضای آموزشی محفوظ باشد .مثالً:
در ارتباط با حفاظت اطفال در مواردی که اطفال متحمل صدمات
روحی شده باشند؛ در ارتباط به آب و حفظ الصحه در جاهایکه نیاز
به تهیه نمودن آب آشامیدنی و حفظ الصحه برای اطفال باشد؛ و در
رساندن خدمات تغذی  /پیام های آگاهی به جاهای که ممکن وضع
تغذی اطفال توانایی آموزش و حاضری آنها را تحت تاثیر قرار دهد.

فیصدی خانواده های که اطفال خود
را بنابر دالیل اقتصادی از مکتب میکَشند
ﻣﺮﮐﺰ و ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻣﺮﮐﺰی
)(٪۲۴

ﺷﺎﻤل )(٪۱۶

ﺟﻨﻮب)(٪۷

ﴍق)(٪۱۸
ﻏﺮب )(٪۱۷

نظر به گروه کاری تعلیم و تربیه در حاالت اضطراری ،بیش از
 300.000طفل به مساعدت تعلیم و تربیه در حاالت اضطراری در
سال های  2020و  2021نیاز خواهند داشت .این رقم حدود 60
درصد تعداد افراد نیازمند در سال  2019است که  500.000تن می
باشد .گروه کاری تعلیم و تربیه در حاالت اضطراری محاسبات
خود را به اساس روند فعلی و آیندۀ بیجاشده گی ناشی از جنگ
انجام داده است که کاهشی در  2018به چشم می خورد ،با آنکه
تعداد اطفال بیرون از مکتب همچنان در ساحات بحران زده بلند
است .این برآورد همچنان پیش بینی میکند که یک تعداد اطفال
بیجاشده ناشی از خشکسالی بعد از سال  2019نیاز به مساعدت
اضطراری نخواهند داشت – با این فرض که تاثیرات خشکسالی در
مناطق روستایی کاهش یافته و این مردم بتوانند به خانه های خود
برگردند – و تعداد عودت کننده ها از پاکستان همچنان نسبتا
پایین باشد .رقم مردم نیازمند بر اساس شرایط موجود در  2020و
 2021بالترتیب بازنگری خواهد شد.
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دالیل بسته شدن
تعمیرات/مراکز تعلیمی
۱۶۳

ﺟﻨﻮب ﴍق )(٪۱۰
ﺷﺎﻤل ﴍق )(٪۸

براورد تعداد مردم نیازمند در سال های  2020و 2021

۲۵۴

۲۲۲
۲۰۱

۱۱۹

ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪه )ﻤﺑﺐ ﮔﺬاری  /ﺟﻨﮓ(

۱۰۷

٪۱۰
٪۱۰

ﺟﻨﮓ ﻓﻌﺎل

٪۱۲
٪۱۱

ﺗﺮس از ﺟﻨﮓ ﻣﺘﻮﻗﻊ

ﻧﺎاﻣﻦ )ﻤﺑﺐ ﮔﺬاری  /ﺟﻨﮓ(
۸۱
۸۶

۲۵۰
۲۳۲
۲۷۵
ﻣﮑﺎﺗﺐ اﺑﺘﺪاﯾﻪ

دالیل کشیدن اطفال
از مکتب

۵۵

ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪه )ﺣﺎدﺛﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ(
ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ )ﻓﺸﺎر از ﻃﺮف ﮔﺮوه ﻫﺎ(

ﻣﮑﺎﺗﺐ ﺛﺎﻧﻮی

ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﺎ

٪۹
٪۹
ﭘﴪان
دﺧﱰان
٪۱۳
٪۱۲

٪۴

٪۳

٪۱
٪۱

٪۱
٪۲

٪۳
٪۲

ﮐﯿﻔﯿﺖ درس
ﺗﺮس از اﺳﺘﺨﺪام )اﺟﺒﺎری(
ﮐﻤﺒﻮد اﺳﻨﺎد
ﻣﻮاﻧﻊ ﻟﺴﺎﻧﯽ
ﻣﮑﺘﺐ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﺎدﺛﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه
ﻣﮑﺘﺐ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﻨﮓ ﺑﺴﺘﻪ/اﺷﻐﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ
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سرپناه اضطراری و مواد غیر غذایی
نمای کلی
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در همه ارزیابی های اخیر بیجاشده گان ،عودت کننده گان ،مهاجرین و
جوامع میزبان در غرب ،شرق ،شمال و جنوب کشور نیاز به سرپناه را به
عنوان بلندترین اولویت خود شناسایی کرده اند 109.نیاز به سرپناه به ویژه در
غرب کشور میان آنهای که به علت خشکسالی بیجا شده اند بسیار جدی
است؛ چون اکثریت مردم ( 58درصد اطفال) در زیر سرپناه های دست ساز،
خراب و یا در فضای باز زنده گی می کنند 110.از مجموع  250.000بیجاشدۀ
خشکسالی تایید شده در هرات و بادغیس حدود  141.000تن در زیر سرپناه
های بسیار خراب و ابتدایی زنده گی میکنند که از عناصر طبیعت آنها را
حفاظت نمی کند .در حالیکه به این خانواده ها به زودی سرپناه های
اضطراری مهیا خواهد شد ،با آن هم برای آنانیکه شاید بنابر ناتوانی و یا عدم
تمایل به بازگشت به محالت اصلی خود به دلیل ناامنی و عدم وسایل امرار
معاش ،آنجا برای مدت مدیدی باشند ،نیاز است تا در میان مدت به آنها
برای بهبود وضعیت سرپناه شان مساعدت صورت گیرد .با درنظر داشت
شرایط سخت جوی در هرات به شمول بادهای قوی ،طول عمر سرپناه
اضطراری (خیمه) تنها از  6الی  12ماه پنداشته می شود .به صورت عمومی،
ارزیابی همه افغانستان دریافت که  39درصد بیجاشده گان و عودت کننده
گان در زیر سرپناه های خودساز زنده گی می کنند که نمیتواند زنده گی
محفوظ ،با عزت و با حریم خصوصی را به ساکنین مهیا کند .این مشمول 57
111
درصد مردم در شرق و  42درصد در جنوب کشور می باشد.

مردمان متاثرشده

در سرتاسر  34والیت افغانستان حدود یک میلیون مردم نیازمند سرپناه
اضطراری ( )731.000و اقالم خانه گی ( )912.000هستند .در حالیکه نیاز
به اقالم اولیۀ خانه گی به شمول سیت های آشپزخانه ،لباس و سایل
گرمی برای زمستان در همه والیات کشور موجود است ،بیشترین نیاز
به سرپناه در غرب ،شرق ،شمال ،و جنوب کشور می باشد.
در غرب کشور وضعیت سرپناه بیجاشده گان خشکسالی بسیار خراب
هست .حدود  15درصد این گروه میگویند در فضای باز زنده گی می
کنند و  51درصد از سرپناه های دست ساز استفاده می کنند 120 .بیش
از نیم ( 53درصد) در سرپناه های فعلی خود احساس امنیت نمی
کنند .در میان بیجاشده گان خشکسالی مردان بیشتر به تناسب زنان
در سرپناه های دایمی زنده گی میکنند که زنان را در معرض خطرات
گوناگون حفاظتی قرار می دهد؛ همچنان امنیت و عزت آنها را به
خطر مواجه می شود .حدود  141.000مردمان متاثر از خشکسالی (بیش
از  21.000خانواده) در زیر سرپناه های دست ساز در ولسوالی انجیل
هرات و ولسوالی های آب کمری ،مقر و قلعۀ نو بادغیس زنده گی
می کنند .محالت بیجاشده گان مردم را به خطرات صحی و حفاظتی
معروض می سازد .با آمدن زمستان ،نیاز به سرپناه مناسب بسیار
حیاتی می شود ،به ویژه در بادغیس که در ماه های زمستان (اکتوبر-
مارچ) درجه حرارت اوسط آن به  1.6درجه سانتی گراد نزول می
کند 58 .درصد بیجاشده گان خشکسالی را اطفال (زیر سن 22 ،)18
درصد زنان و  20درصد آنان را مردان به شمول کهن ساالن ،معیوبین و
بیماران مزمن تشکیل میدهد 113.اکثریت خانواده ها بر روی زمین
های شخصی بدون مجوز مستقر شده اند که آنها را با خطر اخراج
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میسازد و این مسئله برای ارائه نمودن راه حل های دائمی تر برای
سرپناه را با چالش مواجه می کند .در سپتمبر  2018حدود 1.000
خانواده بیجاشده ( 7.000مردم) از زمین دولتی نزدیک میدان هوایی و
پایگاه تمریناتی نظامی اخراج شدند .امالک به شمول خیمه ها
تخریب شدند و از زخم برداشتن برخی ها هم در هنگام اخراج
گزارش شده بود 114.بیجاشده گان ناشی از خشکسالی و جنگ در
والیت غور بیشتر در خانه های اقارب و نا کرایی زنده گی می کنند.
با این حال ،چون منابع عاید و امرار معیشت خود را از دست داده
اند ،خانواده ها در شرایط مزدحم زنده گی می کنند و به دلیل
ظرفیت محدود مالی شان در بیم اخراج شدن به سر می برند.
در حالیکه بیجاشدن ناشی از خشکسالی نیاز به سرپناه و مواد غیر غذایی
را افزایش داده است ،حوادث طبیعی دیگر همچون برفکوچ و سیالب هم
خطرات موسمی اند .در سال  2018این حوادث دیگر با تخریب خانه و
دارایی ها ،حدوداً  69.500تن را در غرب ،شمال ،و جنوب شرق کشور
متاثر ساخت .اطالعات برنامه مساعدت بشری سازمان بین المللی
مهاجرین نشان میدهد که حدود  40.000مردم هنوز هم برای مرمت خانه
های اسیب دیده شان نیاز به مساعدت دارند ،در حالیکه در ولسوالی مقر
سیالب حدود  80درصد خانه ها و منابع آب را صدمه رساند و بیش از
 14.000تن برای مرمت کاری ها نیاز به مساعدت دارند 115.نه دولت و نه
هم کلستر توانسته است با این خانواده ها مساعدت کند تا خانه های خود
را دوباره مرمت کنند ،در حالیکه آنهای که خانه های شان به طور کلی
تخریب گردیده بودند ،به علت نداشتن ظرفیت مالی برای بازسازی خانه
های خود ،در زیر خیمه ها و یا با اقارب زنده گی می کنند.

معلومات توسط کلستر سرپناه اضطراری و مواد غیر خوراکی ارائه گردیده اند .برای معلومات بیشتر به صفحه سکتور در  humanitarianresponse.info/مراجعه شود.

بخش دوم :سرپناه اضطراری و مواد غیر خوراکی

از لحاظ نیازهای حفاظتی ،بیشتر سرپناه های دست ساز فضای مجزا
برای زنان ندارد .کمبود فضای مجزا برای خانم ها بیشتر در شرق
کشور به چشم می خورد ( 94درصد  23.544تن ارزیابی شده) که
حریم خصوصی و حرمت زنان را محدود می کند 120.درآمد اوسط
ماهانۀ ( 7.282افغانی) آنهای که در زیر سرپناه های دست ساز به سر
121
می برند ،بسیار پایینتر از حد اوسط ملی ( 11.857افغانی) است.
وضع در جنوب بهتر است؛ در آنجا  67درصد  27.671تن ارزیابی شده
فضای مجزا برای در خانه برای خانم ها داشتند که منعکس کنندۀ
122
نورم های سنتی قوی تر در مقایسه با ساحات دیگر می باشد.

نظر به یافته های دور اول ارزیابی که توسط  REACHدر 45
ولسوالی متاثر از جنگ که دسترسی به آن مشکل میاشد 116 ،انجام
شد ،بیشتر خانواده ها در سرپناه های قسم ًا آسیب دیده و غیر
کافی زنده گی می کنند .برعالوه جنگ موجود همچنان باعث
تخریب خانه ها و امالک می گردد .در غزنی در حمله گروه های
مسلح غیردولتی به شهر تعداد زیاد خانه ها صدمه دیدند و یا
تخریب شدند؛ الی  1.300خانواده بعد از سپری شدن چهار ماه
همچنان نیاز به مساعدت دارند تا خانه های خود را مرمت کنند.
در حالیکه میزان عودت از پاکستان در سال  2018در مقایسه با
سال های گذشته محدودتر بود ،ولی آنهای که توانستند به محالت
اصلی خود برگردند در محالت غیر رسمی زنده گی دارند ،و
تعداد دیگر هم در زیر سرپناه های دست ساز و کرایه زنده گی
دارند 117 .بیشتر عودت کننده گان در شرق کشور به علت بلند
بودن کرایه ها و نبود منابع امرار معیشت ،در خانه های کرایی
مزدحم زنده گی می کنند .شرایط مزدحم امکانات داشتن فضای
مجزا را به زنان نمی دهد و انها را در معرض خطرات حفاظتی
قرار می دهد.

بر اساس ارزیابی همه افغانستان ،نیاز به سرپناه یکی از باالترین
اولویت مشخص شده بود ( 32درصد مردم) .یگانه نیاز دیگری که
بیشتر گزارش شده بود ،مساعدت پول نقد بود ( 34درصد) .نظر به
این ارزیابی شرایط سرپناه مهاجرین در مقایسه با دیگر گروه ها در
بدترین حالت اند .تنها  7درصد مهاجرین در سرپناه های دائمی
زنده گی می کنند در مقایسه با  15درصد از بیجا شده گان تازه،
 30درصد از عودت کننده گان و  46درصد از مردم جوامع میزبان.

تحلیل نیاز های بشری

براورد تعداد مردم نیازمند در سال های  2020و 2021

از میان حدوداً یک میلیون مردم که مشخص شده اند که نیاز به
سرپناه و مواد خانه گی دارند ،بیش از  739.000تن به مساعدت
زمستانی نیاز دارند 118 .حدود  346.000تن نیاز به مساعدت دارند تا
خانه های خود را مرمت کنند ،مخصوص ًا آنهای که در خانه های
قسم ًا تخریب شده زنده گی می کنند 119 .مجموع ًا حدود 346.000
نیاز به مساعدت سرپناه انتقالی دارند الی زمانیکه راه حل پایدار
پیدا شود .نیازهای آنها متفاوت است؛ از ساخت سرپناه گرفته تا
مساعدت دراز مدت پول نقد برای کرایه .والیات خوست ،پکتیکا،
نورستان و کاپیسا بیشترین صدمه را متحمل شده اند .سرپناه های
خراب باعث به میان آمدن نیازمندی های دیگر سکتوری می
گردند .مث ًال مساعدت آب و حفظ الصحه برای کاهش مدفوع در
فضای باز و مساعدت های صحی برای مقابله با نرخ باالی اسهاالت
در میان اطفال در همچو محالت.

اولویت بندی نیاز ها

نیاز به رسپناه :کمبود فضا برای زنان

ﴍق

٪۹۴
٪۶۵

ﺷﺎﻤل

٪۶۳

ﺷﺎﻤل
٪۳۳

٪۶۹

ﺑﯿﺠﺎﺷﺪه ﮔﺎن و ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن ﴎﭘﻨﺎه را در اوﻟﻮﯾﺖ
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

رشایط مسکن

ﻣﺮﮐﺰ و ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻣﺮﮐﺰی

٪۷۳

٪۳۲

رقم مردم نیازمند در سال  590.000 2020تن و در سال 2021
 560.000تن برآورد شده است ،یعنی به ترتیب حدود  60درصد و
 55درصد تعداد مردم نیازمند در سال  ،2019به استثنای بیجاشده
گان ناشی از خشکسالی .این برآورد پیش بینی کاهش تعداد
بیجاشده گان داخلی را – با در نظرداشت نوعیت فعلی جنگ – در
نظر گرفته است .همچنان روندهای اخیر اثرات حوادث طبیعی
آنی نیز در نظر گرفته شده است.

٪۷۳

ﺟﻨﻮب

٪۳۹

ﺟﻨﻮب ﴍق
ﻏﺮب

ﺑﯿﺠﺎ ﺷﺪه ﮔﺎن و ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن در ﴎﭘﻨﺎه
ﻫﺎی دﺳﺖ ﺳﺎز ﺑﻪ ﴎ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.
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بخش دوم :مصؤنیت غذایی و زراعت

مصؤنیت غذایی و زراعت
نمای کلی

عدم مصؤنیت غذایی در افغانستان بنابر عوامل گوناگون بشری و
مشکالت در ساختار بنیادی انکشاف ،در حال ازدیاد است .ارزیابی اخیر
اضطراری امینیت غذایی یافته های سروی شرایط زنده گی افغان ها را
تایید کرد که بیانگر سطح فقر و عدم مصؤنیت غذایی بسیار بلند بود.
بیجاشدن مردم ناشی از خشکسالی و جنگ ها و سطح بلند عمومی تحرک
مردم ،فشار اضافی بیشتری روی وضع مصؤنیت غذایی آورده است.
بازنگری اخیر دسته بندی مصؤنیت غذایی ( )IPCدر سال  2018برآورد
می کند که  13.5میلیون مردم میان ماه های نوامبر  2018و فبروری 2019
در مرحله بحران و یا هم اضطرار (مراحل  3و  )IPC 4قرار خواهند
داشت 123.از این جمله ،تخمین زده می شود که حدود  3.6میلیون تن در
مرحله  IPC 4خواهند بود.
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طبق یافته های ارزیابی اخیر اضطراری امینیت غذایی 70 ،درصد خانواده
های روستایی افغان گفته اند آنها در سال  2018یک شوک را متحمل شده
اند .خانواده ها از شوک های اصلی خود به عنوان موارد ذیل یادآوری
کردند :کاهش درآمد ( 23درصد) ،خشکسالی ( 23درصد) ،از دست دادن
شغل ( 13درصد) ،و قیمت های بلند غیر معمول ( 12درصد) 124.اگرچه
نیازمندی به مساعدت های امرار معیشت مبتنی بر غذا و زراعت به شکل
گسترده در کشور وجود دارد ،اما به علت خشکسالی که عامل اصلی
افزایش فقدان مصؤنیت غذایی در سال  2018می باشد ،بیشتر نگرانی ها در
مورد والیات بادغیس ،بدخشان ،دایکندی ،فراه ،فاریاب ،غور ،هرات،
125
هلمند ،جوزجان ،کندهار ،نیمروز ،نورستان ،ارزگان و زابل می باشد.
امتیاز میزان اوسط مصرف غذا در خانواده های که در والیات متاثر از
خشکسالی زنده گی می کنند بسیار پایین است ،در حالیکه احتمال اتخاذ
راه چار های منفی همچون فروش دارایی های تولیدی ،مهاجرت برای کار و
یا کاهش مصارف صحی و زراعتی در میان خانواده های که مصؤنیت
غذایی ندارند ،بسیار بیشتر است 126.حدود  70درصد خانواده های زراعت
پیشه میگویند که تخم کافی برای فصل آینده زراعتی در اختیار ندارند.
کلستر مصؤنیت غذایی و زراعت در چوکات ارزیابی اضطراری امینیت
غذایی در  379مارکیت در  34والیت مصاحبه های را انجام داد – حد اقل
یک مارکیت در هر ولسوالی .تقریب ًا همه مارکیت ها فعال اند و مواد کافی
برای تقاضای محلی دارند .تاجران گفته اند که مارکیت ها وقتی متاثر می
شوند که راه های مواصالتی به علت جنگ و یا برفباری در مناطق مرتفع
مسدود شوند ،ولی معمو ًال برای مدت کوتاهی .بیش از نیم ( 53درصد)
تاجران گفته اند که قیمت اقالم غذایی در مقایسه با سال  2017بلند شده
است ،بیشتر به خاطر تغییرات در نرخ اسعار و کاهش تولیدات داخلی.

مردمان متاثر شده

در حالیکه عوامل بنیادی عدم مصؤنیت غذایی مشابه سال  2017اند،
خشکسالی شدید حدود یک ربع ( 22.5درصد) مردم را متاثر ساخته
است .بزرگترین گروه مردمان متاثر هنوز هم در مناطق روستایی زنده
گی می کنند – حدود  3.5میلیون مردم .آنها تاثیرات شدیدی را بر
منابع غذایی و امرار معیشت خود متحمل شده اند ،اگرچه بیش از یک
ربع میلیون مردم به دلیل از دست دادن و یا فروش از دست ناچاری
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منابع تولیدی(مواشی) خود ،خانه های خود را ترک و در شهرها سکونت
گزیده اند .این بیجاشده گان خشکسالی در محالت غیر رسمی
بیجاشده گان بدون اینکه توانایی تولید غذای خود را داشته باشند ،نیاز
به مساعدت های غذایی دارند .در عین زمان حوادث طبیعی آنی
همچون سیالب و برفکوچ های خورد محلی همه ساله حدود  100.000تن
را در افغانستان متاثر میسازد که معمو ًال متاثرین آن بعد از حادثه به
مساعدت های غذایی و زرعتی نیازمند می باشند.
جنگ همچنان به عنوان دومین عامل نیازهای بشری مرتبط با غذا در
افغانستان باقی می ماند .کلستر امینیت غذایی و زراعت برآورد می کند
که حدود  350.000بیجاشده نیازمند مساعدت های حیاتی غذایی خواهند
بود ،بر اساس نتایج ارزیابی همه افغانستان ( 70درصد تعداد همه بیجاشده
گان متوقع) .محرکین فرامرزی (عودت کننده گان) سومین گروه برزگ
متاثر می باشد که هم در نقطۀ مرز و هم در ساحات عودت نیاز به
مساعدت دارند .طبق روند اطالعات گذشته از ارزیابی اضطراری امینیت
غذایی و کلستر امینت غذایی و زراعت  80درصد عودت کننده گان مهاجر
و فاقد مدرک نیازمند مساعدت اند .مهاجرین پاکستانی در خوست و
پکتیکا هم به مساعدت ها نیاز خواهند داشت؛ و مساعدت هم خواهند شد.

تحلیل نیازهای بشری

نیازهای بشری مرتبط با غذا و زراعت در افغانستان در حال افزایش اند.
کلستر مصؤنیت غذایی و زراعت در تخمین می زند که در سال 2019
مجموع ًا  4.9میلیون تن نیازهای عاجل به مساعدت غذایی و امرار معیشت
خواهند داشت – بیشتر به دلیل خشکسالی که  3.9میلیون تن را به شدت
متاثر ساخته است – ولی همچنان به دلیل جنگ ها و بیجاشدن مردم.

معلومات توسط کلستر مصؤنیت غذایی و زراعت ارائه گردیده اند .برای معلومات بیشتر به صفحه سکتور در  humanitarianresponse.info/مراجعه شود.

بخش دوم :مصؤنیت غذایی و زراعت

خشکسالی میزان تولیدات زراعتی ،علوفه ،چراگاه های محلی و درآمد
کرگران زراعتی را به شدت متاثر ساخته است .گزارش چشم انداز
زراعت وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری نشان می دهد که میزان
تولیدات از زمین های آبی  6درصد و از زمین های للمی  71درصد
کاهش داشته است .این گزارش تایید می کند که زون غرب کشور
شدیدترین آسیب را متحمل شده است؛  82درصد خانواده ها فاقد
مصؤنیت غذایی اند و بیش از ربع میلیون مردم بعد از اتمام دارایی
های خود ،مجبور به ترک خانه های خود شده اند .طبق ارزیابی
نیازهای ناشی از اثرات خشکسالی ،امتیاز میزان مصرف غذای 82
درصد مردم بیجاشده ناشی از خشکسالی «ناکافی» ،برای  13درصد
«نزدیک به ناکافی» و تنها برای  5درصد این میزان «قابل قبول است».
مردمان متاثر از خشکسالی به مساعدت های عاجل غذایی نیاز دارند تا
آنها را قادر سازد از دورۀ سالیانه گرسنه گی ،از جنوری الی اپریل ،2019
هنگامیکه نیازها به بلندترین سصح خواهند رسید ،بگذرند .در
افغانستان فصل بارنده گی زمستان برای تولید کافی غذا و زراعت در
طول سال حیاتی می باشد.
بر اساس تحلیل روندهای گذشته تخمین زده شده است که الی 500.000
تن ممکن در سال  2019به علت جنگ ها تازه بیجا شوند .نیاز های
بشری بیجاشده گان ناشی از جنگ در سطح بلند می باشد .طبق
اطالعات ارزیابی همه افغانستان  86درصد بیجاشده گان داخلی ناشی
از جنگ مصرف غذایی «ناکافی» ( 67درصد) و یا «نزدیک به ناکافی»
( 19درصد) دارند .با ادغام همه اطالعات از شاخص ها و ارزیابی های
مختلف می توان برآورد کرد که  70درصد تمام بیجاشده گان نیاز
شدید به مساعدت غذایی دارند .به همین ترتیب حدود  200.000تن
عودت کنندۀ که توقع میرود از کشورهای همسایه برگردند نیز
نیازمند مساعدت های حیاتی غذایی خواهند بود .به طور کُ ل تعداد
بیجاشده گان داخلی ناشی از جنگ و عودت کننده گان که نیازمند
مساعدت های بشری اند در حال کاهش است ،عمدت ًا به دلیل تغییر در
نحوۀ جنگ و کاهش عودت از پاکستان .سیالب ها ،سطح پایین بارنده
گی ،تاخیر در بارش باران ،امراض نباتی و حیوانی و حرکت های
فرامرزی همه با هم فشارهای اضافی را بر وضعیت مصؤنیت غذایی در
کشور وارد می کند .والیات همچون بدخشان ،بادغیس ،بلخ ،دایکندی،
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غور ،هرات ،جوزجان ،لغمان ،ننگرهار ،نورستان ،سمنگان و سرپل همه
ساله بیشترین آسیب را از سیالب ها می بینند .برا اساس ارزیابی
اضطراری مصؤنیت غذایی ،مردم محلی بهبود در آب آشامیدنی،
فرصت های شغلی ،بازسازی سیستم های آبیاری ،غذا و زراعت و
مالداری را در اولویت نیازهای خود ذکر کرده اند.

براورد تعداد مردم نیازمند در سال های  2020و 2021

کلستر مصؤنیت غذایی و زراعت از پیش بینی تعداد بیجاشده گان
داخلی ناشی از جنگ و عودت کننده گان که برا اساس تحلیل روند
اطالعات گذشته و تحلیل رگرسیون توسط تیم هماهنگی بین-کلستری
در مورد آن توافق شده بود ،استفاده کرده است .این براورد ها با
درنظرگرفتن اطالعات ارزیابی ها (مث ًال ارزیابی همه افغانستان و
ارزیابی بیجاشده گان داخلی و عودت کننده گان در سطح ولسوالی
های زون شرق) پاالیش/عیار شدند تا تعداد مردم نازمند مساعدت
غذایی را دریافت نمود .از شاخص های مصرف غذا ،ستراتیژی های
مبتنی بر غذا و تنوع غذایی و همچنان گزارش های نظارتی کلستر در
پنج سال اخیر به حیث شواهد برای پیش بینی میزان عدم مصؤنیت
غذایی استفاده شده است .در مشوره با ادارات همکار که روی
مصؤنیت غذایی و امرار معیشت کار می کنند ،عوامل خارجی همچون
پیش بینی وضعیت هوا و روندهای گذشته میزان محصوالت نیز برای
به دست آوردن ارقام افراد نیازمند برای سال های  2020 ،2019و ،2021
نیز درنظر گرفته شدند .برای حوادث طبیعی ،به ویژه خشکسالی ،از
اطالعات ارزیابی اضطراری مصؤنیت غذایی برای محاسبه تعداد مردم
نیازمند در سال  2019استفاده شده است .و برای سال های  2020و 2021
رقم مردم نیازمند  50درصد و  25درصد به ترتیب کاهش داده شده
است ،چون توقع میرود که با پاسخدهی درست نیازها با مرور زمان
کاهش پیدا خواهد کرد و بارنده گی بیشتر منتج به حاصالت بهتر
خواهد شد .یک ارزیابی اضطراری مصؤنیت غذایی دیگر برای سال
 2019در نظر گرفته شده است که برای بازنگری و عیار نمودن ارقام
مردم نیازمند در سال های  2020و  2021حسب ضرورت استفاده خواهد
شد.

شوک های اصلی برای خانواده ها در 2018
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بخش دوم :صحت

صحت
نمای کلی

جنگ جاری و خشکسالی منجر به بیجا شدن مردم ،حادثات تلفات جمعی
و شیوع امراض ساری میشود که سبب اختالل در سیستم صحت
افغانستان می گردد که از قبل هم تحت فشار شدید قرار دارد.

38

خشکسالی فعلی میلیون ها تن را دچار به عدم مصؤنیت غذایی کرده است
و آنها را در خطر سؤتغذی و بیماری ها قرار داده است .خطر شیوع امراض
ساری در محالت بیجاشده گان و همچنان برای آنهای که در محالت اصلی
خود اند و متاثر از خشکسالی اند ،بسیار بلند هست .اسهاالت حاد بیش از
127
 40درصد خانواده ها را در ساحات بیجا شده گان متاثر نموده است.
128
سرخکان و تب کانگو بیشتر از آنچه قب ًال گزارش شده بود ،شایع اند.
خدمات موجود صحی نمی توانند با افزایش تقاضا در ساحات اصلی (قریه
جات) بسنده گی کند و در حال حاضر وسایل و داروهای اساسی آنها تمام
شده است 129.چهل و دو درصد خانواده ها در ولسوالی های خشکسالی زده
گفته اند به هیچ نوع خدمات قبل از تولد دسترسی ندارند 130.در سال 2018
 72حمله بر مراکز و کارمندان صحی صورت گرفته است که نشان می دهد
که حمالت مستقیم و خشن تر میشوند .این وقایع سبب شده است که
حدود  3.5میلیون مردم دسترسی محدود تر به خدمات صحی داشته
باشند .به صورت عمومی نیازمندی های صحی در زون غرب (بادغیس،
غور و هرات) ،زون جنوب (کندهار ،هلمند ،ارزگان ،زابل) ،زون شرق (لغمان
و ننگرهار) و زون شمال (کندز ،تخار) تمرکز دارند .با این حال ،برخی از
والیات که دسترسی با آن مشکل می باشد نیز نیازهای صحی زیاد دارند.

مردمان متاثر شده

در طول  15سال گذشته ،افغانستان پیشرفت های چشمگیری در حصۀ
بهبود وضع صحی مردم داشته است .ولی با آن هم در بسیاری نقاط سیستم
صحی نمیتواند به میزان و دامنۀ نیازهای موجود رسیده گی کند .به
صورت عموم  30درصد افغان ها با کمبود خدمات اساسی صحی مواجه ند.
از این جمله ،برای باشنده گان ولسوالی های که دسترسی به آن مشکل
است ،بیشتر محتمل است که آنها از خدمات اساسی اولیه محروم شوند.
اطالعات اولیه از سروی صحت  2018نشان می دهد که میزان مرگ و میر
مادران و اطفال زیر  5سال در ولسوالی های که دسترسی به آن مشکل
است ،ممکن الی  30درصد از حد اوسط ملی بلندتر باشد 131.پوشش
واکسیناسیون در ولسوالی های که دسترسی به آن مشکل است مانند بخش
های از ارزگان الی  32درصد پایین هست .از نظر صحی آسیب پذیرترین
132
مردم به ترتیب در کندهار ،زابل ،ارزگان ،ننگرهار ،کندز و تخار اند.

در میان موارد نیازمندی های بشری ،تعداد معاینات تروما  24درصد
افزایش یافته است و توقع میرود این از این هم بیشتر شود .از میان آنهای
که از جراحی های بزرگ تروما جان بدر می برند 74 ،درصد دچار
معیوبیت دائمی همچون از دست دادن عضو ،از دست دادن بینایی و
کسر عصبی می شوند 133.توقع می رود که بیش از  200.000تن در سال
 2019نیاز به مراقبت های تروما پیدا کنند .والیاتی که بیشترین وقایع
تروما در آن رخ می دهد ،که حدود  40درصد تمام موارد تروما را در بر
می گیرد ،به ترتیب (از زیاد به کم) عبارت اند از کابل ،کندهار ،هلمند،
فراه ،هرات ،ننگرهار ،لوگر ،کنر و کندز.

تعداد مردم نیازمند در سال 2019
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نقشه وخامت

انتظار می رود مجموع  256.000تن عودت کننده از ایران و پاکستان نیاز
به خدمات عاجل صحی داشته باشند .عودت کننده گان ایران معمو ًال در
حالت صحی خراب و نیازمند به مراقبت های قبل از والدت،
واکسیناسیون ،صحت روانی و بعض ًا تداوی اعتیاد به مواد مخدر می
باشند.
متاثرین خشکسالی به خصوص بیشتر در معرض امراض به شمول
اسهاالت حاد و به علت کمبود آب برای حفظ الصحه عفونت های تنفسی
و جلدی قرار دارند .نزدیک به نیم ( 48درصد) خانواده های بیجا شده
ناشی از خشکسالی موارد اسهاالت حاد را گزارش می کنند .در غرب
کشور که مرکز اصلی خشکسالی هست ،بیش از یک سوم زنان سن
باروری به مراقبت های قبل از تولد دسترسی ندارند .بیشترین تعداد
افراد مریض بیجا شده به ترتیب در والیات هرات ،بادغیس ،کندهار،
هلمند ،نیمروز ،ننگرهار ،لغمان ،کندز و تخار می باشند.

تحلیل نیازهای بشری

تعداد روزافزون مردم بر اثر وخیمتر شدن وضع موجود امنیتی و
خشکسالی متاثر شده اند .در شش ماه اول  2018جنگ به طور فزاینده
زنده گی و سالمت مردم را در مقایسه با  2017متاثر نموده است .در
اکتوبر  2018کارمندان صحی تخمین کردند که  41درصد موارد تروما در
مراکز صحی از اثر وقایع مربوط به جنگ های فعال به میان امده اند.

معلومات توسط کلستر مصؤنیت غذایی و زراعت ارائه گردیده اند .برای معلومات بیشتر به صفحه سکتور در  humanitarianresponse.infoمراجعه شود.

بخش دوم :صحت

به ترتیب باالترین شدت ،افراد ملکی در کابل ،ننگرهار ،فاریاب ،هلمند،
کندهار از نظر مرگ ومیر بیشترین صدمه را از جنگ دیده اند .انتظار
می رود تعداد افراد متاثر از جنگ که نیاز به مساعدت های صحی
دارند در سال  2019زیاد شود .کلستر صحت براورد می کند که در سال
 15.000 2019تن به مراقبت های تروما در محل درگیری نیاز پیدا کنند،
در حالیکه  185.000زخمی دیگر نیاز خواهند داشت تا تریاژ شده به
نزدیک ترین مرکز صحی ارجاع شوند .و به همین ترتیب انتظار می رود
که نیازمندی به خدمات اندام های مصنوعی ،توانمندسازی دوباره،
صحت روانی و روانی-اجتماعی هم افزوده شود .از  34والیت تنها 21
والیت ظرفیت رسیده گی به موارد تروما را دارد .بخش های دومی و
سومی مراقبت های تروما از آن هم محدودتر اند .آنهای که می توانند
نزد داکتر برای معاینه خود را برسانند ،در اغلب موارد با کمبود ادویه
مواجه می شوند .هفتاد درصد مراکز صحی در سرتاسر کشور حد اقل
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یک قلم ادویۀ اساسی را در ذخیره ندارند.
از میان آنهای که در بادغیس و هرات به علت خشکسالی بیجا شده اند،
 42درصد آنها تا االن برای کمک های صحی به مراکز صحی مراجعه
کرده اند .زیادترین امراضیکه آنها برای تداوی آن مراجعه می کنند ،سؤ
تغذی ،اسهاالت حاد ،موضوعات نسائی و عفونت های جلدی و تنفسی
می باشد .وضع صحی بیجاشده گان ناشی از خشکسالی ،به علت
نداشتن سرپناه مناسب ،حفظ الصحۀ کافی ،آب آشامیدنی و مصؤنیت
غذایی ،بسیار خراب است .ارزیابی های انجام شده اخیراً در هرات و
بادغیس نشان می دهد که  46درصد مردم موارد اسهاالت حاد را
گزارش می دهند و  36درصد هم به خاطر امراض تنفسی نیاز به
مساعدت دارند .میزان معاینات انجام شده در مراکز صحی 136
درصد در شهر هرات و  121درصد در قلعۀ نو افزایش داشته است – هر
دو محالت بیجا شده گان اند .طبق گزارش شفاخانه اطفال هرات،
تداوی صحی اطفال مصاب به سؤ تغذی  175درصد افزایش داشته
است .همان طوریکه خشکسالی موجود به ماه های اول سال  2019تداوم
پیدا می کند ،توقع می رود که نیازمندی ها به خدمات اولیۀ صحی و
نظارت امراض هم در محالت بیجاشده گان و در محالت اصلی تداوم
پیدا کند.

پوسته های جدید تداوی کمک های اولیه
٢٩
ﺗﻌﺪاد ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ

٢١
١٢

٢٠١٦

تعداد عودت کننده گان از ایران در سال  2018افزایش یافته است .این
گروه در مقایسه با سال های قبل واقعات بیشتر صحی دارند ،به شمول
موارد عاجل همچون زخم های فیر مرمی ،بیماری های مزمن غیرساری و
موضوعات صحت روانی .توقع می رود که موارد موجود در نقاط مرزی
اسالم قلعه و میلک افزایش یابد .کلستر صحت تخمین می زند که
 255.000بیجاشده داخلی ناشی از جنگ در سال  2019برعالوۀ 50.000
مهاجر که در خوست و پکتیکا زنده گی دارند ،به مساعدت نیاز داشته
باشند .تغذی خراب ،نبود مراقبت های وقایه وی ،و دسترسی محدود به
خدمات صحی برای مدت زیاد ،این گروه ها را بیشتر در مقابل امراض
بیشتر آسیب پذیر نموده است .مرگ و میر مادران در هلمند ،ننگرهار،
فاریاب از حد اوسط ملی(که آن هم بلند است) ،تجاوز کرده است .کمبود
دسترسی به مراقبت های عاجل والدی ،یکجا با کمبود کارمندان صحی
مسلکی زن وضعیت را بغرنج تر ساخته است .میزان شیوع سرخکان،
اسهاالت حاد در اطفال ،و توبرکلوز به ترتیب  42درصد 56 ،درصد و 41
درصد هست – که همه آن از سطح اوسط ملی بلندتر اند.
افزایش میزان سؤ تغذی وخیم به طور همزمان فشار تداوی صحی را بر
مراکز صحی در سرتاسر کشور افزایش می دهد .کمبود خدمات
اساسی به شمول آب و حفظ الصحه ،سرپناه و غذا وضعیت عمومی
صحی مردم را متاثر می سازد .در بسیاری نقاط به دلیل کمبود غذا،
سرپناه و آب و حفظ الصحه میزان امراظ ساری نسبت به حد اوسط ملی
بسیار بلندتر است که خود فشار اضافی را بر سیستم شکنندۀ صحی در
کشور وارد میکند .به علت مشکالت ساختاری در انکشاف سیستم
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صحی تا فعاالن بشری و انکشافی در هماهنگی با هم کار کنند.

براورد تعداد مردم نیازمند در سال های  2020و 2021

در تطابق با چشم انداز پیش بینی شده ،انتظار می رود تعداد مردم
بیجاشده که نیازمند خدمات عاجل صحی باشند ،در سال های  2020و
 2021کاهش یابد .با این حال رشد جمعیت – به طور متوسط  1.1میلیون
تن در سال – و همچنان تحرک زیاد مردم همچنان فشار اضافی را بر
سیستم صحت عامه وارد خواهد کر ،مخصوصا در محالتیکه از قبل هم
تحت فشار اند.

انواع زخم های مرتبط با جنگ

٪۷

زﺧﻢ ﻋﺼﺒﯽ
و ﯾﺎ ﻧﺨﺎﻋﯽ

موارد تروما در 2018

٪۱۰

٪۵۶

از دﺳﺖ دادن
ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و ﺣﺲ

٢٠١٧

ﺗﻨﻬﺎ  ۲۱وﻻﯾﺖ از ﻣﺠﻤﻮع  ۳۴ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی ﺗﺮوﻣﺎ را دارﻧﺪ.

زﻧﺎن

۳۶ﻫﺰار

ﭘﴪان

ﻗﻄﻊ ﯾﮏ ﯾﺎ ﻫﺮدو ﭘﺎ

٢٠١٨

ﻣﺮدان

۳۴ﻫﺰار

٪۲۷

ﻗﻄﻊ اﻧﺪام ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ

دﺧﱰان

۱۰ﻫﺰار
 ۵ﻫﺰار

ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮارد ﺗﺮوﻣﺎ۸۵ :ﻫﺰار
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تغذی
نمای کلی
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وضعیت تغذی در افغانستان همچنان نگران کننده است .جنگ موجود،
دسترسی محدود به خدمات اساسی و کیفیت پایین آب آشامیدنی باعث
برانگیخته شدن آسیب پذیری های شدید بنیادی/نهفتۀ جوامع در مقابل
سؤ تغذی حاد شده است .یافته های سروی های اخیر 136تغذی در
سرتاسر افغانستان نشان می دهد که  22والیت از مجموع  34در حال
حاضر از حد تعیین حالت اضطرار بر اساس دسته بندی سازمان جهانی
صحت 137برای میزان کم وزنی اطفال زیر پنج سال ( 10 ≤ GAMدرصد
همراه با عوامل تشدید کننده) عبور کرده اند .اثرات خشکسالی سال
 2018احتماال الی میانه های ( 2019فصل بعدی حاصل گیری) ادامه خواهد
داشت که وضع تغذی وخیم را در تعداد زیاد مناطق بدتر خواهد کرد.
همه ساله حدود دو میلیون طفل زیر پنج سال و  485.000زنان باردار و
شیرده مصاب به سؤ تغذی حاد وخیم و سؤ تغذی حاد معتدل می شوند
که نیاز به تداوی و مساعدت تغذی دارد .حدود  75درصد اطفال زیر پنج
سال که مصاب به سؤ تغذی حاد اند در  22والیت اویت بندی شده اند:
بدخشان ،بادغیس ،بامیان ،دایکندی ،فراه ،فاریاب ،غزنی ،غور ،هلمند،
جوزجان ،کندهار ،خوست ،کنر ،ننگرهار ،نورستان ،پکتیکا ،پکتیا ،پروان،
تخار ،ارزگان ،وردک ،و زابل .در این مناطق سؤ تغذی حاد در سطح
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اضطراری حساب می شود.
ارقام داخل بستر در سال  2018نشان می دهد که میزان قابل توجه اطفال
مصاب به سؤ تغذی حاد به خدمات دسترسی نه خواهد پیدا کرد .دلیل
عمده آن کمبود منابع و نبود ظرفیت برای ارائه کردن خدمات از طریق
مراکز غیرمتمرکز ،نزدیکتر به مردم .تنها  53درصد ( 1.193از مجموع
 )2.261مراکز صحی تحت مجموعه خدمات صحی اساسی ()BPHS
خدمات تداوی سؤ تغذی حاد را ارائه می کنند.

مردم متاثر شده

اطفال زیر پنج سال و همچنان زنان باردار و شیرده آسیب پذیرترین گروه
های مردم در مقابل سؤ تغذی حاد اند .از میان  2میلیون طفل زیر پنج
سال که تخمین زده می شود در افغانستان از سؤ غذی حاد رنج می برند،
 600.000طفل ( 29درصد) مصاب به سؤتغذی حاد وخیم اند که
خطرناکترین شکل سؤ تغذی در اطفال می باشد 139.وضعیت تغذی اطفال
زیر پنج سال و زنان باردار و شیرده میان بیجاشده گان داخلی ،عودت
کننده گان و مردمان متاثر از حوادث طبیعی آنی ،بعد از شروع مشکالت
به علت تاثیرات روانی همچون حوادث ،به سرعت وخیم می شود.
مجموع ًا تخمین زده می شود که حدود  301.000طفل زیر پنج سال و بیش
از  91.000زنان باردار و شیرده در این گروه آسیب پذیر شامل اند .احتمال
مرگ اطفال مصاب به سؤ تغذی حاد وخیم نه برابر بیشتر از همتایان
صحتمند 140آنان است و آنهای که از تغذیۀ ناکافی مداوم رنج برده و زنده
می مانند ،ممکن آنها دچار چرخۀ بیماری های تکراری ،رشد ناسالم همراه
با آسیب های برگشت ناپذیر به انکشاف و توانایی فکری شوند .سؤ تغذی
برای زنان سن باروری و دختران بالغ هم به سالم خود آنان صدمه وارد
می کند و هم آنها را به خطرات در آینده هنگام تولد نوزاد مواجه می
سازد .مث ًال وزن کم در هنگام تولد که می تواند چرخۀ نسل در نسل سؤ
تغذی را به بار آرد.

تعداد مردم نیازمند در سال 2019

2.1

میلیون

تفکیک جنسیت و سن
٪۰

٪۲۰

ﻣﺮدان زن ﻫﺎ
)ﺑﺎﻻی  ۱۸ﺳﺎل(

٪۸۰

اﻃﻔﺎل
)زﯾﺮ  ۱۸ﺳﺎل(

نقشه وخامت

تحلیل نیاز های بشری

جنگ همچنان بیشتر مناطق کشور را متاثر می سازد و در  2018باعث
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بیجا شدن مردم در  31والیت از مجموع  34والیت شده است.
خشکسالی این وضعیت را در برخی از نقاط کشور بیشتر از آنچه هست
وخیمتر نموده است .عوامل اصلی وخیم شدن وضعیت تغذی عبارت اند
از :فقدان مصؤنیت غذایی ،سیستم شکنندۀ صحت ،و روش های نادرست
تغذیۀ نوزادان و اطفال خورد .تحلیل روند میزان سؤ تغذی حاد نشان می
دهد که وضعیت رو به خرابی بوده و نیازهای بشری رو به افزایش اند.
 2018حدود  13.5میلیون مردم میان ماه های نوامبر  2018و فبروری 2019
در مرحله بحران و یا هم اضطرار (مراحل  3و  )IPC 4فقدان مصؤنیت
غذایی قرار خواهند داشت 142.اطالعات اخیر نشان می دهد که وضعیت
عمومی سؤ تغذی در بیشتر والیات که در  2018ارزیابی شده اند در
مقایسه با سروی ملی تغذی سال  2013وخیمتر شده است (در بدخشان از
 9.3درصد به  13.3افزایش یافته ،در پکتیکا از  8.7درصد به  15.3درصد
رسیده است ،در کنر از  11.8درصد به  14.4درصد و در زابل از  9.4درصد
به  11.2درصد بر اساس مقیاس قد بر وزن افزایش یافته است) .احتمال
دارد عدم مصؤنیت غذایی ناشی از خشکسالی ،کمبود آب آشامیدنی که
منجر به میزان بلند بیماری های اطفال شده است ،نیز وضعیت سؤتغذی
را وخیم تر کرده باشد.

معلومات توسط کلستر مصؤنیت غذایی و زراعت ارائه گردیده اند .برای معلومات بیشتر به صفحه سکتور در  humanitarianresponse.infoمراجعه شود.

بخش دوم :تغذی

سروی های  SMARTاخیر در والیات متاثر از خشکسالی نشان میزان
بلند سؤ تغذی را در والیات متاثر از خشکسالی نشان می دهد،
مخصوص ًا (به ترتیب وخامت) در کندهار ،بادغیس و جوزجان .تخمین
های نرخ  GAMنشان می دهد که میزان کم وزنی عمومی میان اطفال
زیر پنج سال از حد اضطرار ≥  10درصد همراه با عوامل تشدید کننده
تجاوز کرده است( :بادغیس  19.7درصد ،کندهار  22.3درصد ،و
جوزجان  27.4درصد) .ارزیابی عاجل تغذی که در هرات انجام شد،
نشان می دهد که در میان بیجا شده گان دیرینه میزان سؤ تغذ حاد
عمومی  24درصد و میزان سؤ تغذی حاد وخیم  4درصد و در میان بیجا
شده گان تازه میزان سؤ تغذی حاد عمومی  25درصد و میزان سؤ تغذی
حاد وخیم  9درصد می باشد .به دلیل خراب شدن وضع تغذی در
چندین والیت ،توقع می رود که تعداد عمومی تخمینی اطفال زیر پنج
سال مصاب به سؤ تغذی حاد در سال  2019در مقایسه با  28 2018درصد
افزایش داشته باشد.

دوی اینها عواملی اند که به تداوم نرخ بلند سؤ تغذی در افغانستان
کمک می کند .برنامه های کلستر تغذی بیشتر روی تداوی تمرکز دارد
و پوشش آن در مقایسه با نیازها کم می باشد .در صورتیکه برنانه های
کلستر با برنامه های چند سکتوری دیگر یکجا/مکمِ ل نشود ،نمی تواند
موارد سؤ تغذی را کاهش دهد .به همین ترتیب بخشی از افزایش
تعداد اطفال و زنان بارور و شیرده مرتبط می شود به نرخ سالیانۀ رشد
جمعیت .رقم مجموعی تعداد مردم نیازمند در سال های  2020و 2021
در حدود  2.1میلیون تن خواهد بود و با موجودیت اطالعات جدید
بازنگری و تنظیم خواهد شد.

براورد تعداد مردم نیازمند در سال های  2020و 2021

براورد تعداد مردم نیازمند برای سال های  2020و  2021با این فرض
انجام شده است که وضعیت سؤ تغذی حاد در همه والیات در طول سه
سال آینده کم و بیش در همین حالت باقی بماند .با آنکه توقع می رود
مشکالت ناشی از خشکسالی کاهش یابد ،ولی شواهد نشان می دهد که
عوامل اصلی بنیادی/نهفتۀ (فقر ،عدم مصؤنیت غذایی و ساختار
ضعیف صحی) سؤ تغذی همچنان در چند سال آینده یا به حال خود
باقی مانده و یا وخیم تر خواهند شد .میزان مردمیکه در زیر خط فقر
زنده گی می کنند از  34درصد در سال  2008-2007به  55درصد در
 2017-2016افزایش یافته است 143،در عین حال عدم مصؤنیت غذایی از
 30درصد در  2012-2011به  45درصد در  2017افزایش یافته است 144.هر

میزان سؤ تغذی حاد

از هر  10طفل زیر پنج سال4 ،

خدمات تداوی سؤ تغذی حاد وخیم

٪۳۸

ﻣﺮاﮐﺰ ﺻﺤﯽ BPHS
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میزان شیوع سؤ تغذی حاد عمومی

٪۶۵
وﻻﯾﺎت

طفل نیاز به تداوی سؤ تغذی دارد

ﻣﺮاﮐﺰ ﺻﺤﯽ  BPHSﺧﺪﻣﺎت ﺗﺪاوی ﺳﺆ ﺗﻐﺬی ﺣﺎد و
ﺧﯿﻢ اراﺋﻪ ﻤﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ

از ﺣﺪ اﺿﻄﺮار ﺳﺆ ﺗﻐﺬی ﻋﺒﻮر ﮐﺮده اﻧﺪ.
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حفاظت
نمای کلی

نیازمندی های حفاظت در طول سال  2018به علت تشدید جنگ،
خشکسالی ،دسترسی محدود بشری ،و وخامت روزافزون وضعیت
حفاظتی در ایران ،افزوده شدند .جنگ موجود در افغانستان
خطرات جدی را متوجه امنیت فزیکی و سالمت روانی افراد ملکی
گیر مانده در جنگ در محالت اصلی و یا هم در مناطق بیجا شده
گی آنها ساخته است .در اغلب موارد خانواده های بیجاشده که از
قریه جانت متاثر از جنگ میگریزند ،شرایط سختی که آنها با آن
مواجه شده اند ،را تشریح می کنند .معمو ًال گروه های مسلح غیر
دولتی با بستن راه های اصلی فرار ،خانواده ها را مجبور به استفاده
از راه های طوالنی تر می سازند و یا از آنان به عنوان سپر استفاده
می کنند و یا هم از آنان با جبر سربازگیری می کنند.
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در هشت ماه اول  2018بیشترین تعداد واقعات مرتبط با جنگ در
والیات فراه ،فاریاب ،غزنی ،هلمند ،کندهار ،کنر ،لغمان و ننگرهار
اتفاق افتاده اند  145و والیات غزنی ،فراه ،فاریاب ،بادغیس ،کندز،
بدخشان ،لغمان ،و ننگرهار والیاتی مبدا و مقصد برای بیشترین
تعداد بیجا شده گان اند 146 .افغانستان همچنان یکی از کشورهای
بسیار آلوده به مواد منفجر است که افراد ملکی را به خطرات
مرگبار مواجه می سازد .بیش از  3.450ساحات ماین دار که 687
کیلومتر مربع زمین را در برمیگیرد ،همچنان  1.506اجتماع254 ،
ولسوالی را به استثنای یک والیت در همه  33والیات دیگر متاثر
می سازد .به صورت کل ،والیاتی که بیشتر از جنگ متاثر شده اند،
در شرق و جنوب کشور اند.
خشکسالی باعث می شود وضعیت حفاظتی برای مرم مورد نظر
وخیمتر شود ،به ویژه آنهای که به مراکز هرات و بادغیس بیجا
شده اند .شرایط سخت زنده گی سبب شده است که مردم راه
چارهای منفی  /خطرناک را اتخاذ کنند که سبب بروز جمعی از
مشکالت حفاظت اطفال و خشونت های مبتنی بر جنسیت شده
است .این مشکالت طوریکه در مطالعۀ نظارت حفاظت و ازدواج
اطفال نشان داده شد ،شامل کارگران اطفال ،سربازگیری اطفال که
پسران را متاثر می سازد ،فروش اطفال برا ادا کردن قرض و ازدواج
اطفال که دختران را متاثر می سازد ،می شود .نتایج این مطالعه
نشان داد که  40-30درصد زنان قبل از سن  18ساله گی ازدواج می
کنند 147 .به صورت کل ،اطفال  58درصد تمام افراد متاثر از جنگ را
تشکیل می دهد 148 .مردان معمو ًال خانواده های خود را در قریه
جات اصلی و یا هم در محالت بیجا شده گان ترک می کنند تا در
شهرها کار جستجو کنند .تعداد زیاد دیگر هم از راه های غیر
قانونی به ایران مهاجر می شوند که آنها را در معرض خشونت،
بازداشت و اخراج قرار می دهند و باعث افزایش آسیب پذیری
زنان و اطفال باقی مانده می شوند که آنها هم معمو ًال دسترسی به
خدمات نداشته و به نیازهای بشری شان هم رسیده گی نمی شود.
وضعیت خراب زنده گی ،اعتیاد به مخدرات ،و وضع روانی ضعیف
موارد ان که بیشتر به عنوان عوامل افزایش خشونت های خانواده
گی گزارش می شوند.
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مردم متاثر شده

جنگ عامل بزرگ بیجا شدن مردم در سرتاسر افغانستان است و در
عین زمان جوامع میزبان و بیجاناشده را یکسان متاثر می سازد.
خشکسالی خطرات محافظتی را در غرب و جنوب کشور مخیم تر می
سازد .احتمال می رود سردی زمستان مردمان بیجاشده را بسیار متاثر
سازد ،چون وضعیت سرپناه آنها بسیار خراب هست.
حدود  1.264افغان ملکی الی ماه اکتوبر ،در سال  2018توسط ماین ها،
مواد انفجاری دست ساز که توسط شخص قربانی فعال می شوند ،و
مواد منفجرناشده باقیمانده از جنگ کشته و یا زخمی شده اند .اطفال
بیش از نیم قربانیان مواد انفجاری دست ساز که توسط شخص قربانی
فعال می شوند ،و حدود  90درصد قربانیان مواد منفجرناشده باقیمانده
از جنگ ،را تشکیل میدهند 149.در حال حاضر میزان قربانیان این مواد
انفجاری در سال  2018در مقایسه با  2012سه برابر بیشتر است.
موجودیت خطرات انفجاری به شمول مواد انفجاری دست ساز که
توسط شخص قربانی فعال می شوند ،در درگیری های اخیر تبدیل به
نگرانی درجه یک ادارات بشری شده و سالمت فزیکی و روانی افراد
ملکی را قبل ،در جریان و بعد از جنگ و هنگام بازگشت مردم به خانه
های خود با خطرات جدی مواجه کرده است .مخصوصا زون غرب و
شرق کشور سطح بلند آلوده گی به مواد انفجاری دارند.
در حاالت بحرانی آسیب پذیری زنان و دختران به خشونت های مبتنی بر
جنسیت بیشتر می شود چون خشونت ها و تبعیضات ناشی از حاالت
اضطراری بر نابرابری های جنسیتی و اجتماعی و شیوه های نادرست
اجتماعی-کلتوری از قبل موجود ،اضافه می شوند.

معلومات توسط کلستر مصؤنیت غذایی و زراعت ارائه گردیده اند .برای معلومات بیشتر به صفحه سکتور در  humanitarianresponse.infoمراجعه شود.

بخش دوم :حفاظت

زنان و دختران ،به خصوص در جاهایکه برای زنده ماندن به مساعدت
های بشری وابسته اند و در شرایطیکه به حقوق آنها احترام و حرمت
نشود ،با موانع دسترسی و خطرات حفاظتی بیشتری مواجه اند .والیت
های که موارد خشونت های مبتنی بر جنسیت بیشتر از آن گزارش می
شود عبارت اند از هلمند ،ننگرهار ،ارزگان و زابل به تعقیب آن در کل
والیات غربی می آیند 150.پسران و همچنان زنان و دختران همه با
خشونت های مبتنی بر جنسیت مواجه اند – به شمول رسم اجتماعی
منفی بچه بازی.
خانواده های بیجاشده که تذکره نداشته باشند از نقطه نظر اجتماعی-
اقتصادی آسیب پذیر اند .عاید انها اندک و بیشتر وابسته به کارهای
غیرثابت غیر حرفه وی و روزمُزد اند 151.خانواده های که هیچ عضو آن
تذکره ندارد ،بیشتر احتمال دارد به اتخاذ راه چارهای منفی وادار
شوند همچون کار نمودن باالی کودکان زیر  16سال.

تحلیل نیازهای بشری

وضعیت بحران طوالنی سبب شده است تا زنان و دختران که از قبل هم
وضع حفاظتی آنان مناسب نبود ،بیشتر در معرض خشونت ها قرار
بگیرند 152.خشونت های مرتبط با جنگ همچنان سبب تاثیرات مخرب
بر سالمت روانی مردم ،به ویژه اطفال و سرپرستان آنها ،می شود .رسم
های ناپسند ،راه چارهای منفی مانند ازدواج های قبل از وقت/اجباری،
کار و گدایی اطفال ،برعالوۀ دسترسی محدود به خدمات صحی
اساسی ،خدمات سالمت روانی و حقوقی همه با هم وضع موجود
153
شکننده را بیشتر وخیم می سازند.
دختران و زنان با وجود اینکه قانون اساسی و شریعت به آنها حقوق قایل
شده است ،از حقوق خود همچون تعلیم و تربیه و مالکیت زمین محروم
می شوند .بیست و هفت درصد خانواده ها در والیاتی که بیشترین
میزان جمعیت آنها بیجا شده اند (هلمند ،ارزگان ،زابل ،خوست و پکتیا)
از وقوع موارد خشونت های مبتنی بر جنسیت در محالت خود در 30

حامیت های روانی-اجتامعی

٪۷۳
 ٪۷۳ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ در ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد از وﺟﻮد اﻃﻔﺎﻟﯿﮑﻪ ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ ﺣﺎﻤﯾﺖ ﻫﺎی رواﻧﯽ-اﺟﺘﺎﻤﻋﯽ دارﻧﺪ ،آﮔﺎﻫﯽ دارﻧﺪ.

روز قبل از ارزیابی گزارش داده اند 154.به همین ترتیب  61درصد
خانواده ها گفته اند که زنان هنگام سفر و یا بودن در جاهای مشخصی
احساس امنیت می کنند و یا ممکن مورد خشونت/آسیب پذیر واقع
شوند.
افزایش چشمگیر نیازمندی ها در میان عودت کننده گان ایران گزارش
شده است .تعداد زیاد آنها با نیازهای ویژه بازگشت می کنند (زنان
بدون همراه ،افراد کهنسال ،و اشخاص آسیب پذیر دیگر) .طبق
اطالعات سازمان بین المللی مهاجرت و کلستر فرعی حفاظت اطفال در
حاالت اضطراری ،تعداد اطفال بدون همراه/سرپرست که از مرزهای
اسالم قلعه و نیمروز اخراج میشوند نیز افزایش یافته است .آنها به
خدمات عاجل حفاظت اطفال به ویژه حمایت روانی ،مدیریت و ردیابی
155
و پیوند به خانواده نیاز دارند.

براورد تعداد مردم نیازمند در سال های  2020و 2021

در حال حاضر براورد می شود که رقم مردم نیازمند در سال  2020به
 1.9میلیون تن برسد ،در حالیکه رقم مردم نیازمند در سال  2021در
حدود  1.7میلیون تن براورد می شود که به ترتیب  80درصد و 70
درصد تعداد مردم نیازمند در سال  2019را تشکیل می دهند .کلستر
حفاظت این محاسبه را بر اساس روند اخیر جنگ انجام داده است .با
آنکه میزان تلفات در سال  2018همچنان در سطح بلند قرار دارد ،ولی
در تعداد بیجاشده گان کاهش رونما گردیده است .عامل تاثیرگذار
دیگر در محاسبه این بود که توقع میرود یک تعداد بیجاشده گان ناشی
از خشکسالی در  2019راه حل های دائمی برای وضعیت خود دریافت
خواهند کرد و اینکه توقع میرود خشکسالی فراتر از  2019ادامه نیابد .با
آنکه وضعیت حفاظتی در کشورهای همسایه وابسته به حاالت سیاسی و
منطقه وی می باشد ،حد اقل توقع می رود میزان عودت از پاکستان
نسبت به گذشته در حد پایینتر باشد .طبیعت ًا اگر فرض های فوق الذکر
حقیقت پیدا نکنند ،رقم تعداد مردم نیازمند با در نظرداشت تغییرات
واقع شده ،در سال های  2021-2020بازنگری خواهد شد.

درگیری های مسحانه و حمالت هوایی

٪۸۷

ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺑﯿﺠﺎﺷﺪه ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺻﻠﯽ ﺷﺎن
درﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﻣﺴﺤﺎﻧﻪ وﺟﻮد دارد

٪۶۵

ﮔﺰارش از ﺣﻤﻼت ﻫﻮاﯾﯽ داده اﻧﺪ

تلفات ناشی از مواد منفجر ناشده باقی مانده از جنگ
۷۲۴

ﻣﺠﻤﻮع
اﻃﻔﺎل
۴۲۲
۳۲۷

۶۰۹
۴۳۱
۳۶۵

۶۳۹
۵۲۸
۲۳۹
۲۱۳

) ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ﺟﻮن( ٢٠١٨
در ﺳﺎل  ۲۰۱۸اﻃﻔﺎل  ٪۸۹ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮ
ﻧﺎﺷﺪه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه از ﺟﻨﮓ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دادﻧﺪ
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بخش دوم :آب و حفظ الصحه

آب و حفظ الصحه
نمای کلی

وضعیت آب رسانی و حفظ الصحه در افغانستان یک از بدترین ها در سطح
جهان است .تا هنوز هم  60درصد افغان ها به حفظ الصحه مناسب و 36
درصد به منابع بهبود نیافته آب استفاده می کنند 156.خشکسالی که از اثر
میزان کاهش بارنده گی و آب یخپال ها در سال  2017و  2018به میان آمد ،با
متاثر ساختن  35درصد منابع آب در والیات بادغیس ،فاریاب ،جوزجان و
نیمروز که بیشترین آسیب را دیده اند ،وضعیت دسترسی به آب را در سال
 2018وخیمتر کرده است .از میان  900شوراهای انکشافی که ارزیابی شده
بودند ،در  48درصد شوراها هر شخص در روزی کمتر از پنج لیتر آب و در
 37درصد شوراها خانواده ها گفته اند که بیشتر از یک کیلومتر باید برای
آوردن آب راه بروند 157.میزان شیوع اسهاالت در میان اطفال زیر پنج سال
در  22والیت که بیشترین آسیب را از خشکسالی متحمل شده اند ،در
مقایسه با سروی سال  2015صحت مردم ،بسیار بلند است که نشان دهنده
158
عواقب منفی روش های نامناسب مرتبط با آب و حفظ الصحه می باشد.
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جنگ ها شدید هم فشار را بر زیربنا های آب و حفظ الصحه بیشتر ساخته
است ،چون به حفظ و مراقبت آن توجه صورت نمی گیرد .تداوم جریان
عودت کننده گان از ایران و پاکستان هم بر زیرساخت های محدود و
فرسوده و منابع ناکافی محلی فشار می آورد .در چنین شرایط برخی از
مردم محالت خود را به هدف یافتن آب و غذا ترک می کنند.

مردم متاثرشده

کلستر آب و حفظ الصحه الی ختم سپتمبر  2018برای  770.000تن از
متاثرین خشکسالی مساعدت های حیاتی ذیل را فراهم نموده است :برای
 743.000تن اب رسانی با استفاده از تانکرها و برای  27.000مهیا نمودن
زیرساخت های دائمی .از این میان 263.000 ،تن آنان بیجاشده گانی اند
که در دو محل ،قلعۀ نو و هرات ،زنده گی می کنند و توقع میرود که آنان
الی میانۀ سال  2019همچنان به مساعدت نیاز داشته باشند .برعالوه ،در
محالت متاثر از خشکسالی که احیای مجدد و گسترش زیزساخت های
آب شروع شده است ،نیاز دارند که مساعدت ها الی تکمیل شدن پروژه
ها جریان داشته باشد که دربر گیرندۀ بیش از  373.000تن می شود.
عودت افغان ها از ایران و پاکستان از سال  2015به این سو بر تعداد مردم
نیازمند افزوده است ،با آنکه در  2018تعداد عودت کننده گان از پاکستان
کاهش یافته است (تا حال در سال  2018مجموع ًا  22.000عودت کننده
مساعدت های آب و حفظ الصحه دریافت کرده اند).
سازمان بین المللی مهاجرت و کمیساری ملل متحد برای مهاجرین
تخمی می زنند که بیش از  163.000افغان های فاقد مدرک و
مهاجرین در سال  2019از ایران و پاکستان عودت کنند که فیصدی
چشمگیر آنان به مساعدت های آب و حفظ الصحه نیاز خواهند
داشت .بر اساس تخمین مبنی بر اطالعات سال های گذشته ،حدود
 150.000تن بر اثر حوادث طبیعی آنی (همچون سیالب و برفکوچ) که
می تواند ملکیت ها و دارایی های آنان را تخریب کند ،متاثر
خواهند شد و این هم باعث به میان آمدن نیازمندی های بیشتر می
شود .در اغلب موارد مردمیکه مناطق دوردست و ناامن زنده گی
می کنند به صورت متواتر از حوادث طبیعی و جنگ متاثر می
شوند ،به صورت کافی توسط ادارات بشری مساعدت نمی شوند.

اگر مساعدت های بیشتر به محالت که میزبان تعداد چشمگیر
بیجاشده گان و عودت کننده گان اند ،مهیا نگردد ،به کمبود شدید
خدمات اساسی مواجه خواهند شد .مهاجرین پاکستانی که در
خوست و پکتیکا زنده گی دارند گروه دیگری اند که به مساعدت
های مداوم بشری نیاز دارند.

تحلیل نیازمندی های بشری

در سال  2018بیش از  2.8میلیون تن به علت خشکسالی نیازمند به
مساعدت های بشری شدند .طبق ارزیابی خشکسالی که در جون 2018
توسط انجام شده بود 18 ،درصد مردم به علت خشک شدن ،مجبور به
تغییر دادن منبع اصلی آب خود شده اند .در برخی از ولسوالی های بلخ،
فاریاب و نیمروز این تناسب به  40درصد افزایش پیدا کرده است .از میان
بیجا شده گان ،مجموع ًا  47درصد مردم نبود آب را یک از دالیل عمدۀ
بیجا شدن خود عنوان کرده اند 159.شدت اثرات در والیات همچون
بادغیس ،فاریاب ،هرات ،جوزجان و زابل وخیم تر بوده است.

برعالوۀ خشکسالی ،مردمان متاثر از جنگ ،اعم از بیجا شده و
آنهای که بیجا نشده اند ،هم از کمبود جدی خدمات اساسی رنج
می برند .طبق یک سروی انجام شده در اوایل  2018در محالتی
که دسترسی به آن مشکل می باشد ،در  33درصد موارد مردم به
منابع بهبود یافته آب دسترسی نداشتند .دسترسی به خدمات
اساسی به شمول آب و حفظ الصحه ،صحت و تعلیم و تربیه چالش
بزرگی هست؛ بادغیس ،فاریاب ،هلمند ،خوست ،کندز ،تخار و
زابل والیاتی اند که بیشترین نیازمندی را دارند.

معلومات توسط کلستر مصؤنیت غذایی و زراعت ارائه گردیده اند .برای معلومات بیشتر به صفحه سکتور در  humanitarianresponse.infoمراجعه شود.
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نیازمندی های آب و حفظ الصحه هنگام وقوع حوادث طبیعی
(سیالب ،لغزش زمین و برفکوچ) هم بسیار حیاتی می باشند؛
معمو ًال در این نوع حوادث بیش از  90درصد مردم متاثر نیازمند
مساعدت می باشند 160 .بر اساس آمار/اطالعات گذشته میزان قابل
مالحظه مردم در والیات بدخشان ،بادغیس ،بلخ ،فاریاب ،سرپل و
تخار در معرض خطرات سیالب و لغزش زمین قرار دارند .معمو ًال
مردمان متاثر از حوادث طبیعی آنی نیازهای چندسکتوری می
داشته باشند که از آن جمله نیازهای سرپناه ،آب ،صحت و غذا
بلندترین اولویت را دارند .بر اساس اطالعات کلستر آب و حفظ
الصحه خانواده های عودت کننده گان مهاجر و فاقد مدرک،
بلخصوص عودت کننده گان از پاکستان در معرض خطرات
دسترسی محدود به منابع بهبود یافته آب و حفظ الصحه قرار
میگیرند ،چون بیش از  60درصد عودت کننده گان در محالت غیر
رسمی که دسترسی محدود به خدمات اساسی دارند ،سکونت می
گزینند 161 .کابل ،ننگرهار و کندهار والیاتی اند که در آنها عودت
کننده گان بیشترین میزان نیازمندی های مرتبط با آب و حفظ
الصحه دارند .شصت پنج درصد مهاجرین پاکستانی که در جنوب
شرق کشور زنده گی دارند به صورت مداوم از کمبود خدمات
تشناب های بهبود یافته رنج می برند و اگر به نیازهای شان
رسیده گی نشود ،در معرض بلند خطرات شیوع بیماری ها به
162
شمول اسهاالت حاد قرار دارند.
با درنظرداشت اینکه کمتر از  64درصد مردم به منابع بهبود یافته
آب و تنها  40درصد به حفظ الصحه دسترسی دارند ،افغانستان راه
درازی در پیش دارد با برای مردم خود حق بنیادی بشری
دسترسی به آب و حفظ الصحه را فراهم کند 163 .حتی آنهایکه به

روش های حفظ الصحه نامناسب

٪۵۳
ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺻﺎﺑﻮن دﺳﱰﺳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ

این خدمات دسترسی هم دارند ،اغلب با مسایل مربوط به کیفیت
و سکته گی مواجه می شوند .به طور مثال در خشکسالی 2018
تعداد زیاد مردم شاهد خشک شدن تعداد قابل توجه منابع آب
بودند .این نوع آسیب پذیری زیربناهای آب بیشتر بخاطر کیفیت
پایین ساخت و ساز و نبود حفظ و مراقبت می باشد .در سطح ملی
معمو ًال  35درصد منابع آبی بهبود یافته غیر فعال می باشند 164 .به
علت همین مشکالت تعداد زیاد قریه جات در والیات شمال
همچون بلخ ،فاریاب ،جوزجان و تخار حتی در سال های که میزان
برف و باران در حد نورمال هم باشد ،از کمبود مکرر آب رنج می
برند که در فصل خشک بین ماه های جوالی و سپتمبر منجر به نیاز
برای رساندن آب با استفاده از تانکرها می شود.

براورد تعداد مردم نیازمند در سال های  2020و 2021

رقم عمومی تعداد مردم نیازمند در سال  2019به  2.13میلیون تن
می رسد .کلستر توقع دارد که رقم مردم نیازمند در همه دسته
بندی ها تدریج ًا در طول سال های  2020و  2021کاهش یابد .کلستر
به دلیل فراهم نمودن مساعدت ها در مناطق اصلی ،انتظار ندارد
که مردم در  2020به علت خشکسالی بیجا شوند .لهذا براورد شده
است که رقم مردم نیازمند  1.48میلیون تن باشد .به همین ترتیب
با توقع به شرایط مطلوب آب و هوا ،رقم مردم نیازمند در سال
 2021در مقایسه با  2020یک بار دیگر کاهش یافته و مجموع ًا به
 1.27میلیون می رسد.

فیصدی مردم که حفظ الصحه مناسب ندارند

٪۵۴
ﻣﺮدم روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺗﺸﻨﺎب ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﺪارﻧﺪ

دسرتسی به آب صحی

٪۴۳
ﻣﺮدم روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻓﻌﺎل آب
دﺳﱰﺳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
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آب و حفظ الصحه
چندین منابع معلومات مشخص سکتوری و همچنان ارزیابی چندسکتوری
«همه افغانستان» تهداب جامع شواهد برای سند نمای اجمالی به نیازهای
بشری را فراهم نموده است .مجموعه های اطالعات استفاده شده همه
والیات را دربر میگیرد و شامل معلومات در مورد مناطق که دسترسی به آن
مشکل است نیز می شود .ارزیابی سطح ملی و چندسکتوری همه افغانستان
تعداد ارزیابی ها
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ﺗﺎﺟﮑﺴﺘﺎن

ﭼﯿﻦ

تعداد ادارات همکار

نمای اجمالی نیازهای بشری را نه تنها قادر می سازد تا نیاز سکتوری را
مقایسه کند بلکه همچنان میتوان بهتر دانست که نیازها با هم چه ارتباطی
دارند و یا هم یک دیگر را به چه شکلی در ساحات مختلف جغرافیایی
تشدید می کنند .ارزیابی های مشخص سکتوری دیگر بر روی این تهداب
چندسکتوری افزوده و معلومات تخنیکی که ممکن در ارزیابی همه
افغانستان بدست نیامده بود را مهیا می سازد.

اﯾﺮان

مجموع ارزیابی ها در هر زون مساوی به تعداد مجموعی تمام ارزیابی ها نیست ،چون برخی از ارزیابی ها بیش از یک زون را

تحت پوشش قرار داده اند.
مصؤنیت غذایی

سرپناه اضطراری و مواد غیر غذایی

چندسکتوری

فورمه ارزیابی عاجل خانوار /فورمه ارزیابی عاجل

آب و حفظ الصحه

خفاظت
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ارزیابی «همه افغانستان» و ارزیابی های سکتوری در محاسبه
ارقام عمومی و سکتوری افراد نیازمند ،مقیاس وخامت بین-
سکتوری و گزارش متنی در سرتاسر سند «نمای اجمالی به
نیازهای بشری» ممد واقع شدند .هرکدام از این ابعاد وابسته به
تخنیک های متمایز تحلیلی و الیه های موشگافی جداگانه اطالعات
بوده که موجب شد تا سند «نمای اجمالی نیازهای بشری» به
محدودیت های روش های اتخاذشده و خالی معلومات ،طوریکه در
پایین تشریح شده ،رسیده گی کند .بعض ًا چون اطالعات در دست
داشته نامکمل بوده ،برای تکمیل نمودن آن از محتوای تحلیل های
مشرح (کیفیبتی) استفاده شده است .از این سبب ،کدام
محدودیتی در اطالعات کمیتی نباید از زیربنای مستحکم مبتنی
بر شواهد که این سند بر اساس آن انکشاف یافته و تهداب
پاسخدهی شفاف و مؤثرتر در  2019و فراتر از آن را بنا می نهد،
بکاهد.

معلومات ،منابع اطالعات و خالها

ارزیابی «همه افغانستان»

ازیابی همه افغانستان یک مشارکت چند جانبۀ بود که توسط گروه
کاری ازیابی های هماهنگ شده بشری انکشاف و با پشتیبانی دفتر
سازمان ملل متحد برای هماهنگی امور بشری و دفتر REACH
توسط  17مؤسسۀ همکار با کلسترها که در برنامه «همگون سازی»
دفتر اکبر اشتراک داشتند و دفتر  REACHپیاده گردید .این
ارزیابی توسط دیپارتمنت انکشاف بین المللی کشور بریتانیا
حمایت و از طریق صندق تمویل بشری افغانستان تمویل گردید و
توسط دفتر دفتر سازمان ملل متحد برای هماهنگی امور بشری و
دفتر  REACHهماهنگ گردید .اطالعات از تمام  34والیت جمع
آوری گردید و مبتنی بر روش مختلط بود؛ به شمول :مصاحبه با
 22.142خانواده در ولسوالی های قابل دسترس ،در  70ولسوالی که
دسترسی به آن مشکل هست مصاحبه با  1.395افراد کلیدی ،و
برای بحث روی برخی موضوعات حساستر (مثل خشونت های
مبتنی بر جنسیت و چگونه گی تاثیرات موارد تروما بر خانواده و
اجتماع) و درک بهتر برخی از یافته های کمیتی که شگفت آور به
نظر می آمدند  68بحث گروهی متمرکز (در دو والیت).

تعداد ارزیابی ها با تفکیک موقعیت و سکتور
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سطح اطمینان در  22.142مصاحبه در سطح والیت برای همه گروهای مردم
به طور مشترک و در سطح زون با تفکیک گروهای مردم (بیجاشده گان
داخلی تازه ،بیجاشده گان داخلی درازمدت ،عودت کننده گان ،مهاجرین
پاکستانی و جوامع میزبان)  95درصد بوده و حاشیۀ خطای ان پنج درصد
می باشد .اطالعات ارزیابی همه افغانستان امکان مقایسه با تناسب  95/5را
میان خانواده های که مردان آن را سرپرستی می کنند و آنهای که زنان آن را
سرپرستی می کنند ،خانواده های که شخص معیوب آن را سرپرستی می
کند و میان خانواده های شهری و روستایی فراهم نمود .لهذا ارزیابی همه
افغانستان توانست برای هر کلستر اطالعات مشرح ،از نظر آماری معتبر و
قابل تعمیم ارائه دارد .همه کلسترها در انکشاف سوالنامه سطح خانوار که
در ارزیابی استفاده گردید ،دخیل بودند.
با این حال ،ناامنی اجازه نداد تا مصاحبه های خنوار در ولسوالی های
افغنستان که مشکالت ناشی از جنگ در آن شدید بود (فراه ،فاریاب ،و
غزنی) انجام شود که باعث شد تا حدی قابلیت تعمیم ارزیابی محدود شود.
برای جبران این محدودیت در  70ولسوالی که دسترسی به آن مشکل بود ،با
افراد آگاه کلیدی مصاحبه صورت گرفت .ولسوالی ها در مشوره با گروه
دسترسی بشری انتخاب شده بودند تا از اولویت بندی مناسب و مرتبط
بودن آن اطمینان حاصل شود .ولی باآنکه مصاحبه با افراد آگاه کلیدی
پوششجغرافیایی ارزیابی را وسعت بخشید ،چارچوب کیفیتی آنها تنها
میتوانست تخمین باشد و فلهذا یافته های آن را نمیتوان به تمام مناطق که
دسترسی به آن مشکل هست ،عمومیت داد.
برعالوه ،هم سروی های خانوار و هم مصاحبه های افراد آگاه کلیدی تناسب
جنسیتی نداشتند ،و احتما ًال نگرانی های زنان و دختران در آن کمتر گزارش
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شده بود .در افغانستان چون سرپرست خانواده معمو ًال مرد می باشد،
سوالت مربوط به وضعیت و نگرانی های زنان را معمو ًال مردان پاسخ داده
اند .ولی خوشبختانه دامنه (گسترده) ارزیابی همه افغانستان این امکان را
می داد که یافته ها را تعمیم کرد و خانواده های با سرپرست مرد را با
خانواده های با سرپرست زن در سطح ملی مقایسه کرد – که حد اقل دید
زنان را به طور مشروط ولو نامکمل و ارائه می کند .برای جبران بیشتر
مراعت نشدن تناسب جنسیتی 50 ،درصد بحث های گروهی متمرکز (یک
بحث در هر والیت) تنها با اشتراک کننده گان زن انجام شد و به استثنای
یک والیت در باقی والیات بحث ها را سروی کننده گان زن رهبری می
کردند و تمرکز روی موضوعات جنسیتی و حفاظت بود.

ارزیابی های سکتوری

معلومات ارزیابی همه افغانستان در همه بخش های سند نمای اجمالی
نیازمندی های بشری  ،2019با معلومات مطالعات تخنیکی سکتوری یکجا
شده و یا هم از این مطالعات برای تائید درستی یافته های ارزیابی استفاده
شده است .این مطالعه ها مث ًال شامل :سروی های نظارت و ارزیابی ستندرد
مساعدت ها در انتقال ( )SMARTو ارزیابی نیمه کمیتی دسترسی و پوشش
( )SQUEACمی شوند که توسط کلستر تغذی انجام شده اند (و بسیار مهم
اند ،چون اینها جزئیاتی مشرح در مورد مسایل سکتوری ارائه می کنند که
به طور کافی در ارزیابی همه افغانستان تحت پوشش قرار نگرفته اند) .مثال
های دیگر آن ارزیابی اضطراری مصؤنیت غذایی است که توسط کلستر
مصؤنیت غذایی و زراعت در هماهنگی با دولت انجام شده است و همچنان
ارزیابی حفاظت جوامع متاثر از جنگ ،برعالوه تعداد زیاد ارزیابی های دیگر
هم اند ،که در جدول ذیل ذکر گردیده اند.

ارزیابی های سکتوری که در نمای اجمالی نیازهای بشری از آن استفاده شده است
سکتور

ارزیابی ها

تعلیم و تربیه

ارزیابی همه افغانستان؛ اطفال بیرون از مکتب؛ مکاتب بستۀ وزارت معارف

سرپناه اضطراری و مواد غیر غذایی

ارزیابی همه افغانستان

مصؤنیت غذایی

ارزیابی همه افغانستان؛ ارزیابی اضطراری مصؤنیت غذایی 2018؛ گزارش دسته بندی مدغم مرحله های عدم مصؤنیت غذایی ( )IPCاکتوبر 2018؛
ارزیابی نیازهای ناشی از اثرات خشکسالی 2018

صحت

ارزیابی همه افغانستان؛ سروی صحت افغانستان 2018؛ اطالعات سيستم اداره معلومات صحی 2018؛ سیستم هشداردهی امراض

تغذی

ارزیابی همه افغانستان؛ سروی های ارزیابی اضطراری مصؤنیت غذایی ،سروی های نظارت و ارزیابی ستندرد مساعدت ها در انتقال ( )SMARTو
ارزیابی نیمه کمیتی دسترسی و پوشش (2018-2015 )SQUEAC؛ سروی ملی تغذی 2013

حفاظت

ارزیابی همه افغانستان؛ ارزیابی حفاظت جوامع متاثر از جنگ؛ ارزیابی خانواده های جدا شده؛ سیستم نظارت حوادث حفاظت

آب و حفظ الصحه

ارزیابی همه افغانستان؛ آب و حفظ الصحه در مناطق متاثر از خشکسالی ()REACH؛ گزارشات 18-2016ادارات همکار کلستر آب و حفظ الصحه؛ ارزیابی
 ،REACHمناطق که دسترسی به آن مشکل هست 18/2017؛ گزارش منطقه وی کلستر آب و حفظ الصحه

مساعدت های چندسکتوری

ارزیابی همه افغانستان؛ ارزیابی  ،REACHمناطق که دسترسی به آن مشکل هست؛ مترکس ردیابی بیجاشده گان؛ ارزیابی نیازهای ناشی از اثرات
خشکسالی 2018

علیرغم افزایش در تعداد ارزیابی های انجام شده در سال ،2018
اطالعات دست داشته نشان دهنده خالهای معلوماتی اند که باعث
تاخیر در پیشبرد برنامه های چندسکتوری بشری می شود .اولتر از
همه ارزیابی های سکتوری طبیعت ًا منفرد بوده و معلومات کافی در
مورد اینکه یافته های آنان به چه شکلی با سکتورها و نیازهای دیگر
ارتباط می گیرند ،ندارند .دوم ًا ساحه تحت پوشش بیشتر ارزیابی های
سکتوری معمو ًال در سطح ملی نبوده بلکه باالی والیات و مناطقی تمرکز
دارند که موضوع/مورد که تحت ارزیابی قرار دارد ،در آن بیشتر یافت
می شود ،که این مسئله تحلیل های احصایه وی و مقاسیۀ یافته ها را

مشکل می سازد .سوم هم اینکه چارچوب تحقیقاتی اطالعات سکتوری
در اغلب موارد یافته های که از نظر احصایه وی معتبر باشند را در
مورد نیاز گروه های که بیشترین نیازمندی را دارند (خانواده های با
سرپرست زن ،معیوب و یا کهن سال و غیره) ،ارائه نمی کنند.
برای اینکه از یافته ها/اطالعات ارزیابی های سکتوری استفاده شده
باشد و در عین حال به کاستی های آن رسیده گی شده باشد ،اداره
هماهنگی امور بشری سازمان ملل ارزیابی همه افغانستان را راه اندازی
نمود تا تهداب مشترک چندسکتوری باشد برای استفادۀ همه گان.

بخش دوم :منابع معلومات و روش ارزیابی
تعداد ارزیابی های که قرار است انجام شوند

سکتور/کلستر

مو قعیت

مردم مورد هدف

اداره رهبری کننده

تاریخ پالن شده

موضوع

ارزیابی چندکلستری

سطح ملی

بیجاشده گان داخلی،
عودت کننده گان،
مها جرین

سازمان بین المللی مهاجرت

در جریان است

متریکس ردیابی بیجاشده گی

گروه کاری تعلیم و تربیه در
حاالت اضطراری

در سرتاسر کشور ،والیات
انتخاب شده برای نمونه

اطفال سن مکتب

صندق وجهی ملل متحد برای اطفال جنوری-فبرور 2019

ارزیابی اطالعات مکاتب بسته

گروه کاری تعلیم و تربیه در
حاالت اضطراری

 8والیت اولویت بندی شده

اطفال سن مکتب

ادارات همکار با « ECWتعلیم
منتظر نمی ماند»

جنوری 2019

ارزیابی نیازهای تعلیم و تربیه در
حاالت اضطراری

گروه کاری تعلیم و تربیه در
حاالت اضطراری

طبق نیاز

اطفال سن مکتب

ادارات همکار گروه کاری تعلیم و
تربیه در حاالت اضطراری

در جریان است

ارزیابی عاجل نیازهای تعلیم و تربیه

مصؤنیت غذایی و زراعت

همۀ والیات

همه مردم

کلستر مصؤنیت غذایی (اداره غذا و جون 2019
زراعت سازمان ملل و برنامه جهانی
غذایی)

ارزیابی اضطراری مصؤنیت غذایی

سرپناه اضطراری و مواد غیر
غذایی

غور ،هلمند ،دایکندی،
نیمروز و بامیان

14.000

مبارزه علیه گرسنه گی ()ACF

اپریل 2019

ارزیابی متاثرین جنگ و خشکسالی

سرپناه اضطراری و مواد غیر
غذایی

بدخشان و بغالن

7.000

دفتر آغا خان برای اسکان

مارچ 2019

ارزیابی حوادث (ارزیابی تخریبات و
نیازمندی ها)

سرپناه اضطراری و مواد غیر
غذایی

هرات و ننگرهار

2.100

Cordaid

مارچ 2019

ارزیابی نیازهای سرپناه بیجاشده
گان و عودت کننده گان

سرپناه اضطراری و مواد غیر
غذایی

بادغیس ،هرات ،کندهار و
هلمند

25.200

موسسه پالن گذاری افغان

جنوری-دسمبر 2019

ارزیابی بهبود سرپناه و مواد غیر
غذایی

سرپناه اضطراری و مواد غیر
غذایی

بلخ

55.650

هیئت ناروی برای مهاجرین

جنوری-دسمبر 2019

سرپناه انتقالی  /پول نقد برای کرایه

سرپناه اضطراری و مواد غیر
غذایی

سرپل

بعداً مشخص می شود

بهبود سرپناه

سرپناه اضطراری و مواد غیر
غذایی

کندز

بعداً مشخص می شود

سرپناه موقت  /مواد غیر غذایی

سرپناه اضطراری و مواد غیر
غذایی

کابل

بعداً مشخص می شود

سرپناه اضطراری و مواد غیر
غذایی

هرات

بعداً مشخص می شود

سرپناه اضطراری و مواد غیر
غذایی

کابل ،لوگر ،وردک ،پروان،
کاپیسا ،پکتیا ،غزنی ،هرات و
فراه

14.000

DRC

جنوری-دسمبر 2019

ارزیابی های انجام شده توسط فورمه
ارزیابی عاجل خانوار در «میکانیزم
پاسخدهی عاجل 8

سرپناه اضطراری و مواد غیر
غذایی

همه والیات

154.000

کمیساری سازمان ملل برای
مها جرین

جنوری-دسمبر 2019

ارزیابی اضطراری نیازهای بیجاشده
گان

سرپناه اضطراری و مواد غیر
غذایی

سطح ملی

70.000

سازمان بین المللی مهاجرت

جنوری-دسمبر 2019

ارزیابی نیازهای مردم متاثر از
حوادث طبیعی  /بیجا شده گان

سرپناه اضطراری و مواد غیر
غذایی

هرات

7.000

Mission East

جنوری 2019

ارزیابی بیسالین (شروع کار)
خشکسالی در هرات

صحت

نیمروز ،فراه

متاثرین خشکسالی

RI

نوامبر 2018

ارزیابی صحت

صحت

سرپل ،جوزجان ،سمنگان

متاثرین خشکسالی

سازمان جهانی صحت

دسمبر 2018

ارزیابی صحت

صحت

کندز

متاثرین خشکسالی

Johanniter/OHPM

نوامبر 2018

ارزیابی صحت

صحت

هرات ،بادغیس

متاثرین خشکسالی

WVI

اکتوبر 2018

ارزیابی صحت
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سکتور/کلستر

مو قعیت

مردم مورد هدف

اداره رهبری کننده

تاریخ پالن شده موضوع

صحت

سطح ملی

همه مردم

وزارت صحت عامه

دسمبر 2018

سروی دیموگرافی و صحت افغانستان 2018

صحت

سطح ملی

همه مردم

سازمان جهانی صحت

آگست 2018

ارزیابی عاجل خطرات صحی

صحت

ساحات که مشکل دسترسی
دارند

همه مردم

سازمان جهانی صحت

نوامبر 2018

دسترسی به صحت

صحت

کندز ،ننگرهار

متاثرین جنگ

سازمان جهانی صحت

فبروری 2019

تاثیرات حمالت

تغذی

بلخ

همه مردم

مبارزه علیه گرسنه گی

اکتوبر 2018

سروی SMART

تغذی

بغالن

همه مردم

مبارزه علیه گرسنه گی

سپتمبر 2018

سروی SMART

تغذی

جوزجان

همه مردم

مبارزه علیه گرسنه گی

سپتمبر 2018

SQUEAC

تغذی

هرات

همه مردم

WVI

اکتوبر 2018

سروی SMART

تغذی

کندهار

همه مردم

مبارزه علیه گرسنه گی

نوامبر 2018

سروی SMART

تغذی

سر پل

همه مردم

مبارزه علیه گرسنه گی

نوامبر 2018

سروی SMART

تغذی

بادغیس

همه مردم

مبارزه علیه گرسنه گی

دسمبر 2018

SQUEAC

تغذی

هلمند

همه مردم

مبارزه علیه گرسنه گی

جنوری 2019

 SMARTسریع

تغذی

فاریاب

همه مردم

مبارزه علیه گرسنه گی

جنوری 2019

 SMARTسریع

تغذی

وردک

همه مردم

مبارزه علیه گرسنه گی

مارچ 2019

 SMARTسریع

تغذی

خوست

همه مردم

مبارزه علیه گرسنه گی

می 2019

 SMARTسریع

تغذی

پکتیا

همه مردم

مبارزه علیه گرسنه گی

می 2019

SMART

حفاظت

سطح ملی

ارزیابی در سطح محلی

اداره خدمات ماین پاکی سازمان 2019
ملل ()UNMAS

ارزیابی مؤثریت برنامه ماین پاکی
افغانستان

حفاظت

سطح ملی

دریافت کننده گان آگاهی های
خطرات ماین در دو سال گذشته

اداره خدمات ماین پاکی سازمان 2019
ملل ()UNMAS

ارزیابی روش های آگاهی های خطرات
ماین

حفاظت

سطح ملی

سطح محلی (بعداً مشخص می شود) صندوق جمعیت سازمان ملل
متحد ()UNFPA

2019

تحلیل وضعیت خشونت های مبتنی بر
جنسیت

حفاظت

سطح ملی

اعضای کلستر فرعی خشونت های
مبتنی بر جنسیت

صندوق جمعیت سازمان ملل
متحد ()UNFPA

2019

ارزیابی کلستر فرعی خشونت های مبتنی
بر جنسیت

آب و حفظ الصحه

بلخ ،فاریاب ،کندز ،تخار،
کابل ،کندهار ،ننگرهار

بیجاشده گان داخلی ،حوادث
طبیعی

کمیته دنمارک برای کمک به
مهاجرین افغان ()DACAAR

مارچ-اپریل 2019

ارزیابی نیازهای آب و حفظ الصحه

آب و حفظ الصحه

بادغیس ،هرات ،غور

عودت کننده گان

WVI

جنوری-فبروری  2019ارزیابی نیازهای آب و حفظ الصحه

آب و حفظ الصحه

نیمروز ،فراه

خشکسا لی

Relief International

جنوری-فبروری  2019ارزیابی نیازهای آب و حفظ الصحه

آب و حفظ الصحه

جوزجان ،سرپل

بیجاشده گان ،خشکسالی ،حوادث
طبیعی

ZoA

مارچ-اپریل 2019

ارزیابی نیازهای آب و حفظ الصحه

آب و حفظ الصحه

سمنگان ،بدخشان ،فاریاب

بیجاشده گان ،خشکسالی

ACTED

مارچ-می 2019

ارزیابی نیازهای آب و حفظ الصحه

آب و حفظ الصحه

هرات ،بادغیس

خشکسا لی

هیئت ناروی برای مهاجرین

آب و حفظ الصحه

غزنی ،کنر

بیجاشده گان داخلی

Relief

ارزیابی نیازهای آب و حفظ الصحه
جنوری-فبروری  2019ارزیابی نیازهای آب و حفظ الصحه

International
آب و حفظ الصحه

لغمان ،ننگرهار ،کندهار

بیجاشده گان داخلی

CoAR

فبروری-مارچ 2019

ارزیابی نیازهای آب و حفظ الصحه

آب و حفظ الصحه

هلمند ،غور

بیجاشده گان داخلی ،خشکسالی

مبارزه علیه گرسنه گی

مارچ-اپریل 2019

ارزیابی نیازهای آب و حفظ الصحه

آب و حفظ الصحه

سطح ملی

خشکسا لی

REACH

اپریل-جون 2019

ارزیابی تاثیرات و برون رفت از خشکسالی

بخش دوم :روش های تحلیل

روش های تحلیل
مردم نیازمند

طوریکه در صفحه  22-21ذکر شده است ،رقم عمومی تعداد افراد نیازمند با
جمع نمودن نیازمندان کلستریکه بیشترین تعداد افراد نیازمند را دارد در هر
والیت و گروه های آسیب پذیر مردم ،به دست می آید .چون رقم مجموعی
تعداد مردم نیازمند تنها به یک منبع مبتنی نمی باشد ،نمیتوان گفت به چه
تعداد مردم نیازمند میان کلسترها مشترک می باشد .در هر والیت و گروه
مردمجمع نمودن تعداد مردم نیازمند تنها از کلستریکه بیشترین تعداد افراد
نیازمند را دارد (در مقایسه باجمع نمودن همه کلسترها) میتواند برآورد
محافظه کارانۀ را به دست بدهد ،که شاید تا اندازۀ اندکی باعث کم شماری
شده باشد .باوجود محدودیت ها ،این دقیق ترین شیوه (به جز از داشتن یک
مجموعهجامع اطالعات) پنداشته می شود که میتواند از شمارش تکراری
جلوگیری کند ،و نیازمند مقایسه اطالعات همه کلسترها می باشد که می
تواند در شناخت موارد/موضوعات حاشیه ای/به دور از توجه کمک کند.
پیش بینی نمودن مقیاس مردمان آسیب پذیر در سال های  2020 ،2019و
 2021الیۀ دیگری از عدم اطمینان را عالوه می کند .برای رسیده گی به این
محدودیت ،همه ارقامی که توسط تیم هماهنگی بین-کلستری تایید شده
اند ،بر اساس رجوع دوباره به ارزیابی های گذشته و بازنگری چندین مرتبه
و تایید آن به دست آمده اند .معلومات بیشتر در مورد اینکه هر سکتور به
چه شکلی تعداد مردم نیازمند را محاسبه کرده اند ،در زیر اند:

تعلیم و تربیه در حاالت اضطراری

اطالعات با استفاده از شاخص های ذیل توسط ارزیابی همه افغانستان جمع
آوری گردیده بوند :تعداد اطفال سن مکتب که به علت جنگ و دیگر عوامل
به مکتب نمی روند؛ بسته شدن مراکز تعلیمی و فاصله میان مکتب و خانه.
برعالوه ،با نگاه کردن به اثرات فقر بر تعلیم و بیرون کردن اطفال از مکتب
و تعهد کارمندان ،عوامل که سبب بیرون شدن اطفال می گردد ،بهتر
شناسایی گردیده اند.

کلستر مصؤنیت غذایی و زراعت

منابع مختلف اطالعات به شمول ارزیابی اضطراری مصؤنیت غذایی ،2018
تحلیل دسته بندی مدغم مراحل مصؤنیت غذایی ( ،)2018ارزیابی نیازهای
ناشی از اثرات خشکسالی و ارزیابی همه افغانستان ،برای تخمین تعداد
مردم نیازمند در سال  2019با تفکیک گروه های مختلف آسیب پذیر
استفاده شده است.

صحت

اطالعات به دست آمده از ارزیابی همه افغانستان ،معلومات موجود در
سيستم اداره معلومات صحی را تکمیل نموده و در تشخیص نیازهای صحی
بشری به شمول مراقبت های تروما و خدمات اضطراری صحی ممد واقع
می شود .شاخص ها طوری انتخاب شده بودند تا در دایرۀ اولویت های
کلستر صحت منعکس کننده نیازهای عمومی صحی باشند :مراقبت های
تروما و دسترسی به خدمات اضطراری اولیۀ صحی و مراقبت های والدی و
نسایی ،عالوه بر موجودیت و دسترسی به خدمات صحی برای مردم
بیجاشدۀ ناشی ازجنگ.

برای مردم متاثر ازجنگ ،گزارش سالیانه تعداد موارد تروما استفاده شده
است .براساس وضعیت امنیتی پیش بینی شده ،توقع می رود که  20درصد
تعداد عمومی مردم نیازمند و  30درصد آنهای که از خشکسالی متاثر شده
اند ،نیازمند به خدمات صحی اضطراری شوند  -در مطابقت با ستندرد های
قبول شده صحت عامه .با در نظرداشت تعداد عودت کننده گان از ایران و
تعداد معاینه های انجام شده برای این گروه در سال  ،2018برای محاسبه
تعداد افراد نیازمند در سال  2019عین فیصدی استفاده گردیده است .توقع
می رود که  50درصد عودت کننده گان نیازمند خدمات صحی اضطراری
باشند .به همین ترتیب تخمین زده می شود که  10درصد متاثرشده گان
حوادث طبیعی آنی در سال  2019نیازمند به خدمات صحی اضطراری و
دسترسی به خدمات صحی اساسی شوند.
ظرفیت سیسم صحی برای رسیده گی به حوادث طبیعی متوسط در این
محاسبه در نظر گرفته شده است .بر اساس رقم مردم نیازمند در سال ،2018
میزان مردم که برایشان در طول رسیده گی شد ،و تحلیل وضعیت که نشان
می دهد سطح درگیری ها در سال  2019بلند خواهد رفت ،تخمین زده می
شود که حدود  10درصد مردم بیشتر در سال  2019نیازمند به خدمات صحی
اساسی خواهند شد .برعالوه ،احتمال افزایش تعداد ولسوالی های که
دسترسی به خدمات صحی در آن محدود باشد ،نیز در نظر گرفته شده است.

تغذی

تخمین تعداد مردم نیازمند در ( 2019بیش از  1.89میلیون تن) بر اساس
شیوه های معمول جهانی (شیوه های توصیه شده توسط کلستر جهانی تغذی
و آخرین اطالعات در دست داشته هنگام تدوین سند نمای اجمالی نیازهای
بشری) تعیین شده است .میزان سؤ تغذی حاد عمومی یکجا به سؤ تغذی
حاد وخیم ( )Combined GAM/SAMو شیوع سؤ تغذی حاد عمومی یکجا
به سؤ تغذی حاد وخیم در مقیاس وزن بر قد (GAM/SAM by Weight for
 )Height (WFH) Z-Scoreکه از سروی های نظارت و ارزیابی ستندرد
مساعدت ها در انتقال ( )SMARTو  SMARTسریع انجام شده در طول
 2018 – 2015به دست آمده بودند و سروی ملی تغذی  – 2013همه با هم
– برای تخمین محاسبه رقم «مدیریت مدغم سؤ تغذی حاد» ( ،)IMAMدر
تطابق با رهنمودهای  IMAMوزارت صحت عامه که می گوید تشخیص
حاد بودن سؤ تغذی یک طفل باید بر اساس یک یا چند معیار زیر تعیین
گردد .محیط دور بازو ( ،)MUACمقیاس وزن بر قد و تورم وجود .تعداد
زنان بارور و شیرده  8درصد تمام جمعیت تخیمن می شود که این تعداد،
در تطابق با شیوه ها جهانی ،در نرخ سؤ تغذی حاد بر اساس (MUAC
< )230mmضرب میگردد .برای محاسبه میزان سؤ تغذی حاد عمومی و
سؤ تغذی حاد وخیم در اطفال زیر پنج سال برای مدت یک سال ( )2019از
فکتور شیوع  2.6استفاده شده است.
اطالعات تغذی عمدت ًا از سروی های  SMARTو  SMARTسریع و سروی
ملی تغذی  2013استخراج شده اند SMART .شیوۀ جهانی و سروی
فراسکتوری ساده شده ساحوی می باشد که تصویری از وضعیت فعلی را در
سطح والیت ارائه می کند .شیوۀ معتبرجهانی سروی تغذی می باشد که
اطالعاتی ارائه می کند که نماینده گی از وضعیت تغذی تمامجمعیت می
کند SMART« .سریع» شکل ساده تر  SMARTمی باشد که برای به دست
آوردن سریع اطالعات تغذی در محدودۀ کوچکترجغرافیایی (مث ًال در سطح
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ولسوالی) استفاده می شود تا در تصمیم گیری های فوری برای برنامه ها
عاجل تغذی کمک کند.

حفاظت

کلستر فرعی ماین پاکی ارزیابی های خود در مورد مردم متاثر از ماین و غیره
مواد بهجا مانده منفجرناشده را بر اساس سیستم اداره معلومات برای ماین
پاکی که توسط ریاست انسجام و هماهنگی تطهیر ماین نگهداری می شود ،بنا
نهاده است .رقم مردم نیازمند برای کلستر فرعی حفاظت اطفال در حاالت
اضطراری در همه دسته های بین-کلستری بر اساس تحلیل آسیب پذیری و
عوامل همچونجنگ ،حوادث طبیعی ،حرکت مردم (بیجا شدن و عودت) و
دسترسی به خدمات محاسبه شده است.
بر عالوه ،سرپرستان اطفال نیازمند که نیاز به حمایت های روانی-اجتماعی
دارند ،هم در رقم مجموعی مردم نیازمند در کلستر فرعی حفاظت اطفال در
حاالت اضطراری شامل شده اند .تعداد زنان و دخترانی که مورد خشونت
قرار گرفته اند بر اساس تحلیل آسیب پذیری که عوامل همچونجنگ ،بیجا
شدن و حوادث طبیعی را در نظر می گرفت ،تخمین شده اند .تعداد مردم
نیازمند در دسته حفاظت افراد ملکی بر اساس ترکیبی از گزارشات والیتی
ماموریت معاونت ملل متحد در افغانستان و «موسسه امنیت موسسات»
( )NGO Safety Organisationمحاسبه شده است ،در حالیکه تعداد مردم
نیازمند در کلستر حفاظت با یکجا نمودن نتایج گزارشات نظارت از حفاظت
افراد ملکی و ارزیابی حفاظت مردمان متاثر از جنگ به دست آمده است.

آب و حفظ الصحه
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بر اساس یافته های ارزیابی های گذشته ،تخمین زده می شود که از میان
 500.000تن که توقع می رود در سال  2019به علت جنگ ها بیجا شوند،
احتمال دارد حدود  80درصد ( 400.000تن) آنان به مساعدت های بشری
آب و حفظ الصحه نیاز پیدا خواهند کرد .این نیازها بیشتر در  14والیت
که میزبان بیش از  10.000تن بیجاشده اند ،به چشم می خورند .نیازهای 20
درصد باقی مانده مردم از طریق جوامع میزبان ،اقارب و یا هم با راه چاره
های خود بیجا شده گان مرفوع خواهد گردید ،فلهذا آنها شامل تعداد
مردمان نیازمند کلستر نشده اند .ادارات همکار کلستر آب و حفظ
الصحه الی اکتوبر  2018همچنان به  195.000تن متاثرین خشکسالی در
هرات و بادغیس مساعدت فراهم می کنند .کلستر برآورد می کند که
این گروه الی میانه های  2019همچنان به مساعدت های بشری نیاز
خواهند داشدت ،لهذا آنها در رقم مردم نیازمند کلستر در  2019شامل
اند .حوادث طبیعی آنی (به ویژه سیالب و لغزش زمین) از همه بیشتر
منابع آبی را متاثر می سازد .دیتابیس ارزیابی های نیازمندی های کلستر
آب و حفظ الصحه نشان می دهد که بیش از  90درصد خانواده های متاثر
از حوادث طبیعی به مساعدت های آب و حفظ الصحه نیاز پیدا می کنند،
لهذا تعداد مردم نیازمند در این کتگوری  135.000تن محاسبه شده است.
در کتگوری حوادث طبیعی آهسته ،نظر به معلومات ارائه شده توسط
ادارات همکار با کلستر ،الی تاریخ  15اکتوبر  2018حدود  374.000تن
ساحات اصلی با فراهم نمودن راه حل های دائمی مورد هدف قرار گرفته
اند .در حالیکه بیشتر این پروژه ها در  2018آغاز گردیده اند ولی اکثریت
آنها در  2019تکمیل خواهد شد .از این جهت تعداد مردم نیازمند در این
کتگوری در سال  2019به  374.000تن می رسد.
میزان بلند عودت کننده گان از ایران و پاکستان عامل عمده نیازهای آب
و حفظ الصحه در افغانستان به شمار می رود .بر اساس معلومات دیتابیس
کلستر از هر سه عودت کننده فاقد مدرک که از ایران برمیگردند دو تن
آنان در مرز و همچنان  80درصد آنهایکه از پاکستان به مرز تورخم می

رسند ،به مساعدت های آب و حفظ الصحه نیاز دارند .فلهذا تعداد مردم
نیازمند میان عودت کننده گان ایران  77.000و عودت کننده گان از
پاکستان  39.000محاسبه شده است .عالوه بر این ،کلستر آب و حفظ
الصحه بر اساس ارزیابی های قبلی برآورد می کند حدود  70درصد
عودت کننده گان فاقد مدرک ( 42.000تن) در محالت غیر رسمی و یا با
جوامع میزبان زنده گی اختیار کرده و در  2019نیازمند به مساعدت های
آب و حفظ الصحه خواهند شد.
تیم هماهنگی بین-کلستری بر اساس ارزیابی همه افغانستان براورد می کند
که حدود  500.000مهاجر پاکستانی که از پنج سال گذشته در خوست و
پکتیکا زنده گی می کنند به مساعدت های مداوم بشری نیازمند خواهند
بود به شمول  400.000تن که به مساعدت های آب و حفظ الصحه نیاز
خواهند داشت .جوامع میزبان نیز به مساعدت های آب و حفظ الصحه نیاز
دارند .در محالتی که دسترسی به آن مشکل می باشد ،به صورت اوسط 54
165
درصد جوامع میزبان به حفظ الصحه و  24درصد به آب دسترسی ندارند.
بر عالوه این ،تحلیل سکتور آب و حفظ الصحه توصیه می کند که حد اقل دو
درصد مردم روستایی از کمبود مزمن آب و حفظ الصحه رنج می برند و در
معرض جدی خطرات شیوع امراض قرار دارند .لهذا رقم مردم نیازمند در
این کتگوری حدود  829.000تن پیش بینی شده است.

چگونه گی امتیازدهی به وخامت بین-سکتوری

مقیاس وخامت بین-سکتوری در مجموع مبتنی بر  32شاخص می باشد که
هر چهار ساحه موضوعی را تحت پوشش قرار می دهد :هفت شاخص برای
حرکت مردم/بیجاشدن اجباری؛ نه شاخص برای درگیری های مسلحانه/
حفاظت افراد ملکی؛ هشت شاخص برای حوادث طبیعی آنی و آهسته؛ و
هشت شاخص برای دسترسی به خدمات اساسی (به صفحه  55-53مراجعه
شود) .منابع مختلفی برای انکشاف مقیاس وخامت بین-سکتوری استفاده
شدند به شمول  11شاخص از ارزیابی همه افغانستان و  21شاخص دیگر از
ارزیابی های سکتوری .گروه های کاری موضوعی – متشکل از اعضای تیم
هماهنگی بین-کلستری – در مورد وزن/اهمیت و حدود مقیاس هفت
درجه ای امتیاز/نمره دهی ( 0الی  )6توافق نمودند .متعاقب ًا در هر والیت
مجموع امتیازهای هر ساحۀ موضوعی جمع گردیدند باعث شد که در هر
والیت در هر ساحه موضوعی یک امتیاز وخامت مشخص گردد .که این کار
اجازه مقایسه جغرافیایی وخامت را داده و کمک کرد تا نیازمندی ها در هر
ساحه موضوعی والیت وار اولویت بندی گردد.

مهمتر اینکه ،نقشه ها تنها وخامت بین-سکتوری را نشان میدهد ،جاهایکه
چندین نیاز موضوعی از آن گزارش داده شده بود .برای اینکه به یک
والیت امتیاز ( 4وخیم) داده شود می بایست همه شاخص های وزن شده
امتیاز مساوی به و یا بیشتر از  3.5دریافت می کردند .فلهذا امتیاز  4آن
والیت های را مشخص می سازد جایکه نیاز به پاسخدهی عاجل و مدغم
بشری دارند .با این حال اگر یک والیت در شاخص های موضوعی دیگر
امتیاز کمتر حاصل کند نیازهای سکتوری آن والیت و یا ساحه موضوعی
در نقشه ها دیده نمی شود .مث ًال والیاتی با امتیاز وخامت درجه  ،3با
وجود امتیاز پایین ،احتما ًال نیازهای مشخص سکتوری دارند که نیاز به
مساعدت های بشری دارد .فلهذا نقشه ها زمینۀ اولویت بندی
پاسخدهی موضوعی و مدغم را فراهم می سازد ولی نباید منحیث
چارچوب های جواب دهی سکتوری دیده شوند .برای حصول اطمینان از
این باریکی ،اطالعات و نقشه ها بازبینی شدند و معلومات تشریحی در هر
بخش و سکتور به آنها عالوه گردید.
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4000

5000

ارزیابی حفاظت جوامع
متاثر از جنگ 2018

 %خانواده های که در مقایسه با تناسب نفوس والیت ،در هنگام ارزیابی ،در
محالت فعلی خود در معرض خطر ماین ،مواد منفجرناشده ،مواد منفجره دست
سازیکه با فشار فعال می شوند ،قرار داشته اند.

%0

%2-%1

%5-%3

%9-%6

%12-%10

%15-%13

>%15

میکانیزم نظارت و
گزارش دهی (کاپی
ثانوی اطالعات صحی)

 #تعداد مراکز و کارمندان صحی که در سال گذشته در یک والیت مورد هدف
قرار گرفته اند.

0

5-1

10-6

20-11

30-21

40-31

>40

میکانیزم نظارت و
گزارش دهی

 #تعداد مراکز و کارمندان تعلیمی که در سال گذشته در هر والیت مورد هدف
قرار گرفته اند.

0

5-1

10-6

20-11

30-21

40-31

>40

 2018ارزیابی حفاظت
جوامع متاثر از جنگ

 %خانواده های که در مقاسیه با تمام نفوس والیت ،در هنگام انجام ارزیابی های
مرتبط با نمای اجمالی نیازهای بشری ،کشته و زخمی شدن را نگرانی اصلی
مواجه به زنان ،مردان و اطفال خوانده اند.

%0

%3-%1

%7-%4

%15-%8

%25-%16

%35> %35-%26

 2018ارزیابی حفاظت
جوامع متاثر از جنگ

 %خانواده های که در مقاسیه با تمام نفوس والیت ،عضو از خانواده شان به علت
جنگ در محل کنونی شان صدمه روانی دیده اند.

%0

%3-%1

%6-%4

%10-%7

%20-%11

%30-%21

>%30

کلستر صحت

 #موارد تروما در یک والیت در سال گذشته

500-0

-3.000 3.000-501
6.000

-6.001
10.000

-10.001
15.000

-15.001
20.000

>20.000

ارزیابی حفاظت جوامع
متاثر از جنگ 2018

 %خانواده های که میگویند از موارد خشونت علیه و یا آزار زنان آگاهی دارند.

%25-%21

%45> %45-%36 %35-%26

%10-%1

%20-%11

%0

 OCHAسیستم ردیابی
بیجا شده گان

 %خانواده های که تازه (در دو سال گذشته) بیجا شده اند ،در تناسب با همه
خانواده ها در همان والیت.

0

10.000-1

-10.001
30.000

-30.001
50.000

-50.001
100.000

-100.001
500.000

>500.000

سازمان بین المللی
مهاجرت و کمیساری
سازمان ملل برای
مها جرین

 %خانواده های که تازه (در دو سال گذشته) از ایران و پاکستان عودت کرده اند0 .
در تناسب با همه خانواده ها در همان والیت.

10.000-1

-10.001
30.000

-30.001
50.000

-50.001
100.000

-100.001
500.000

>500.000

ارزیابی همه افغانستان
2018

 %خانواده های بیجا شده گان ،عودت کننده گان و مهاجرین که در یک والیت در %0
زیر خیمه ها ،سرپناه های دست ساز و یا فضای باز زنده گی می کنند.

%3-1

%6-%3

%10-%7

%50-31

>%50

%30-11

ارزیابی همه افغانستان
2018

 %خانواده های بیجاشده تازه (در طول شش ماه گذشته) که میزان مصرف غذای
پایین دارند ،در تناسب با خانواده های بیجاشده و اجتماع های میزبان.

%0

%2-%1

%4-%3

%6-%5

%10-7

%20-11

>%20

ارزیابی حفاظت جوامع
متاثر از جنگ 2018

 %خانواده های بیجاشده ،عودت کننده و مهاجرین که بعد از بیجاشدن در
معرض خطر ماین ،مواد منفجرناشده ،مواد منفجره دست سازیکه با فشار فعال
می شوند ،قرار گرفته اند – در مقایسه با تمام بیجاشده گان همان والیت.

%0

%10-%1

%25-%11

%40-%26

%50-%41

%60-%51

>%60
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54

منبع

شاخص

0

1

2

ارزیابی همه
افغانستان 2018

 %خانواده های بیجاشده ،عودت کننده و مهاجرین که عاید ماهانه هر شخص کمتر
از  850افغانی ( 6000افغانی 7/نفر) می باشد – در مقایسه با تمام بیجاشده گان
همان والیت.

0

%25-1

%70-%51 %50-%26

ارزیابی همه
افغانستان 2018
(مقایسه با ارزیابی
حفاظت جوامع متاثر
از جنگ )2018

 %خانواده های بیجاشده که هیچ یک از اعضای آن تذکره ندارند – در مقایسه با
تمام بیجاشده گان همان والیت.

%0

%3-1

%6-%3

ارزیابی همه
افغانستان 2018

 %خانواده های که سرپناه آنان از اثر حوادث طبیعی در شش ماه اخیر شدیداً صدمه %0
دیده اند و هنوز مرمت نشده اند – در مقایسه با تمام خانواده ها در همان والیت.

%5-%1

%10-%6

%15-%11

ارزیابی اضطراری
مصؤنیت غذایی 2018

 %خانواده های که به علت خشکسالی از مرگ حیوانات و یا کاهش تولیدات حیوانی %0
گزارش داده اند – در مقایسه با تمام خانواده های که حیوانات نگهداری می کنند
در همان والیت.

%5-%1

%10-%6

%15-%11

%20-%16

ارزیابی اضطراری
مصؤنیت غذایی 2018

 %کاهش زرع زمین های زراعتی (للمی و آبی)

%0

%5-%1

%10-%6

%20-%11

%50> %50-%36 %35-%21

ارزیابی اضطراری
مصؤنیت غذایی 2018

 %خانواده های که در اندازه درآمد آنها کاهش چشمگیری رونما گردیده است – در %0
مقایسه با تمام خانواده ها.

%15-%1

%30-%16

%50-%31

%60-%51

%75> %75-%61

ارزیابی همه
افغانستان 2018

 %خانوانده های که گفته اند در طول سال گذشته مرکز صحی که آنها از آن استفاده %0
می کردند به علت حوادث طبیعی تخریب و یا آسیب دیده است – در مقایسه با
تمام خانواده های ساکن در آن والیت

%5-%1

%10-%6

%20-%11

%30-%21

%40-%31

>%40

%5-%0

%10-%6

%15-%11

%20-%16

%30-%21

%60-%31

>%60

ارزیابی همه
افغانستان 2018

 %خانواده های متاثر از حوادث طبیعی که گفته اند اطفال زیر پنج سال آنها بیشتر
از دو هفته گذشته مصاب به اسهال بوده اند.

%0

%3 - %1

%7 - %4

%10 - %8

%15- %11

%20> %20- %16

کلستر مصؤنیت
غذایی و زراعت IPC

در صد مردم در مرحله  IPC 4که در یک والیت زنده گی می کنند.

%0

وزارت احیا و انکشاف  %نقاط منبع آب که در یک والیت خشک شده اند.
دهات*

4

5

6

3

%80-%71

%90-%81

>%90

%10-%7

%50-%11

%90-%51

>%90

%25-%16

%60-%26

>%60

%50-%21

>%51

%4 - %1

%9 - %5

%19- %10

%40-20

%60-40

>%60

ارزیابی همه
افغانستان 2018

 %خانواده ها که سرپناه آنان شدیداً در شش ماه گذشته از اثر حوادث طبیعی شدیداً %0
صدمه دیده اند و مرمت نشده اند – در مقایسه با همه خانواده ها در آن والیت.

%5-%1

%10-%6

%15-%11

%25-%16

%60-%26

>%60

ارزیابی اضطراری
مصؤنیت غذایی 2018

 %خانواده های که به علت خشکسالی از مرگ حیوانات و یا کاهش تولیدات حیوانی %0
گزارش داده اند – در مقایسه با تمام خانواده های که حیوانات نگهداری می کنند
در همان والیت.

%5-%1

%10-%6

%15-%11

%20-%16

%50-%21

>%51

ارزیابی اضطراری
مصؤنیت غذایی 2018

 %کاهش زرع زمین های زراعتی (للمی و آبی)

%0

%5-%1

%10-%6

%20-%11

%50> %50-%36 %35-%21

ارزیابی اضطراری
مصؤنیت غذایی 2018

 %خانواده های که به علت حوادث طبیعی در اندازه درآمد آنها کاهش چشمگیری
رونما گردیده است – در مقایسه با تمام خانواده ها.

%0

%15-%1

%30-%16

%50-%31

%60-%51

%75> %75-%61

ارزیابی همه
افغانستان 2018

 %خانوانده های که گفته اند در طول سال گذشته مرکز صحی که آنها از آن استفاده %0
می کردند به علت حوادث طبیعی تخریب و یا آسیب دیده است – در مقایسه با
تمام خانواده های ساکن در آن والیت

%5-%1

%10-%6

%20-%11

%30-%21

%40-%31

>%40

%5-%0

%10-%6

%15-%11

%20-%16

%30-%21

%60-%31

>%60

ارزیابی همه
افغانستان 2018

 %خانواده های متاثر از حوادث طبیعی که گفته اند اطفال زیر پنج سال آنها بیشتر
از دو هفته گذشته مصاب به اسهال بوده اند.

%0

%3 - %1

%7 - %4

%10 - %8

%15- %11

%20> %20- %16

کلستر مصؤنیت
غذایی و زراعت IPC

در صد مردم در مرحله  IPC 4که در یک والیت زنده گی می کنند.

%0

%4 - %1

%9 - %5

%19- %10

%40-20

وزارت احیا و انکشاف  %نقاط منبع آب که در یک والیت خشک شده اند.
دهات*

%60-40

>%60
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وخامت عمومی
■

■
■
■
■

■  %خانواده های که تازه (در دو سال گذشته) بیجا شده اند ،در تناسب با
همه خانواده ها در همان والیت.
■ %خانواده های که تازه (در دو سال گذشته) از ایران و پاکستان عودت
کرده اند .در تناسب با همه خانواده ها در همان والیت.

■

■

■  #تلفات ساالنه مرتبط به جنگ در هر والیت.
■  #موارد تروما در یک والیت در سال گذشته.

■  %خانواده های که در هنگام ارزیابی دسترسی به منابع بهبود یافته آب
نداشته اند ،در تناسب با همه خانواده ها در همان والیت.

■

■  %خانواده های که گفته اند حد اقل یک طفل خود را در سال گذشته به
علتجنگ و یا حوادث طبیعی از مکتب کشیده اند ،در تناسب با همه
خانواده ها در همان والیت.

■

■ در صد مردم در مرحله  IPC 4که در یک والیت زنده گی می کنند.

■

هایمیزبان.

■  %خانواده های که به علت خشکسالی از مرگ حیوانات و یا کاهش
تولیدات حیوانی گزارش داده اند – در مقایسه با تمام خانواده های که
حیوانات نگهداری می کنند در همان والیت.

■

■

■

■

الف .درگیری های مسلحانه و حفاظت افراد ملکی
■  #واقعات ساالنه درگیری های مسلحانه در هر والیت.

■

■

■
■

■
■
■

■
■
■

■  %خانواده های که در مقایسه با تناسب نفوس والیت ،در هنگام ارزیابی،
در محالت فعلی خود در معرض خطر ماین ،مواد منفجرناشده ،مواد
منفجره دست سازیکه با فشار فعال می شوند ،قرار داشته اند.
■  #تعداد مراکز و کارمندان صحی که در سال گذشته در یک والیت
مورد هدف قرار گرفته اند.

■  #تعداد مراکز و کارمندان تعلیمی که در سال گذشته در هر والیت
مورد هدف قرار گرفته اند.

■  %خانواده های که در مقاسیه با تمام نفوس والیت ،در هنگام انجام
ارزیابی های مرتبط با نمای اجمالی نیازهای بشری ،کشته و زخمی شدن
را نگرانی اصلی مواجه به زنان ،مردان و اطفال خوانده اند.
■  %خانواده های که عضو از خانواده شان به علت جنگ در محل کنونی
شان صدمه روانی دیده اند ،در مقاسیه با تمام نفوس والیت.
■  #موارد تروما در یک والیت در سال گذشته.

■  %خانواده های که میگویند از موارد خشونت علیه و یا آزار زنان آگاهی
دارند.

ب .حرکت مردم و بیجا شدن اجباری
■

■
■

■

■  %خانواده های که تازه (در دو سال گذشته) بیجا شده اند ،در تناسب با
همه خانواده ها در همان والیت.
■ %خانواده های که تازه (در دو سال گذشته) از ایران و پاکستان عودت
کرده اند .در تناسب با همه خانواده ها در همان والیت.

■  %خانواده های بیجا شده گان ،عودت کننده گان و مهاجرین که در یک
والیت در زیر خیمه ها ،سرپناه های دست ساز و یا فضای باز زنده گی
میکنند.

■  %خانواده های بیجاشده تازه (در طول شش ماه گذشته) که میزان
مصرف غذای پایین دارند ،در تناسب با خانواده های بیجاشده و اجتماع

■  %خانواده های بیجاشده ،عودت کننده و مهاجرین که عاید ماهانه هر
شخص کمتر از  850افغانی ( 6000افغانی 7/نفر) می باشد – در مقایسه با
تمام بیجاشده گان همان والیت.
■  %خانواده های بیجاشده که هیچ یک از اعضای آن تذکره ندارند – در
مقایسه با تمام بیجاشده گان همان والیت.

ج .حوادث طبیعی آنی و آهسته

■

■  #تلفات ساالنه مرتبط به جنگ در هر والیت.

■  %خانواده های که در مقایسه با تناسب نفوس والیت ،در هنگام ارزیابی،
در محالت فعلی خود در معرض خطر ماین ،مواد منفجرناشده ،مواد
منفجره دست سازیکه با فشار فعال می شوند ،قرار داشته اند.

■
■
■

■  %خانواده های که سرپناه آنان از اثر حوادث طبیعی در شش ماه اخیر
شدیداً صدمه دیده اند و هنوز مرمت نشده اند – در مقایسه با تمام
خانواده ها در همان والیت.

■  %خانواده های که به علت خشکسالی از مرگ حیوانات و یا کاهش
تولیدات حیوانی گزارش داده اند – در مقایسه با تمام خانواده های که
حیوانات نگهداری می کنند در همان والیت.
■  %کاهش زرع زمین های زراعتی (للمی و آبی)

■  %خانواده های که به علت حوادث طبیعی در اندازه درآمد آنها کاهش
چشمگیری رونما گردیده است – در مقایسه با تمام خانواده ها.

■  %خانوانده های که گفته اند در طول سال گذشته مرکز صحی که آنها
از آن استفاده می کردند به علت حوادث طبیعی تخریب و یا آسیب
دیده است – در مقایسه با تمام خانواده های ساکن در آن والیت.
■  %نقاط منبع آب که در یک والیت خشک شده اند.

■  %خانواده های متاثر از حوادث طبیعی که گفته اند اطفال زیر پنج سال
آنها بیشتر از دو هفته گذشته مصاب به اسهال بوده اند.
■ در صد مردم در مرحله  IPC 4که در یک والیت زنده گی می کنند.

د .دسترسی به خدمات اساسی
■

■
■
■
■

■

■
■

■  %خانواده های که گفته اند که مرکز صحی که اعضای خانواده آنها از
آن استفاده می کردند در طول سال گذشته به علت بسته شدن اجباری،
کمبود کارمندان صحی و یا فقداد دسترسی به خدمات صحی غیر فعال
گردید ،در تناسب به همه خانواده های ساکن آن والیت.

■  %خانواده های که در هنگام ارزیابی دسترسی به منابع بهبود یافته آب
نداشته اند ،در تناسب با همه خانواده ها در همان والیت.
■ %خانواده های که در  30روز قبل از ارزیابی تهیه این سند به تشناب
بهبود یافته دسترسی نداشته اند.

■  %خانواده های که در شش ماه آخر از جنگ و حوادث طبیعی متاثر شده
اند که در هنگام مصاحبه به صابون حمام و شستشو دسترسی نداشتند.
■  %خانواده های که در هنگام ارزیابی های تهیۀ این سند در محالت
کنونی خود به خدمات روانی-اجتماعی و صحت روانی دسترسی
نداشتند ،در تناسب با همه خانواده ها در همان والیت.

■  %خانواده های که گفته اند حد اقل یک طفل خود را در سال گذشته به
علتجنگ و یا حوادث طبیعی از مکتب کشیده اند ،در تناسب با همه
خانواده ها در همان والیت.
■میزان استفاده از بسترهای (شفاخانه ها) در یک والیت
■ %اطفال  59-0ماه که مصاب به سؤ تغذی حاد اند.
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بخش دوم :شاخص های مقیاس وخامت

مقیاس های وخامت سکتوری

تعلیم و تربیه در حاالت اضطراری
■
■
■

■  %خانواده های که تازه (در دو سال گذشته) بیجا شده اند ،در تناسب با
همه خانواده ها در همان والیت.
■  %خانواده های که تازه (در دو سال گذشته) از ایران و پاکستان عودت
کرده اند .در تناسب با همه خانواده ها در همان والیت.

■  %خانواده های بیجا شده گان ،عودت کننده گان و مهاجرین که در یک
والیت در زیر خیمه ها ،سرپناه های دست ساز و یا فضای باز زنده گی
میکنند.

■

■  %خانواده های که سرپناه آنان در شش ماه اخیر از اثر حوادث طبیعی
شدیداً صدمه دیده اند و هنوز مرمت نشده اند – در مقایسه با تمام
خانواده ها در همان والیت.

■

■والیاتی برآورد میشود در دسته بندی  IPCشامل شوند ،نوامبر 2018
– فبروری 2019

■

■  #تلفات ساالنه مرتبط به جنگ در هر والیت.

مصؤنیت غذایی و زراعت
صحت
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■
■

■
■
■

■

■
■

■

■  #تعداد مراکز و کارمندان صحی که در سال گذشته در یک والیت
مورد هدف قرار گرفته اند.

■  %خانواده های که در مقاسیه با تمام نفوس والیت ،در هنگام انجام
ارزیابی های مرتبط با نمای اجمالی نیازهای بشری ،کشته و زخمی شدن
را نگرانی اصلی مواجه به زنان ،مردان و اطفال خوانده اند.
■  %خانواده های که در مقاسیه با تمام نفوس والیت ،عضو از خانواده شان
به علت جنگ در محل کنونی شان صدمه روانی دیده اند.

تغذی
■
■
■

■
■
■

■

■  %خانواده های که در هنگام ارزیابی های تهیۀ این سند در محالت
کنونی خود به خدمات روانی-اجتماعی و صحت روانی دسترسی
نداشتند ،در تناسب با همه خانواده ها در همان والیت.

■میزان استفاده از بسترهای (شفاخانه ها) در یک والیت

■  %خانوانده های که گفته اند در طول سال گذشته مرکز صحی که آنها
از آن استفاده می کردند به علت حوادث طبیعی تخریب و یا آسیب
دیده است – در مقایسه با تمام خانواده های ساکن در آن والیت.

■  %خانواده های متاثر از حوادث طبیعی که گفته اند اطفال زیر پنج سال
آنها بیشتر از دو هفته گذشته مصاب به اسهال بوده اند.

■  #واقعات ساالنه درگیری های مسلحانه در هر والیت.

■  %خانواده های که در مقایسه با تناسب نفوس والیت ،در هنگام ارزیابی،
در محالت فعلی خود در معرض خطر ماین ،مواد منفجرناشده ،مواد
منفجره دست سازیکه با فشار فعال می شوند ،قرار داشته اند.

■  #تعداد مراکز و کارمندان صحی که در سال گذشته در یک والیت
مورد هدف قرار گرفته اند.

■  #تعداد مراکز و کارمندان تعلیمی که در سال گذشته در هر والیت
مورد هدف و تهدید قرار گرفته اند.

■  %خانواده های که در مقاسیه با تمام نفوس والیت ،در هنگام انجام
ارزیابی های مرتبط با نمای اجمالی نیازهای بشری ،کشته و زخمی شدن
را نگرانی اصلی مواجه به زنان ،مردان و اطفال خوانده اند.
■  %خانواده های که عضو از خانواده شان به علت جنگ در محل کنونی
شان صدمه روانی دیده اند ،در مقاسیه با تمام نفوس والیت.

■

■  %خانواده های که میگویند از موارد خشونت علیه و یا آزار زنان آگاهی
دارند.

■

■  %خانواده های که در هنگام ارزیابی دسترسی به منابع بهبود یافته آب
نداشته اند ،در تناسب با همه خانواده ها در همان والیت.

آب و حفظ الصحه
■
■

■  #موارد تروما در یک والیت در سال گذشته.

■  %خانواده های که گفته اند که مرکز صحی که اعضای خانواده آنها از
آن استفاده می کردند در طول سال گذشته به علت بسته شدن اجباری،
کمبود کارمندان صحی و یا فقداد دسترسی به خدمات صحی غیر فعال
گردید ،در تناسب به همه خانواده های ساکن آن والیت.

■ %اطفال  59-0ماه که مصاب به سؤ تغذی حاد اند.

■
■

■ %خانواده های که در  30روز قبل از ارزیابی تهیه این سند به تشناب
بهبود یافته دسترسی نداشته اند.

■  %خانواده های که سرپناه آنان از اثر حوادث طبیعی در شش ماه اخیر
شدیداً صدمه دیده اند و هنوز مرمت نشده اند – در مقایسه با تمام
خانواده ها در همان والیت.
■  %نقاط منبع آب که در یک والیت خشک شده اند.

■  %خانواده های متاثر از حوادث طبیعی که گفته اند اطفال زیر پنج سال
آنها بیشتر از دو هفته گذشته مصاب به اسهال بوده اند.
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ﺟﻨﮓ

ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺮدم

ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺟﻨﮓ

ﺑﯿﺠﺎﺷﺪه ﮔﺎن ﺑﯿﺠﺎﺷﺪه ﮔﺎن
ﻧﺎﺷﯽ از
ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻨﮓ
ﺣﻮادث ﻃﺒﯿﻌﯽ

دﺳﱰﺳﯽ

ﺣﻮادث ﻃﺒﯿﻌﯽ

ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﺳﻦ

ﻣﺠﻤﻮع

ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪه
ﮔﺎن اﻓﻐﺎن

ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ

ﺣﻮادث آﻧﯽ

ﺣﻮادث آﻫﺴﺘﻪ

دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ
ﺧﺪﻣﺎت
اﺳﺎﺳﯽ

اﻃﻔﺎل ،زﻧﺎن% ،
*ﻣﺮدان

ﻣﺠﻤﻮع

ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﻪ در ﺣﺎﻻت
اﺿﻄﺮار

 ٠٫١٣ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٠٦ﻣﯿﻠﯿﻮن

-

 ٠٫٠٣ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٠٢ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٠٤ﻣﯿﻠﯿﻮن

-

 ٠٫٠٧ﻣﯿﻠﯿﻮن

٪۰ | ۰ | ۱۰۰

 ۰٫۴ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﴎﭘﻨﺎه اﺿﻄﺮاری و ﻣﻮاد
ﻏﯿﺮ ﻏﺬاﯾﯽ

-

 ٠٫٣٤ﻣﯿﻠﯿﻮن

-

 ٠٫١٠ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٠٥ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫١٠ﻣﯿﻠﯿﻮن

-

-

٪۲۰ | ۱۹ | ۶۱

 ۰٫۶ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﺼﺆﻧﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ و
زراﻋﺖ

-

 ٠٫٣٢ﻣﯿﻠﯿﻮن

-

 ٠٫٢١ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٠٤ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫١٢ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ١٫٩٥ﻣﯿﻠﯿﻮن

-

٪۲۱ | ۲۰ | ۵۹

 ۲٫۶ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﺻﺤﺖ

 ٠٫٢٦ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٠٩ﻣﯿﻠﯿﻮن

-

 ٠٫٠٨ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٠٢ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٠١ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫١٧ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ١٫٢٠ﻣﯿﻠﯿﻮن

٪۲۱ | ۲۰ | ۵۹

 ۱٫۸ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﺗﻐﺬی

-

 ٠٫٠٨ﻣﯿﻠﯿﻮن

-

 ٠٫٠٥ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٠٢ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٠٣ﻣﯿﻠﯿﻮن

-

 ١٫٩٤ﻣﯿﻠﯿﻮن

٪۰ | ۱۹ | ۸۱

 ۲٫۱ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ١٫١١ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٣٠ﻣﯿﻠﯿﻮن

-

 ٠٫١٨ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٠٤ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٠٢ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٢٨ﻣﯿﻠﯿﻮن

-

٪۲۸ | ۱۸ | ۶۴

 ۱٫۹ﻣﯿﻠﯿﻮن

-

 ٠٫٣٦ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫١٨ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٠٤ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫١٤ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫١٠ﻣﯿﻠﯿﻮن  ٠٫٦٦ﻣﯿﻠﯿﻮن

٪۲۱ | ۲۰ | ۵۹

 ۱٫۵ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﺣﻔﺎﻇﺖ

آب و ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﻪ

*اﻃﻔﺎل )زﯾﺮ  18ﺳﺎل( ،زﻧﺎن ،ﻣﺮدان )ﺑﺎﻻی  18ﺳﺎل(

-
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ﺟﻨﮓ

ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺮدم

ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺟﻨﮓ

ﺑﯿﺠﺎﺷﺪه ﮔﺎن ﺑﯿﺠﺎﺷﺪه ﮔﺎن
ﻧﺎﺷﯽ از
ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻨﮓ
ﺣﻮادث ﻃﺒﯿﻌﯽ

دﺳﱰﺳﯽ

ﺣﻮادث ﻃﺒﯿﻌﯽ

ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﺳﻦ

ﻣﺠﻤﻮع

دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ
ﺧﺪﻣﺎت
اﺳﺎﺳﯽ

اﻃﻔﺎل ،زﻧﺎن% ،
*ﻣﺮدان

ﻣﺠﻤﻮع

ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﻪ در ﺣﺎﻻت
اﺿﻄﺮار

 ٠٫١٣ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٠٦ﻣﯿﻠﯿﻮن

-

 ٠٫٠٣ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٠٢ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٠٤ﻣﯿﻠﯿﻮن

-

 ٠٫٠٧ﻣﯿﻠﯿﻮن

٪۰ | ۰ | ۱۰۰

 ۰٫۳ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﴎﭘﻨﺎه اﺿﻄﺮاری و ﻣﻮاد
ﻏﯿﺮ ﻏﺬاﯾﯽ

-

 ٠٫٣٢ﻣﯿﻠﯿﻮن

-

 ٠٫٠٩ﻣﯿﻠﯿﻮن  ٠٫٠٥ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٠٩ﻣﯿﻠﯿﻮن

-

-

٪۲۱ | ۱۹ | ۶۰

 ۰٫۶ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﺼﺆﻧﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ و
زراﻋﺖ

-

 ٠٫٢٨ﻣﯿﻠﯿﻮن

-

 ٠٫٢١ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٩٨ﻣﯿﻠﯿﻮن

-

٪۲۱ | ۲۰ | ۵۹

 ۱٫۶ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﺻﺤﺖ

 ٠٫٢٧ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٠٨ﻣﯿﻠﯿﻮن

-

 ٠٫٠٨ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٠٢ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ١٫٢٤ﻣﯿﻠﯿﻮن

٪۲۱ | ۲۰ | ۵۹

 ۱٫۷ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﺗﻐﺬی

-

 ٠٫٠٧ﻣﯿﻠﯿﻮن

-

 ٠٫٠٥ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٠٢ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٠٣ﻣﯿﻠﯿﻮن

-

 ١٫٩٩ﻣﯿﻠﯿﻮن

٪۰ | ۱۸ | ۸۲

 ۲٫۲ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٩٧ﻣﯿﻠﯿﻮن  ٠٫٢٦ﻣﯿﻠﯿﻮن

-

 ٠٫١٦ﻣﯿﻠﯿﻮن  ٠٫٠٤ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٠٢ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٢٤ﻣﯿﻠﯿﻮن

-

٪۲۸ | ۱۸ | ۶۴

 ۱٫۷ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٣٢ﻣﯿﻠﯿﻮن

-

 ٠٫٠٤ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫١٤ﻣﯿﻠﯿﻮن

-

 ٠٫٥٨ﻣﯿﻠﯿﻮن

٪۲۱ | ۲۰ | ۵۹

 ۱٫۳ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﺣﻔﺎﻇﺖ

آب و ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﻪ

-

*اﻃﻔﺎل )زﯾﺮ  18ﺳﺎل( ،زﻧﺎن ،ﻣﺮدان )ﺑﺎﻻی  18ﺳﺎل(
-

ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪه
ﮔﺎن اﻓﻐﺎن

ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ

ﺣﻮادث آﻧﯽ

ﺣﻮادث آﻫﺴﺘﻪ

 ٠٫١٨ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٠٤ﻣﯿﻠﯿﻮن  ٠٫١٢ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٠١ﻣﯿﻠﯿﻮن  ٠٫٠٤ﻣﯿﻠﯿﻮن

بخش دوم :منابع

منابع

1 .1معلومات  ،UNDSSحمالت انتحاری در افغانستان ،جنوری-اکتوبر 2018
2 .2میان جنوری و سپتمبر  2018به تعداد  8.050تن تلفات ملکی ثبت گردیده (2.798
کشته و  5.252زخمی) .ارقام تلفات ملکی بین سالهای  2014و  2017قرار ذیل اند:
 6.834( 10.535 :2014زخمی؛  3.701کشته)؛  7.469( 11.034 :2015زخمی؛ 3.565
کشته)؛  7.924( 11.434 :2016زخمی؛  3.510کشته)؛  7.015( 10.453 :2017زخمی؛
 3.834کشته) .یونما بخش حقوق بشر ،گزارش سه ماه حفاظت افراد ملکی در
منازعات مسلحانه 1 :جنوری الی  30سپتمبر https://unama.unmissions. ،2018
_org/sites/default/files/unama_protection_of_civilians_in_armed
conflict_3rd_quarter_report_2018_10_oct.pdf
3 .3ریاست انسجام و هماهنگی تطهیر ماین – سیستم اداره معلومات ماین پاکی2018 ،
 287.0004 .4به علت جنگ و  263.000به علت خشکسالی بیجا شده اند .دشبورد
معلوماتی  OCHAالی تاریخ  9اکتوبر www.humanitarianresponse.info/ ،2018
 en/operations/afghanistan/idpsو نمای اجمالی حوادث طبیعی افغانستان،
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/
natural-disasters-0
5 .5این ارقام شامل  27.924تن عودت کننده گان بدون مدرک و  12.811تن مهاجرین
عودت کننده میشود که الی  14اکتوبر  2018تحت برنامه عودت داوطلبانه UNHCR
بازگشت نموده اند ،IOM .عودت افغان های بدون مدرک – گزارش هفته وار– 4 ،
 10نوامبر https://afghanistan.iom.int/sites/default/files/Reports/ 2018
_iom_afghanistan-return_of_undocumented_afghans-_situation
report_4_-_10_nov_2018_0.pdf
6 .6کلستر مصؤنیت غذایی و زراعت و حکومت افغانستان ،ارزیابی اضطراری مصؤنیت
غذایی.2018 ،
7 .7سیستم دسته بندی پنج مرحله ای مدغم برای عدم مصؤنیت غذایی با استفاده از
نورم ها و لسان واحد به حکومت ها و ادارات بشری کمک می کند تا یک بحران (و یا
بحران متوقع) را به صورت فوری درک کنند و وارد اقدام شوند .مرحله اول نشان گر
عدم مصؤنیت جزءی غذایی و مرحله پنج قحطی و یا آفت می باشد http://www.
/ipcinfo.org/ipcinfo-website/resources/resources-details/en/c/1129190
 ،FEWSNE8 .8دورنمای مصؤنیت غذایی افغانستان ،اکتوبر  2018الی فبروری ،2019
http://fews.net/central-asia/afghanistan
9 .9کلستر صحت افغانستان ،اکتوبر 2018
1010طبق معلومات کلستر صحت افغانستان ،الی  10میلیون افغان به خدمات برنامه
‹مجموعه خدمات اساسی صحی› ( )BPHSدسترسی ثابت و منظم ندارند.
1111کلستر تغذی افغانستان .2018 ،نظر به تقسیم بندی اداره جهانی صحت اگر در جای
در پهلوی سؤتغذی حاد عوامل مخرب (شدید کننده) همچون بیماری های شدید،
خدمات صحی ضعیف ،جنگ ،حوادث طبیعی مکرر ،عدم مصؤنیت غذایی و رقم
مرگ و میر بلند نیز موجود باشند ،در آنصورت به جای حد رایج (تعیین اضطرار) 15
فیصد سؤتغذی حاد عمومی ( 10 ،)GAMفیصد  GAMبراساس میتود قد بر وزن را حد
تعیین حالت اضطرار قرار میدهندhttp://www.who.int/diseasecontrol_ .
emergencies/publications/idhe_2009_london_malnutrition_fenn.pdf
1212بیانیۀ مطبوعاتی  ،UNICEFدر افغانستان از هر سه طفل یکی آنان تا هنوز واکسین
نشده اند ،اپریل https://www.unicef.org/afghanistan/press- ،2018
releases/1-3-children-still-unimmunized-afghanistan
1313یونما بخش حقوق بشر ،گزارش سه ماه حفاظت افراد ملکی در منازعات مسلحانه
(قب ًال ذکر گردیده است).
1414عین منبع ماقبل.
1515چارچوب نظارت و گزارش دهی دسترسی ( ،)AMRFکه توسط بخش دسترسی دفتر
اوچا تهیه میشود .در میان ماه های جنوری و سپتمبر  2018به تعداد  38کارمند
امدادرسان زخمی و  20تن کشته شده اند .در سال  2017در عین زمان  9کارمند
امدادرسان زخمی و  14کشته شده بودند.
1616یونما بخش حقوق بشر ،گزارش سه ماه حفاظت افراد ملکی در منازعات مسلحانه
(قب ًال ذکر گردیده است).
1717عین منبع ماقبل.
1818کلستر صحت افغانستان ،سپتمبر 2018
 Heszlein-Lossius ، Al-Borno، Shaqqoura، Skaik1919و  ،Gilbertزنده گی بعد از
قطع عضو دنبال حادثه ترومای مرتبط با جنگ :مطالعه بالینی از نوار غزه 31 ،آگست
https://bmcinthealthhumrights.biomedcentral.com/ ،2018
articles/10.1186/s12914-018-0173-3

 ، REACH Initiative2020ارزیابی همۀ افغانستان (Whole of Afghanistan
 ، )Assessmentآگست https://data.humdata.org/dataset/whole-of- ،2018
afghanistan-assessment-household-dataset-august-2018
2121عین منبع ماقبل.
 ،Cabtree2222انعکاس بدبختی افغان ها در پایینترین سطح اندازه گیری مقیاس رفاه26 ،
اکتوبر https://news.gallup.com/poll/244118/afghans-misery- ،2018
reflected-record-low-measures.aspx
2323الی تاریخ  30اکتوبر  2018به تعداد  38.143خانواده یا  262.265فرد در طول سال بیجا
شده اند ،دشبورد معلوماتی  ،OCHAبیجاشده گان داخلی ناشی از جنگ
2424عین منبع ماقبل.
2525کندز به صورت مداوم شاهد نرخ بلند بیجاشده گان بوده .بلند رفتن تعداد بیجاشده
گان ممکن ناشی از افزایش کنترول گروه های مسلح غیر حکومتی بر جاده ها در زون
غرب باشد.
 OCHA2626افغانستان ،بو ِلتِن بشری شماره  1 ،78جوالی –  30سپتمبر https:// ،2018
reliefweb.int/report/afghanistan/afghanistan-humanitarian-bulletinissue-78-1-july-30-september-2018
2727افغانستان ،کلستر سرپناه اضطراری و مواد غیر خوراکی ،اکتوبر 2018
 ،REACH Initiative2828شرح محله های غیر رسمی ،نوامبر http://www. 2017
_reachresourcecentre.info/system/files/resource-documents/reach_afg
factsheets_booklet_informal_settlement_profiling_november2017.pdf
 ،REACH Initiative2929ارزیابی همۀ افغانستان (Whole of Afghanistan
 )Assessmentکه قب ٌال ذکر شده است.
3030وزارت معارف ،جمهوری اسالمی افغانستان ،و اداره  ،UNICEFابتکار جهانی برای
اطفال بیرون از مکتب – مطالعه کشوری افغانستان ،جون https://www. ،2018
unicef.org/afghanistan/reports/global-initiative-out-school-children
3131عین منبع ماقبل.
 IOM3232افغانستان ،عودت افغان های بدون مدرک – گزارش هفته وار 27-21 ،اکتوبر
https://afghanistan.iom.int/sites/default/files/Reports/iom_ ،2018
_afghanistan-return_of_undocumented_afghans-_situation
report_21-27_october_2018.pdf
 OCHA3333افغانستان ،نمای اجمالی نیازهای بشری  ،2018صhttps://www. ،8 .
humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/document/
afghanistan-humanitarian-needs-overview-2018
 ،IOM3434عودت افغان های فاقد مدرک – گزارش هفته وار 10-4 ،نوامبر
 IOM DTM3535افغانستان ،خالصه نتایج ارزیابی مبدا (شروع کار یا بیسالین) تحرک،
اپریل – جون https://www.globaldtm.info/afghanistan-baseline- ،2018
/mobility-assessment-summary-results-april-june-2018
 IOM DTM3636افغانستان ،خالصه نتایج ارزیابی مبدا (شروع کار یا بیسالین) تحرک
(جوالی – سپتمبر )2018
3737این رقم شامل عودت  12.811مهاجر ثبت شده و  25.150عودت کننده فاقد مدرک از
پاکستان میشود IOM .افغانستان ،عودت افغان های فاقد مدرک – گزارش هفته
وار 22-16 ،سپتمبر https://afghanistan.iom.int/sites/default/files/ 2018
_Reports/iom_afghanistan-return_of_undocumented_afghans-
situation_report-_16_-_22_september_2018.pdf
 ،NRC3838گریز از جنگ :حاال به کجا؟ چالش های حفاظت بیجاشده گان داخلی در
افغانستان ،جنوری https://www.nrc.no/resources/reports/escaping- ،2018
/war-where-to-next-the-challenges-of-idp-protection-in-Afghanistan
 ،REACH Initiative3939ارزیابی همۀ افغانستان (Whole of Afghanistan
 )Assessmentکه قب ٌال ذکر شده است.
 ،REACH Initiative4040مطالعۀ بیجاشده گان داخلی درازمدت ،جنوری http:// ،2017
www.reachresourcecentre.info/system/files/resource-documents/
_reach_afg_report_multicluster_needs_assessment_of_prolonged
idps_january_2017.pdf
 IOM DTM4141افغانستان ،گزارش جوابدهی به خشکسالی ،هرات 9 ،سپتمبر 12-اکتوبر
http://www.globaldtm.info/afghanistan-drought-response- ،2018
/situation-report-hirat-9-september-12-october-2018
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 ،REACH Initiative4242ارزیابی حفاظت جوامع متاثر از جنگ ،گزارش ارزیابی – می
https://reliefweb.int/report/afghanistan/protection-assessment- ،2018
conflict-affected-populations-assessment-report-may-2018
 ،REACH Initiative4343ارزیابی همۀ افغانستان (Whole of Afghanistan
 )Assessmentکه قب ٌال ذکر شده است.
4444شبکه سرمایه گذاری مهاجرین ،تغییر در پارادایم :سرمایه گذاری چطور پوتانسیل
مهاجرین را آزاد میسازد ،اکتوبر https://www.refugeeinvestments.org/ ،2018
/paradigmshift
 ،FAO4545ارزیابی عاجل شرایط خشک زمستان سال  2018در افغانستان ،مارچ ،2018
_https://fscluster.org/sites/default/files/documents/final_dry_spell
rapid_assessment_26_march_2018_faoaf.pdf
4646عین منبع ماقبل.
 ،FAO4747جوابدهی به خشکسالی افغانستان ،اکتوبر  – 2018فبروری  30 ،2019اکتوبر
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ ،2018
Afghanistan_Drought_response_October_2018_30_Oct.pdf
4848دسته بندی مدغم مرحله های عدم مصؤنیت غذایی ،تحلیل عدم مصؤنیت غذایی
حاد افغانستان ،آگست -2018فبروری  ،2019گزارش شماره  ،10منتشرشده نوامبر
http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/ .2018
IPC_Aghanistan_AcuteFI_Nov2018_Final.pdf
 ،Ansar, M4949کاهش  60درصدی در میزان آب افغانستان ،طلوع نیوز 17 ،سپتمبر
https://www.tolonews.com/afghanistan/afghanistan-records-60- ،2018
drop-water-levels
 REACH Initiative5050و کلستر آب و حفظ الصحه افغانستان ،ارزیابی خشکی ،جون
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/reach_ ،2018
afg_factsheet_dry_spell_assessment_booklet_june_2018.pdf
 ،FAO5151ارزیابی عاجل شرایط خشک زمستان سال  2018در افغانستان ،مارچ ( 2018که
قب ًال ذکر گردیده)
 81 5252درصد خانواده های که در والیات متاثر از خشکسالی زنده گی میکنند ،گفته اند که
عاید آنها کاهش یافته (در مقایسه با  69درصد در والیاتی که از خشکسالی متاثر نشده اند)
– کلستر مصؤنیت غذایی و حکومت افغانستان ،ارزیابی عاجل مصؤنیت غذایی .2018 ،در
این ارزیابی از  1.011محله/اجتماع در  335ولسوالی (از مجموع  339ولسوالی) معلومات
جمع آوری گردیده بود که میتواند از چگونگی وضعیت در سطخ و ملی و والیتی نماینده
گی کند و الیه ای دیگری از نمونه ها هم در سطح محله ها به کار گرفته شده بود تا اوضاع
محلی درک گردد .همچنان دراین ارزیابی برای فهم چگونگی دسترسی ،موجودیت و نرخ
ها معلومات مارکیت ها از ولسوالی ها جمع آوری شده بود .از همه ای این معلومات و
گزارشات در تحلیل  IPCدر سطح ملی استفاده گردیده بود.
 ،FEWSNET5353گزارش خشکسالی 20 ،سپتمبر http://fews.net/central- ،2018
asia/afghanistan/key-message-update/september-2018
5454بانک جهانی ،گزارش انکشاف افغانستان ،آگست https://openknowledge. 2018
 worldbank.org/handle/10986/30293و ادارۀ مرکزی احصایه ،سپتمبر .2018
 ،NRC5555افغانستان ،نظرسنجی تجاران ،اپریل/می .2018
5656کلستر مصؤنیت غذایی و زراعت و حکومت افغانستان  -که قب ٌال ذکر شده است.
5757خط فقر نشان دهندۀ مقیاس ملی برای تامین هزینۀ ضروریات اساسی به شمول مواد
غذایی به ارزش  2.100کیلو کالُری برای هر شخص در روزی و موارد غیر غذایی
شامل سرپناه ،لباس ،تعلیم و ترانسپورت می باشد .کلستر مصؤنیت غذایی و زراعت
و حکومت افغانستان  -که قب ٌال ذکر شده است.
5858آکسفام ،تحلیل و نقشه برداری اضطراری مارکیت :سیستم مارکیت کار و خانه در
والیت ننگرهار ،شرق افغانستانhttps://www.humanitarianresponse. ،2017 ،
info/en/operations/afghanistan/assessment/emma-study-labour-and housing-market-systems-nangarharو  ،NRCارزیابی مارکیت خانه های
کرایه در والیت ننگرهار2018 ،
5959حد اوسط کرایه در والیت ننگرهار از  4.100افغانی ( 60.5دالر 55.5/یورو) در ماه در
مارچ  2016به  5.200افغانی ( 77.5دالر 71/یورو) در ماه در مارچ  2017افزایش پیدا کرد.
 ،REACH Initiative6060ارزیابی همۀ افغانستان (Whole of Afghanistan
 )Assessmentکه قب ٌال ذکر شده است.
 ،REACH Initiative6161ارزیابی حفاظت افراد متاثر از جنگ ،گزارش ارزیابی که قب ًال
ذکر شده است .در عین حال باید به یاد داشت که در برخی محله های روستایی تنها

توافق شفاهی برای نگهداشت کرایه برای چندین سال در عین مقیاس کفایت میکند.
از طرف دیگر تحمیل قرارداد مکتوبی ممکن عواقب منفی ناخواسته داشته باشد؛
چون در ختم معیاد قرارداد صاحب خانه شاید بخواهد کرایه را بلند ببرد و یا به این
بهانه کرایه نشین دیگری جستجو کند و خانواده را اخراج کند .بنا ًء برای نتیجه
گیری به تحقیق بیشتر نیاز است.
 ،REACH Initiative6262ارزیابی حفاظت افراد متاثر از جنگ ،گزارش ارزیابی که قب ًال
ذکر شده است.
6363شاخص های صحی افغانستان ،دفتر افغانستان ادارۀ جهانی صحت 2018
 6464کلستر صحت افغانستان ،معلومات گروه کاری میکانیزم نظارت و گزارش دهی،
اکتوبر 2018
6565ابتکار جهانی محو پولیو ،نوامبر http://polioeradication.org/polio- ،2018
/today/polio-now/this-week
6666فقدان مصؤنیت غذایی میتواند سبب سؤتغذی شده ،مقاومت بدن یک شخص را
کاهش داده ،آنها را در مقابل امراض بیشتر آسیب پذیر میسازد.
6767معلومات دفتر افغانستان سازمان جهانی صحت ،می 2018
6868معلومات کلستر تغذی افغانستان ،سپتمبر 2008
6969اداره یونیسف با هدف معکوس کردن این روند به تازه گی شروع به امتحان کردن
تداوی موارد سؤتغذی حاد وخیم از طریق  17مرکز صحی فرعی در والیت بادغیس
نموده است .با این اقدام آنها میتوانند از سطح شفاخانۀ ولسوالی که فع ًال در آن
تداوی صورت میگیرد ،یک قدم فراتر رفته تا به نقاط دوردست و جاهایکه قب ًال
خدمات به آنها ارائه نشده بود ،رسیده گی شود .اگر از این ابتکار امتحانی نتایج
مطلوب بدست آمد ،قرار است به تمام والیات گسترش داده شود که یک قدم بزرگی
در راستای ارائۀ خدمات بهتر خواهد بود.
7070ریاست عمومی نظارت و ارزیابی و سیستم معلومات صحی ،وزارت صحت عامه،
گزارش فصل دوم.2018 ،
7171کلستر صحت افغانستان ،نوامبر 2018
،Contini, Taqdeer, Cherian, Shokohmand, Gosselin, Graaff and Noe7272
خدمات عاجل و الزمی جراحی در افغانستان :هنوز هم یک چالش نادیده گرفته شده
است ،ژورنال جهانی جراحی 20 ،جنوری http://www.who.int/surgery/ 2010
publications/eesc-afghanistan.pdf
7373از سال  2016منابع بشری در تاسیس « 62پوسته» کمک های اولیۀ تروما کمک کرده
است.
 IOM DTM7474افغانستان ،خالصه نتایج ارزیابی مبدا (شروع کار یا بیسالین) تحرک
(جوالی – سپتمبر https://www.globaldtm.info/afghanistan- )2018
/baseline-mobility-assessment-summary-results-april-june-2018
7575هنگامیکه خانواده ها در مورد بیجایی اخیرشان پرسیده شدند :خانواده های که
سرپرستی آن را شخص معیوب به عهده دارد در  39درصد موارد گفتند که آنها به
شهر آمدند (جایکه دوست و اقارب نداشتند) ،در حالیکه این رقم برای خانواده های
که سرپرستی شان به عهده شخص معیوب نبود 33 ،درصد میشد .ممکن دلیل اینکه
تعداد بیشتر خانواده های که توسط شخص معیوب سرپرستی میشوند والیت اصلی
خود را ترک میکنند بخاطر خواست این افراد برای نزدیکی به مراکز صحی در
شهرها باشد ،REACH Initiative .ارزیابی حفاظت جوامع متاثر از جنگ ،گزارش
ارزیابی که قب ٌال ذکر شده است.
7676یونما بخش حقوق بشر ،گزارش سه ماه حفاظت افراد ملکی در منازعات مسلحانه
(قب ًال ذکر گردیده است).
7777عین منبع ماقبل.
7878معلومات یونیسف 203.000 .2018 ،دختر و  341.000پسر
 ،REACH Initiative7979ارزیابی حفاظت افراد متاثر از جنگ ،گزارش ارزیابی (که قب ًال
ذکر گردیده است).
 ،NRC8080تعلیم و تربیه در حاالت اضطراری :اطفال درگیر سختی ها ،ارزیابی خطر
حفاظت یک طفل برای برنامۀ تعلیمی  NRCافغانستان ،سپتمبر https:// ،2018
www.nrc.no/resources/reports/education-in-emergencies-children-in/distressnew-page
 ،REACH Initiative8181ارزیابی همۀ افغانستان (Whole of Afghanistan
 )Assessmentکه قب ٌال ذکر شده است.
8282یونیسف ،ازدواج اطفال در افغانستان ،جوالی https://www.unicef.it/ ،2018
Allegati/Child_Marriage_in_Afghanistan.pdf
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8383نظارت کلستر حفاظت ،غرب کشور ،سپتمبر 2018
 ،Mugali, Mansoor, Parwiz, Ahmad, Safi, Higgins-Steele & Varkey8484بهتر
نمودن واکسیوناسیون در افغانستان :نتایج سروی چندین بُعدی برای ارزیابی پوشش
نورمال دوره های واکسیناسیون در سصح محالت 4 ،اپریل https:// ،2017
bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-017-4193-z
8585یونیسف ،جوابدهی خشکسالی در غرب کشور ،گزارش شماره  1وضعیت بشری،
جوالی-سپتمبر https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/ ،2018
resources/1%2C%20Western%20Region%20Drought%20Response%20
-%2020%20September%202018_original.pdf
 ،Christian Children’s Fund8686اطفال در جنگ :افغانستان ،اپریل https:// ،2003
reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/
AEE6B74580699E2B4925759400066977-Full_Report.pdf
 ،REACH Initiative8787ارزیابی همۀ افغانستان (Whole of Afghanistan
 )Assessmentکه قب ٌال ذکر شده است.
8888بنیاد آسیا ،افغانستان در سال  – 2017سروی مردم افغان ،نوامبر https:// ،2017
/asiafoundation.org/publication/afghanistan-2017-survey-afghan-people
8989دفتر حمایت از اطفال ،از اروپا به افغانستان :تجارب عودت کننده گان اطفال،
اکتوبر https://reliefweb.int/report/afghanistan/europe- ،2018
afghanistan-experiences-child-returnees
9090یونما بخش حقوق بشر ،گزارش سه ماه حفاظت افراد ملکی در منازعات مسلحانه
(قب ًال ذکر گردیده است) .و گزارش ویژۀ حفاظت افراد ملکی در منازعات مسلحانه:
خشونت های انتخابات https://unama.unmissions.org/sites/default/ ،2018
files/special_report_on_2018_elections_violence_november_2018.pdf
9191از مجموع  990حمله هوایی که در سال  2018در افغانستان انجام شده 519 ،آن تنها در
این سه والیت بوده – هلمند ( ،)271ننگرهار ( ،)144و ارزگان ( .)104معلومات
 ،UNDSSحمالت هوایی در هر والیت ،جنوری الی سپتمبر .2018
9292اداره مرکزی احصایۀ افغانستان ،سروی شرایط زنده گی افغانستان،2016/17 ،
http://cso.gov.af/Content/files/ALCS/ALCS%202016-17%20
Analysis%20report%20-%20Full%20report23%20_09%20
2018-ilovepdf-compressed.pdf
9393بانک جهانی ،افغانستان الی  :2030اولویت های انکشاف اقتصادی در حاالت شکننده،
 6آگست https://www.worldbank.org/en/country/afghanistan/ ،2018
publication/afghanistan-to-2030-priorities-for-economicdevelopment-under-fragility
9494عین منبع ماقبل.
9595بیجاشده گان تازه ،متاثر از حوادث طبیعی ،خانواده های که توسط مردان/زنان
سرپرستی میشوند ،و غیره
9696بیجاشده گان ناشی از جنگ ،متاثر از حوادث طبیعی ،خانواده های که توسط مردان/
زنان سرپرستی میشوند ،و غیره
 ،REACH Initiative9797ارزیابی همۀ افغانستان (Whole of Afghanistan
 )Assessmentکه قب ٌال ذکر شده است.
9898این یافته از نظر آماری معتبر نمی باشد.
9999ننگرهار بیشترین تلفات ملکی را متقبل شده است که تلفات آن برای اولین بار بیشتر
از کابل بوده است .یونما بخش حقوق بشر ،گزارش سه ماه حفاظت افراد ملکی در
منازعات مسلحانه (قب ًال ذکر گردیده است).
10100خانواده های که سرپرستی آنها را خانم به عهده دارد ترجیح می دهند از طریق
تلیفون موبایل ( 33درصد) مطلع شوند ،در مقایسه با خانواده های که سرپرستی آنها
را مردان به عهده دارند ( 25درصد) .در عوض  33درصد خانواده های که سرپرستی
آنها را مردان به عهده دارند ترجیح می دهند از طریق رسانه ها مطلع شوند در
مقایسه  25درصد خانواده های که سرپرستی آنها را خانم به عهده دارد چنین
ترجیحی دارند .در مقایسه با دیگر خانواده ها ،خانواده های که سرپرستی آنها را
اشخاص معیوب به عهده دارد ترجیح میدهند که از طریق رهبران مردمی و یا
نشست های محلی ( 27درصد) آگاه شوند ،REACH Initiative .ارزیابی همۀ
افغانستان ( )Whole of Afghanistan Assessmentکه قب ٌال ذکر شده است.
10101اداره مرکزی احصایۀ افغانستان ،سروی شرایط زنده گی افغانستان ،که قب ٌال ذکر شده
است.
10102وزارت معارف ،جمهوری اسالمی افغانستان ،و اداره  ،UNICEFابتکار جهانی برای

اطفال بیرون از مکتب – مطالعه کشوری افغانستان ،جون https://www. ،2018
unicef.org/afghanistan/reports/global-initiative-out-school-children
 ،REACH Initiative10103ارزیابی حفاظت افراد متاثر از جنگ ،گزارش ارزیابی (که قب ًال
ذکر گردیده است).
 ،REACH Initiative10104ارزیابی همۀ افغانستان که قب ٌال ذکر شده است .چوره
(ارزگان) ،ژېړۍ (کندهار) ،خاص کنر (کنر) ،خاکریز (کندهار) و باالبلوک (فراه).
10105عین منبع ماقبل.
10106عین منبع ماقبل.
10107عین منبع ماقبل.
10108دفتر حمایت از اطفال و هیئت ناروی برای مهاجرین ،ارزیابی های تعلیم و تربیه در
حاالت اضطراری2017 ،
 ،OCHA10109خالصۀ ارزیابی نیازهای ناشی از اثرات خشکسالی – هرات ،بادغیس ،غور،
آگست https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ ،2018
afghanistan/assessment/dina-drought-impact-needs-assessmenthirat-badghis-93%80%highlights-%E2
11110کلستر آنهای را که اقامت گاه شان دیوار و یا سقف نداشته باشد به حیث کسانیکه
در فضای باز زنده گی می کنند ،می شناسد .تعداد زیادی از بیجا شده گان ناشی از
خشکسالی در محله های بیجاشده گان در غرب کشور در حال حاضر در زیر پارچه و
یا پالستیک که با چند تا پایه آویزان شده است ،شب ها را سپری می کنند تا از گزند
طبیعت در امان باشند .این وضع در مقابل باد و دمای یخ کدام حفاظتی فراهم نمی
کند و به بیجاشده گان امنیت و یا حریم خصوصی نمی دهد.
 ،REACH Initiative11111ارزیابی همۀ افغانستان که قب ٌال ذکر شده است.
 ،OCHA 11112خالصۀ ارزیابی نیازهای ناشی از اثرات خشکسالی  -که قب ٌال ذکر شده
است.
11113عین منبع ماقبل.
11114گروه مؤظف مسکن ،زمین و امالک ،گزارش نظارتی 12 ،سپتمبر .2018
 – CRDSA11115ارزیابی نیازهای سرپناه و آب و حفظ الصحه در ولسوالی مقر ،والیت
بادغیس ،می https://www.humanitarianresponse.info/en/ ،2018
operations/afghanistan/assessment/shelter-and-wash-need-assessmentmoqur-district-badghis-province
 REACH Initiative11116و  ،OCHAدور اول ارزیابی ساحات افغانستان که دسترسی به
آن مشکل است ،مارچ https://www.humanitarianresponse.info/sites/ ،2018
_www.humanitarianresponse.info/files/assessments/reach_afghanistan
hard_to_reach_assessment_1st_quarter_april_2018_lr.pdf
 ،UNHCR11117گزارش نظارت بیجاشده گان و عودت کننده گان ،گزارش نهایی ،می
https://reliefweb.int/report/afghanistan/returnee-and-idp- ،2018
monitoring-report-final-report-may-2018
 ،REACH Initiative11118ارزیابی همۀ افغانستان که قب ٌال ذکر شده است.
11119عین منبع ماقبل.
 ،NRC12120افغانستان ،بازنگری جنسیت و سرپناه ،مارچ https://www.nrc.no/ ،2017
globalassets/pdf/reports/nrc-gender_and_shelter-rev-screen-030517.pdf
12121اداره مرکزی احصایۀ افغانستان ،سروی شرایط زنده گی افغانستان ،که قب ٌال ذکر شده
است.
 ،REACH Initiative12122ارزیابی همۀ افغانستان که قب ٌال ذکر شده است.
12123دسته بندی مدغم مراحل مصؤنیت غذایی ، ،تحلیل عدم مصؤنیت غذایی حاد
افغانستان ،که قب ٌال ذکر شده است.
12124کلستر مصؤنیت غذایی و زراعت و حکومت افغانستان  -که قب ٌال ذکر شده است.
12125عین منبع ماقبل.
12126عین منبع ماقبل.
12127اطالعات مرکز ملی نظارت و پاسخدهی به امراض
12128عین منبع ماقبل.
12129سيستم اداره معلومات صحی2018 ،
13130سروی صحت افغانستان.2018 ،
13131سروی صحت افغانستان2018 ،
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13132سيستم اداره معلومات صحی - ،که قب ٌال ذکر شده است.
13133اطالعات کمیته بین المللی صلیب سرخ
13134سيستم اداره معلومات صحی ،2018 ،گزارش فصل دوم
 ،REACH Initiative13135ارزیابی همۀ افغانستان که قب ٌال ذکر شده است.
 2213136والیت :بدخشان ،بادغیس ،بامیان ،دایکندی ،فراه ،فاریاب ،غزنی ،غور ،هلمند،
جوزجان ،کندهار ،خوست ،کنر ،ننگرهار ،نورستان ،پکتیکا ،پکتیا ،پروان ،تخار،
ارزگان ،وردک ،و زابل.
13137نظر به دسته بندی سازمان جهانی صحت برای سؤ تغذی حاد اگر عوامل تشدید
کننده موجود باشد ،مث ًال میزان بلند امراض ،خدمات ضعیف صحی ،جنگ ،حوادث
مکرر ،عدم امنیت شدید غذایی ،و یا میزان بلند مرگ و میر ،در این صورت GAM
 10درصد و یا بیشتر از آن در مقیاس وزن بر قد ()Weight for Height Z-Score
حاالت اضطراری تلقی می شود .در غیر آن معمو ًال  15 GAMدرصد ویا بیشتر از آن
حد تعین اضطرار می باشدhttp://www.who.int/diseasecontrol_ .
emergencies/publications/idhe_2009_london_malnutrition_fenn.pdf
13138عین منبع ماقبل.
13139کلستر تغذی ،تخمین موارد سؤ تغذی حاد ،نوامبر .2018
 ،No Wasted Lives14140اقدام به عمل سریع برای اطفال مصاب به سؤ تغذی حاد،
/https://www.nowastedlives.org
 ،Fewsnet14141چشم انداز مصؤنیت غذایی افغانستان ،آگست http://fews.net/ ،2018
central-asia/afghanistan/food-security-outlook-update/august-2018
14142دسته بندی مدغم مراحل مصؤنیت غذایی ، ،تحلیل عدم مصؤنیت غذایی حاد
افغانستان ،که قب ٌال ذکر شده است.
14143اداره مرکزی احصایۀ افغانستان ،سروی شرایط زنده گی افغانستان ،که قب ٌال ذکر شده
است.
14144عین منبع ماقبل.
14145اطالعات  INSOکه واقعات مرتبط با جنگ بین جنوری و آگست  2018را نشان می دهند.
14146دشبورد معلوماتی  ،OCHAبیجاشده گان داخلی ناشی از جنگ ،که قب ٌال ذکر شده است.
14147اداره مرکزی احصایۀ افغانستان  ،2014ارزیابی ملی خطرات و آسیب پذیری
( ،)2012-2011و انستیتیوت /ICONهیئت اتحادیه اروپا برای افغانستانhttp:// ،
.www.ilo.org/surveydata/index.php/catalog/1644/study-description
14148کلستر فرعی حفاظت اطفال در حاالت اضطراری ،رقم تخمین مردم نیازمند در
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ ،2018
afghanistan/natural-disasters-0
14149ریاست انسجام و هماهنگی تطهیر ماین – سیستم اداره معلومات ماین پاکی2018 ،
 که قب ٌال ذکر شده است. ،REACH Initiative15150ارزیابی حفاظت افراد متاثر از جنگ ،گزارش ارزیابی (که قب ًال
ذکر گردیده است) و  ،REACH Initiativeارزیابی همۀ افغانستان که قب ٌال ذکر شده
است.

 ،REACH Initiative15151ارزیابی حفاظت افراد متاثر از جنگ ،گزارش ارزیابی (که قب ًال
ذکر گردیده است).
15152صندق وجهی ملل متحد برای اطفال ،آواره گان :بحران روزافزون مهاجرین و اطفال
مهاجر ،سپتمبر https://www.unicef.org/publications/index_92710. ،2017
html
15153صندق وجهی ملل متحد برای اطفال ،چارچوب ستراتیژیک تعامل با جوانان و
نوجوانانhttp://www.unicefinemergencies.com/downloads/ ،2017 ،
eresource/docs/Adolescents/63792683.pdf
 ،REACH Initiative15154ارزیابی همۀ افغانستان که قب ٌال ذکر شده است.
15155نظارت حفاظت که توسط سازمان بین المللی مهاجرت و ادارات مرتبط با حفاظت
اطفال انجام شده است.
15156اداره مرکزی احصایۀ افغانستان ،سروی شرایط زنده گی افغانستان ،که قب ٌال ذکر شده
است.
 REACH Initiative15157و کلستر آب و حفظ الصحه ،ارزیابی شرایط خشک – که قب ًال
ذکر شده اند.
 ،REACH Initiative15158ارزیابی همۀ افغانستان که قب ٌال ذکر شده است.
 ،OCHA15159خالصۀ ارزیابی نیازهای ناشی از اثرات خشکسالی – که قب ًال ذکر شده اند.
16160ارزیابی های نیازمندی که توسط ادارات همکار کلستر آب و حفظ الصحه در سال
های  2016و  2017انجام شده اند و اطالعات پاسخدهی کلستر در سال .2017
16161دیتابیس کلستر آب و حفظ الصحه و  ،REACH Initiativeارزیابی محالت غیر
رسمی ،نوامبر http://www.reachresourcecentre.info/system/files/ .2017
_resource-documents/reach_afg_factsheets_booklet_informal
settlement_profiling_november2017.pdf
 ،REACH Initiative16162ارزیابی همۀ افغانستان که قب ٌال ذکر شده است.
16163اداره مرکزی احصایۀ افغانستان ،سروی شرایط زنده گی افغانستان ،که قب ٌال ذکر شده
است.
16164دیتابیس دیپارتمنت سیستم اداره معلومات آب رسانی روستایی وزارت امور احیا و
انکشاف دهات.
16165ارزیابی چندکلستری نیازمندی های بیجاشده گان داخلی دیرینۀ افغانستان که در
جنوری  2017نشر شده است ،و  REACH Initiativeو  ،OCHAارزیابی نیازها در
محالتی که دسترسی به آن مشکل هست ،جون https://reliefweb.int/ ،2018
report/afghanistan/afghanistan-hard-reach-assessment-reportjune-2018
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فهرست اختصارات

ACF

مبارزه علیه گرسنه گی

ACTED

Agency for Technical Cooperation and Development

Cordaid

Catholic Organization for Relief and Development Aid

DACAAR

کمیته دنمارک برای کمک به مهاجرین افغان

BPHS

DRC

مجموعه خدمات صحی اساسی

Danish Refugee Council

EPHS

مجموعه خدمات اساسی شفاخانه یی

IMAM

مدیریت مدغم سؤ تغذی حاد

GAM
IOM

IPC

MUAC

سؤ تغذ حاد عمومی

سازمان بین المللی مهاجرت

دسته بندی مدغم مراحل عدم مصؤنیت غذایی
محیط دور بازو

OHPM

Organization for Health Promotion & Management

SEHAT

سیستم برای عملکرد صحی در حال انتقال

SAM

SMART

SQUEAC
UNDSS
UNFPA

UNHCR

UNMAS
WVI

سؤ تغذی حاد وخیم

سروی نظارت و ارزیابی ستندرد مساعدت ها در انتقال
ارزیابی نیمه کمیتی دسترسی و پوشش

دیپارتمنت سازمان ملل متحد برای امنیت

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای مهاجرین

United Nations Mine Action Service
World Vision International
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