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بخش اول :پیشگفتار توسط هآمهنگ کننده برشی

پیشگفتار توسط

هآمهنگ کننده برشی
زلزله قدرمتند اخیر در ماه نوامرب به تعداد هزاران نفر را در حالی بیخامنان
ساخت که فشارهای ناشی از نیازمندی های مادی زمستان آنها را بیش از پیش
آسیب پذیر ساخته بود .این زلزله یادآوری منود که مردم افغانستان همچنان در
معرض رخدادهای طبیعی باقی مانده اند که مستلزم پاسخگویی مبوقع و موثر
میباشد.
در طی سال گذشته ،در نتیجه جنگهای طوالنی در افغانستان تلفات ملکی در
حال افزایش بوده .سقوط کندز به دست طالبان با آنکه موقت بود ،منتج به
بیجاشدگی گسرتده مردم از آن شهر به رستارس افغانستان به کابل ،مزار رشیف و
تخار گردید .تخمینا بیش از  100،000نفر در یک زمان بیجا شدند.
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رخداد همزمان این دو رویداد با فاصله اندک زمانی و به روش های مختلف
نشان میدهد که کمک های موثر و امدادرسانی برشی به ذخایر تدابیری کافی،
پروسه ای بهبود یافته ی ارزیابی های رسیع ،و رسعت تهیه حامیت مالی و
تصمیم گیری متکی اند.
نیاز به یک پاسخگویی انعطاف پذیر و رسیع و پول تخصیص یافته ی که رسیع
بسیج گردد ،مشخصات نیاز ها در سال  2016میالدی است .در سال 23 ،2015
مراکز اداری ولسوالی ها و همچنان شهر کندز برای مدتی به ترصف نیروهای
طالبان قرار گرفت ،در مقایسه به سال  2014که فقط سه مرکز برای مدت کوتاه
ترصف شده بودند .افزایش در شدت نربدها ،گسرتش آن در حومه جغرافیایی
و تغییر در روش نربدها به این معنی است که در سال  2016بیجاشدگی ها به
همین میزان و یا بیشرت از این خواهد بود.

افزایش مهاجرت یک نشانه ی بسیار آشکار رکود اقتصادی است ،این سطح روز
افزودن آسیب پذیری همچنان سبب کاهش توانایی مقاومت مردم در برابر شوک
ها یا تکانه های حوادث طبیعی میگردد که منتج به بیجاشدگی های دراز مدت
مردم میگردد.
به دلیل جریان مقادیر استثنایی مساعدت های بین املللی و منابع انکشافی
گسرتده به افغانستان  ،حیطه پوشش این پالن منحرص به فعالیت های رضوری
به نجات زندگی در طی  12ماه است .در نتیجه این پالن فقط برای رسیدگی
به نیازمندی های حاد جهت نجات زندگی جمعیت بیجاشدگان ناشی از جنگ
و حوادث طبیعی و عودت کنندگان و همچنان کمکها صحی و تغذی که برای
نجات زندگی صورت میگیرد ترتیب شده .با وجود امکان افزایش نیازمندیهای
برشی ناشی از جنگ در افغانستان ،این پالن نسبت به سالهای گذشته بر کمکهای
رضری به نجات زندگی متمرکز تر خواهد بود .از آنجایکه نیازهای مزمن در
افغانستان فراگیر است ،بهرت است که توسط پروگرامهای چندین ساله یا دراز
مدت به آن رسیدگی صورت گیرد ،که شامل این پالن منی گردند.
برای مقابله با شوک ها یا تکانه های محتمل در سال  ،2016برای متویل کنندگان
بسیار مهم است که بخش عمده ای مساعدت های شان را بصورت آماده باش
داشته باشند که به رسعت و عاجل قابل مرصف باشد تا به نیازمندی های عاجل
ناشی از حوادث طبیعی و جنگ مبوقع رسیدگی صورت گیرد.

آمار فقر در رسوی رشایط زندگی افغان ها ( )ALCSکه به تازگی منترش شده
نشان میدهد که فقر (برحسب معیار درآمد روزانه زیر دو دالر)  70فیصد از
افغان ها را متاثر ساخته است .این همراه است با سطح پایین رشد اقتصادی،
و قلت کار برای  40،000جمعیت جوان که در هر ماه وارد بازار کار میگردد.

مارک بودین
هآمهنگ کننده ای برشی
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بخش اول :سیر تحول بحرانات

سیر تحول

بحرانات

پهنای وسیع کشور در حال غرق شدن در نربد است .سال  2016میالدی احتامال شاهد ادامه و یا افزایش رقابت ها برای داشنت کنرتول
بین گروپ های مسلح غیر دولتی و نیروهای امنیتی دولتی خواهد بود که در نتیجه مردمان بیشرت را نیازمند به کمک های برشی و
محافظوی میسازد.
نربدهای مسلحانه
نیروهای ملی امنیتی بخاطر درگیری هایشان در چندین جبهه و درتعداد رو به
افزایش ولسوالی های ناامن با گروپهای مسلح غیردولتی زیر فشار قرار دارند.
افزایش روز افزون در تعداد والیتهای متاثر از جنگ از ویژگی متامیز سال 2015
میالدی بود .با عقب نشینی بخش بزرگ نیروهای بین املللی ،فعال شاخصۀ نربد ،
شدت بیشرتدرگیری های مسلحانه و افزایش قابل توجه حمالت گروپهای مسلح
غیردولتی در مرکز ولسوالیها میباشد .در سال  23 ،2015مرکز ولسوالی یک و یا
بیشرت از یکبار به ترصف گروپهای مسلح غیردولتی در آمدند ،که در سال 2014
این فقط محدود به سه ولسوالی بود .تشدید نربدها و وحشت فزاینده ناشی از
ناامنی و تهدید ،هزارها نفر را در جریان سال  2015در رستارس افغانستان بیجا

منود .تخمینن پیش بینی میشود که در جریان سال  250،000 ،2016نفر فراری
از خانه هایش احتیاج به کمک خواهند داشت .از آنجایکه وضعیت سیال باقی
میامند و بی ثباتی و نربدها بیشرت از پیش گسرتده میگردد ،احتامل اینکه فامیل ها
در برگشت شان احساس امنیت کنند ،کاهش مییابد؛ و تعداد فزاینده افراد خود را
در وضعیت بیجاشدگی دراز مدت مییابند.

جمعیت بیجاشده داخلی ،پناهندگان و مهاجرین
ارقام فزاینده جمعیت بیجاشده ناشی از جنگ در  15سال گذشته بالغ بر تقریبا
 1.1میلیون جمعیت میگردد .در نتیجه نربدهای گسرتده و فزاینده ،ارقام سال
 2015اشاره برآن دارد که تعداد فامیلهای که بخاطر فرار از جنگ و خشونت خانه
هایش را ترک کرده اند در مقایسه با سال  2014میالدی  64فیصد افزایش یافته
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خط زمانی بحرانات
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افزایش شدید تلفات ملکی
که توسط گروه های مسلح
مورد هدف قرار گرفتند .تهدیدهای
مرتبط با نربدهای جاری و تنش های
نهانی تاریخی.

عملیات متام عیار در
وزیرستان شاملی باعث
بیجاشدگی پناهندگان پاکستانی به
خوست و پکتیکا گردید .تعداد اندک
فامیلها عودت منوده اند.

رسوی ملی تغذی ()NNS
 2013نشان میدهد که یکی
از پنج طفل زیر پنج سال ( 9.7درصد)
مبتال به سوء تغذی حاد اند.

بخش اول :سیر تحول بحرانات

است؛ که بالغ بر  200،000جمعیت در یک سال میشود .گزارش دهی و تصدیق
مجموع تعداد بیجاشدگان بدلیل عدم دسرتس رشکای برشی به مناطق نا امن و
درگیر جنگ به موانع دچار بود.
افغانستان هم چنان میزبان مهاجران از وزیرستان شاملی کشور همسایه متعاقب
براه افتادن عملیات پاکسازی نظامیان پاکستان در جون  2014گردید.
بدلیل بهبود در ثبت بیومرتیک و محتمل بودن برگشت برخی آنان به خانه
هایش ،پیش بینی میشود که در سال  2016تعداد  225،000پناهندگان که
افغانستان از آن میزبانی میکند کاهش یابد .اما ،انتظار میرود که تعداد تخمینا
 175،000از آنها در آینده قابل پیش بینی درکشور باقی مبانند.

حوادث طبیعی
سال  2015میالدی یکبار دیگر آشکار ساخت که افغانستان در حد قابل توجه در
معرض حوادث طبیعی قرار دارد .در شش ماه اول سال آمار متاثرین سیالب و
رویدادهای شدید موسمی پایین تر از اوسط قرار داشت ،اما در ماه اکتوبر ،زلزله
ای  7.5ریشرتی کشور را تکان داد که منجر به گرفنت جان بیشرت ازصد نفر گردیده
و باالتر از 127،000جمعیت را به کمک های برشی نیازمند منود .آمار دهه ی
گذشته اشاره بر آن دارد که در حد متوسط ساالنه  235،000جمعیت از ناحیه
حوادث طبیعی همچون سیالب ،زلزله ،لغزش زمین و خشک سالی متاثر میگردند.

بحرانات تغذیه
در سال  2016میالدی ،تقریبا یک میلیون اطفال نیاز به تداوی از ناحیه سوء
تغذی حاد خواهند داشت .تاثیرات سوء تغذی حاد امراض عادی مثل اسهال،
انتانات تنفسی و رسخکان را مبدل به امراض کشنده میکند .در بخشی وسیع
کشور سوء تغذی باال تر از قدمه اضطرار گزارش شده که فقط  40درصد سوء
تغذی شدید حاد برای تداوی بسرتی گردیده که از جمله  10درصد آنان شفا
نیافته اند .پوشش مراکز صحت عامه پایین تر از  60در صد است که از بین آن
فقط  34درصد تسهیالت خدمات تداوی سوئ تغذی را ارائه میکنند .آگاهی کافی
از اسباب سوء تغذی وجود ندارد .بیشرتین مادران از اینکه طفل شان مصاب به
سوئ تغذی است بی خربند ،که این خود یکی از بزرگرتین موانع در شناسای و
تداوی آنان میباشد.
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بیجا شدگان جدید از ناشی از جنگ

انتظار میرود که نیازمندیهای برشی ناشی از جنگ افزایش یابد.

جنوری-سپتامرب 2015

۱۹۷،۰۰۰

پیش بینی برای سال 2016

۲۵۰،۰۰۰

پناهنده گان از کشور پاکستان
در سپتامرب 2015

۲۲۵،۰۰۰

پیش بینی برای سال 2016

۱۷۵،۰۰۰

عودت کنندگان آسیب پذیر افغان بدون مدرک

اپریل 2015

سپتامرب 2015

افزایش شدید نربد در زون
شامل و غرب منتج به
بیجاشدگی جدید گردیده که بیشرت
آنها در ساحات خارج از دسرتس اند.

نخستین گزارشها از نربدها
در شهر کندز نشان میدهد
که باال تر از  13،000فامیل ها بیجا
شده اند.

جنوری-سپتامرب 2015

۸۴،۰۰۰

پیش بینی برای سال 2016

۱۱۱،۰۰۰

پناهندگان عودت کننده
جنوری-سپتامرب 2015

۵۴،۰۰۰

پیش بینی برای سال 2016

۶۹،۰۰۰

بخش اول :اهداف اسرتاتیژیک

اهداف

اسرتاتیژیک
در طی یک مترین حدبندی موشکافانه ،با تعیین پنج هدف سرتاتیژیک در راستای هدف اصلی اولویت بندی نیازمندیهای حاد برشی،
تیم کشوری برشی جهت مساعدت های اساسی برای نجات زندگی در طی  12ماه یک پالن واقعبینانه و متمرکز را ارئه منوده است.
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مصئونیت افراد ملکی
پشتیبانی از مصئونیت غیر نظامیان درمقابل خشونت و سوء استفاده ی گروه های دخیل در جنگ و پیشگیری از مورد تعرض
قرار گرفنت بعدی با مراعات کامل حقوق انفرادی در مطابقت با قانون بین املللی برشی و حقوق برشی.

پاسخ به بیجاشدگی های نربد ،پناهندگی و عودت کنندگان آسیب پذیر
پاسخ به نیازهای غیر نظامیان متاثر از نربدهای مسلحانه ،شامل اشخاص بیجاشده داخلی ،پناهندگان و عودت کنندگان در
مطابقت با قانون بین املللی برشدوستانه و حقوق برشی.

وضعیت اضطراری ناشی از حوادث طبیعی و وضعیت حاد صحی
پاسخدهی به وضعیت اضطراری ناشی از وضعیت حاد صحی و نفوس متاثر از حوادث طبیعی که مطابق به ارزیابی ها ،کمک
های برشی بصورت عامل تعیین کننده در بقای زندگی متاثرین باشد.

معالجه و جلوگیری از سوء تغذی حاد
پرمنودن خالهای مهم در بسته های اساسی خدمات صحی ( )BPHSبرای معالجه ی سوء تغذی حاد و جلوگیری از وخامت
بیشرت وضعیت تغذیه

تجزیه و تحلیل وضعیت و ارزیابی های هآمهنگ نیازمندی ها
بهبود بخشیدن در کیفیت جمع آوری داده ها ،استفاده از تجزیه و تحلیل وضعیت و ارزیابی های هآمهنگ نیازمندی ها بر
اساس ابزارهای پذیرفته شده ،به منظور مطلع ساخنت عملیات برشی و توسعه دسرتسی برشی.

اهداف سرتاتیژیک خاصتآ متمرکز بر تامین خدمات محافظوی و اقدامات نجات
دهنده زندگی برای جمعیت اند که مستقیام از جنگ متاثر گردیده اند .هدف
اصلی پالن ،نجات زندگی و پایین آوردن جروحات است که از طریق محافظت
غیر نظامیان و کاهش معروضیت آنان به نربدها جامه عمل می پوشد .توسط
اهداف دوم ،سوم و چهارم تالش میشود تا این اطمینان حاصل شود که منابع
اندک موجوده به منظور جلوگیری از تلفات زندگی و کاهش مرگ و میر قابل
پیشگیری ،ارضار ناشی از نربد و حوادث طبیعی استفاده میگردد .تقویت روند
جمع آوری آمار و تحلیل اوضاع را جهت اعرتاف به ضعف فعلی در ارزیابی ها
واهمیت تقویت نیاز های مستند که پیش نیاز متام تصمیم گیری های برنامه
های حیاتی است را در منت گنجانده ایم.

با اینکه فقط نیازمندی های حاد برشی اولویت داده شده ،این پالن همچنان
اعرتاف بر این دارد که بسیاری از جمعیت کشوردر فقر مزمن برسمیربد و برای
پیش گیری از افتادن در بحرانات و وخیم گشنت وضعیت صحی نیاز به پشتیبانی
سازمان یافته و دوامدار دارند .پالن موجود همچنان با پیش بینی تاکید بر
دادخواهی قوی با رشکای انکشافی ،دولت و متویل کننده گان جهت تضمین
تعهدات محکم تر به اقدامات دراز مدت و راه حل های دوامدارمورد رضورت
دارند که بتواند اسباب ریشه ای آسیب پذیری ها را هدف قرار دهند .بلند
بردن مقاومت اجتامع ،کاهش خطرات و تاثیرات حوادث و بهبود در آمادگی و
پاسخدهی مربوط به دولت ،در کاهش نیاز مندیهای برشی در دراز مدت کمک
خواهد منود.
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اسرتاتیژی

پاسخدهی
اسرتاتیژی پاسخدهی با در نظر گرفنت وضعیت به شدت متغیر سال گذشته ترتیب یافته اند ،و پیش بین است که رویداد های غیر قابل
پیش بینی در سال  2016نیاز به پاسخدهی رسیع و انعطاف پذیر در چندین حوزه خواهد داشت .اسرتاتیژی همچنان تاکید شدید بر
دادخواهی و همکاری با دولت افغانستان ،رشکای انکشافی ،و متویل کننده گان در راستای از بین بردن علت های آسیب پذیری ،بلند
بردن مقاومت اجتامع کاهش خطرات و تاثیرات حوادث دارد که رسانجام وابستگی دراز مدت به کمک های برشی را کاهش میدهد.

حوزه پاسخدهی برشی
این پالن شدیدا متمرکز بر اسرتاتیژی اقدامات برشی در طی  12ماه است که
برای پیشگیری ضیاع جان انسانها بسیار مهم است .به حیث یکی از فقیر ترین
کشورهاِ ،
نفوس افغانستان نیازمندی های گسرتده مزمن ناشی از انکشاف پایین
و ناامنی را دارا میباشد .از آنجایکه وضعیت نیازمندی های مزمن جمعیت بحران
برشی را بدتر می سازد ،راه حل های اجرایی این معضل و نشانه های گسرتده
انکشاف پایین باید توسط پالنهای یکپارچه انکشافی چندین ساله زیر پوشش قرار
گیرد .اینچنین راه حل ها فراتر از چرخه ای کوتاه پاسخدهی برشی است.
افغانستان یکی از بزرگرتین دریافت کنندگانِ کمکهای های بین املللی و جریان
مساعدت ها در جهان است .بودجه ی اقدامات برشی تقرییا هفت درصد از
این کمک را تشکیل میدهد .دولت افغانستان این را واضح ساخته که بیشرتین
مساعدت ها در بخش انکشافی باید از طریق بودجه دولت و مطابق به پالن
ملی به مرصف برسد .با در نظر داشت حدود معیین پالن پاسخدهی موجود
حجت حصول اطمینان از تفکیک روشن فعالیت های انکشافی از فعالیت های
برشدوستانه و حفظ فضا برای اقدامات بیطرف برشی و استفاده موثر منابع
ترتیب گردیده اند .شاخص های پالن پاسخدهی با در نظر داشت برنامه ریزی
های مدغم چندین ساله دولت و رشکای انکشافی معین گردیده اند .اینکار به
منظور متمم سازی و جلوگیری ازدوباره کاری فعالیت های تحت « برنامه های
اولویت ملی دولت» برای صحت ،معارف ،زراعت و انکشاف روستاها؛ و برنامه
مساعدت های انکشافی مربوط به ارگان های سازمان ملل ،بخصوص در حوزه
های انکشاف منصفانه اقتصادی و تامین خدمات اولیه اجتامعی ،صورت میگیرد.

فرضیه های پالنگذاری
در سال  2016انتظار میرود که جنگها به همین حد باقی مباند و یا تشدید یابد،
تعداد افراد بیجاشد ُه داخلی کمرت از  2015نخواهد بود و ممکن افزایش یابد،
افغانهای آسیب پذیر بیشرت از کشورهای همسایه عودت خواهند منود ،تداوم نیاز
پناهندگان به دوام کمک اما مبقدار کمرت و حوادث طبیعی باید پیش بینی گردد.

غیرقابل پیش بینی بودن عوامل کلیدی ایجاد نیازمندی های
برشی رضورت بر یک سرتاتیژی ای دارد که بتواند آمادگی های
تدابیری را در رستا رس کشور پیش بینی منایند ،ظرفیت ها را
تقویت بخشد ،منابع را درنواحی آسیب پذیر از قبل مستقر منایند
و وجه مالی را برای پاسخدهی رسیع و انعطاف پذیر تهیه منایند.
با اذعان به مترکز غالب اسرتاتیژی در پاسخدهی به حالت اضطرارونیازمندیهای
جدید و غیر قابل پیشبینی ،این روشن است که وضعیت خدمات دولتی در سال
پیش رو بهبود نخواهد یافت .تامین وجوه دوامدار برشی تعیین کننده پشتیبانی
برای جمعیت معروض به خطر است و این وجوه نفوذ امداد رسانان را در ارائه

خدمت به معالجۀ سوء تغذی برای حفظ جان و ترضیضات موثر تر میسازد.
رشد مصارف مرتبط به تالش ها برای تامین امنیت ملی باعث فشار بر بودجه
دولت گردیده که این استطاعت دولت را در هدف قراردادن کرس انکشافی و فقر
مزمن متاثر منوده که نتیجتا منجر به رشد نیازمندیهای برشی میگردد.

پاسخ های اولویت بندی شده
اولویت بندی در پالن پاسخدهی به اساس اصول مترینِ تشخیص حدود نیازمندیها
است که به منظور تعیین شاخص های نیازهای حاد برشی برای انعکاس آن در
منای اجاملی بر نیازمندی های برشی ( )HNOانجام شده اند .با در نظر داشت
عوامل کلیدی ایجاد بحرانات برشی نیازمندی ها بشکل وسیع مطابق به وضعیت
مشخص گردیده اند :مانند متاثرین جنگ ،بیجاشدگان جنگی ،پناهندگان ،عودت
کنندگان آسیب پذیر ،و همچنان مبتالیان به سوء تغذی حا ِد تهدید کنندۀ زندگی
و موارد معروض به عدم مصئونیت غذایی حاد .در وحله ای اول و در نبود
ِ
جمعیت متاثر از جنگ و یا بیجاشدگان جهت پاسخدهی
حوادث طبیعی بزرگ،
در اولویت قرار میگیرند که به شیوه رویکرد چند-سکتوری از طریق چند-
سکتورذیدخل به نیازهای شان رسیدگی صورت میگیرد با حصول اطمینان از تداوم
فعالیتهای نجات زندگی مانند مراقبتهای ترضيضات اضطراری ،تداخالت معالجوی
برای سوء تغذی حاد ،و ادامه غذا های اولی ،کمکهای صحی و آب به قضایایی
طوالنی پناهندگان.

بیجاشدگی های دراز مدت
طوریکه بیجاشدگی ها بیشرت گسرتش می یابد و نربدهای جاری و دست به
دست شدن مناطق جنگی مردم را از بازگشت به خانه های شان باز میدارد ،بر
تعداد فامیلهای که متحمل بیجاشدگی ها دراز مدت میگردد ،افزوده میشود .از
آنجایکه که حد اقل نظارت و پیگیری نیاز های جمعیت های آسیب دیده بطور
دوامدار و سازمان یافته صورت گرفته ،اسرتاتیژی پاسخدهی در سال  2016پیش
بین است که نیازمندی های برشی و محافظوی در این جمعیت افزایش می یابد،
از ایرنو منابع مشخص برای انجام ارزیابی های چند سکتوری و پاسخدهی برای
شناسایی نیازها برای حد اقل  100،000نفرپیش بینی شده ،در نظر گرفته شده
اند.

کمکهای نقدی
تیم کشوری برشی باورمند است که استفاده از کمک های نقدی چند-مقصدی
میتواند که به نیازمندیهای متنوع فوری ،با حفظ وقار ،انعطاف پذیری ودادن
قدرت انتخاب به مستفیدین ،پاسخدهی مبوقع و با رصفه داشته و بازار محلی
را نیز تقویه کند .رشکاء کاری ارگانهای غیر دولتی در میکانیزم پاسخهای عاجل
( )ERMبا پشتوانی مالی ادارۀ عمومی کمیسیون اروپایی برای کمک های برش
دوستانه و مصونیت افراد ملکی ( )ECHOاز اینکه کمک های نقدی در کنار

09

بخش اول :اسرتاتیژی پاسخدهی

روش های دیگر مساعدت ها در زمان پاسخدهی به حالتهای اضطرار ناشی از
جنگ و حوادث طبیعی در افغانستان در نظر گرفته شده ،پیش گام بوده اند.
وضعیت پیش بینی شده در سال  2016جامعه برشی را از چالش ها با خرب منوده
و جهت رسیدگی به نیازها در سطح سکتور ها آنها را وادار به اخذ رویکردهای
نوآوارانه میکند ،همزمان با این توقعات کارایی و موثریت را باید نگه داشت.
استفاده از مودل های انتقال پول نقد ،که گیرنده را قادر به دریافت پول و
خدمات مستقیم از تاجران محلی و ارائه کنندگان خدمات میکنند ،بسیار مفید
واقع میگردد چون دسرتسی به مناطق متاثر شده برای توذیع مواد بصورت
فزیکی خیلی محدود شده است.

توجه به جنسیت
اقدامات برشدوستانه در افغانستان بصورت مستمر متحمل مشکالت سازمان
یافته ی در رابطه با فراهم آوری مساعدت ها و محافظت زنان و دخرتان گردیده
است .افزایش دسرتسی زنان به کمک های برشی برای زنان و دخرتها که همواره
دچار موانع سیستامتیک به دسرتسی امن به کمک ،شامل مذاکره برای دسرتسی
مصئون و مکمل به کمکها و همسو سازی اقدامات محافظوی توسط متام ارگان
های برشی میگردد .با درنظر داشت نیاز به تحلیل های خاص جنسیتی در سکتور
ها و حوزه های خاص برخی از اهتاممات مختص به جندر در اسرتاتیژی های
پاسخدهی سکتورهای مربوطه درین سند نظرگرفته شده است.

کاهش دهی کمکهای برشی در دراز مدت
کاهش کمکهای مالی ونتیجتا متمرکز شدن اقدامات برشی به پاسخدهی عاجل،
بار مسئولیت بیشرت را بر دولت افغانستان میگذارد تا به شکل سازمان یافته ی بار
نیازجمعیت نیازمند به کمکهای برشی را کاهش دهد.

با توجه به میزان رشد بیجاشدگان نربد ،پیرشفت های ملموس در تطبیق پالیسی
بیجاشده های داخلی  2013در هردو بخش رهربی دولت و هآمهنگی پاسخدهی
به نیازهای عاجل اشخاص بیجاشده باید قابل دید باشد و همچنان حصول
اطمینان از اینکه بیجاشدگان دراز مدت فرصت بازگشت را بیابند ،در جوامع
میزبان ادغام گردند یا به محل دیگری اسکان داده شوند ،واینکه آنها بیجا شده
گان را درین راستا با شامل ساخنت رصیح این پالن در پالن انکشافی مدد رسانند.
تا زمانیکه پوشش کافی صحی تامین نشود سوء تغذی و امراض واگیر بحیث
عوامل های کلیدی مرگ و میر باقی خواهد ماند .رویکرد بسته اساسی خدمات
صحی ( 18 )BPHSساله به مراقبت صحی نیاز به ارزیابی های جدی و انطباق
آن به رشایط جهت رسیدگی به نیازمندی های جمعیت دارد ،خصوصا کمک به
سوء تغذی باال و نیاز های کمک های ناشی از منازعات که تحت پوشش BPHS
منی باشد.
الگوی چرخشی حوادث طبیعی در افغانستان بطور اوسط یک چهارم از یک
میلیون جمعیت را در هر سال متاثر می سازند .بحیث پاسخدهندۀ اصلی به
جمعیت متاثر از حوادث الزم است که دولت افغانستان رهربیت خویش را در
جریان ادای این وظیفه نشان داده و به رشد ظرفیت ادارات ملی مدیریت
حوادث توجه مناید .یک میکانیزم قوی پاسخدهی به خطرات حوادث باید با
آمادگی ،تحلیل ریسک ،نقشه برداری ظرفیت ها و هشدار اولیه  ،شناسای اولویت
کارهای با رصفه ،همراه باشد .تالشها برای پاسخدهی و آمادگی باید به اقدامات
دراز مدت برای بلند بردن مقاومت جامعه ،ارتباط داشته باشد.
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بخش اول :ظرفیت عملیاتی

ظرفیت

عملیاتی
سال  2015میالدی شاهد پاسخدهی رسیع توسط جامعه برشی بود که  10فیصد افزایش معنی دار در تعداد فعاالن اموربرشی در 15
والیت که نیاز مندی شدید تشخیص داده شده بود را به منایش گذاشت.
تعداد رشکائ عملیاتی برشی در سال  2015افزایش یافتند که تعداد آنها به 160
موسسه غیر دولتی ملی و بین املللی میرسند که به اضافه ی دفاتر سازمان ملل،
سازمان بین املللی مهاجرت ،صلیب رسخ و جمعیت هالل احمرافغانی که فعالیت
های برشی را انجام می دهند .تعداد موسسات که ظرفیت پاسخدهی در حالت
های اضطرار را دارند در مجموع به  249عدد می رسد .شناسایی و شمولیت
رشکاء در تالش های هآمهنگی در طی پروسه ای نظارتی متقابل «کی در کجا
چی کارمی کند»که توسط کلسرت ها و دفرت هآمهنگی امورات برشی ()OCHA
صورت میگیرد تقویت یافته است .با وجود افزایش حضوری که یکی دیگر از

ﭼﯿﻦ

دوﺷﻨﺒﻪ

شاخصه ی نیاز به گسرتش جغرافیای است ،اکرثیت این فعاالن به شمول دفاتر
سازمان ملل به موانع اکامالت مالی مواجه اند که منابع مالی و مادی آنان را
متاثر ساخته ،ظرفیت پاسخدهی آنان را محدود میکند .با آنکه دفرت هآمهنگی
امور برشی ( )OCHAبر دادخواهی برای گسرتش جای پای کمکهای برشدوستانه
متناسب با نیازمندیهای ادامه میدهد ،اما اکامالت مالی ،دسرتسی و امنیت به
حیث موانع باقی میامند .در سال  2015والیات های نورستان و هلمند شاهد 20
درصد کاهش در تعداد فعاالن عملیاتی برشی بودند.

تعداد رشکاء برشی
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بخش اول :دسرتسی برشی

دسرتسی

برشی

در جریان سال  2016موانع دسرتسی به احتامل زیاد رو به وخامت خواهد گذاشت که دالیل آن قسام افزایش گروپ های مسلح،
کاهش حضور برشی بخاطر مشکالت مالی و افزایش عدم اطمینان از کنرتول دولت میباشد  .پاسخدهی برشی در افغانستان رضورت
دارد تا بطور اسرتاتیژیک خود را به محیط عملیاتی جدید سازگار سازند.
خطرات امنیتی مرتبط با نربدها و مدیریت مناسب آنها یکی از فاکتورهای مهم
موانع در دسرتسی برشی در رستارس افغانستان است ،عالوه بر آن جرایم ،تداخالت
سیاسی محلی ،و ضعف زیرساختها نیز مانع ظرفیت کاری در برنامه ریزی های
اصولی می گردند .موانع فزاینده موجود که باعث پیوسنت چندین ارگان به
رویکرد مشارکت و مدیریت از راه دور شدند ،الزاما در سال  2016نیز رضورت
به پاسخدهی اسرتاتیژیک در رسارسی جامعه برشی دارند .بصورت تیامتیک ،برای
جامعه برشی رضوری است تا جهت رسیدگی به قضایا فزاینده در ساحات خارج
کنرتول دولت مدل عملیاتی خویش مطابق به وضعیت سازگار سازند.
ﭼﯿﻦ

حوادث گزارش شده ی که کارمندهای برشی را متاثر ساخته است.
15
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بخش اول :نظارت بر پاسخدهی

نظارت بر

پاسخدهی
جامعه برشی توسط نظارت و گزارش دهی مستمر از کارایی و بسندگی پاسخ ها به تقویه حسابدهی در کمکها به جمعیت متاثر
اطمینان حاصل مینامیند .نظارت بهنگام از پیرشفت ها براساس نتایج پالن شده  ،تصمیم گیری ها برای اقدامات برشی را کمک می کند
و بسیج موثر منابع را حامیت میکند.

چوکات کاری نظارتی پاسخدهی
چارچوب کاری نظارت از پاسخدهی ( )RMFیک سند مکمل بر پالن پاسخدهی
برشی ( )HRPاست .این شامل یک چارچوب کاری نتایج ،یک پالن پاسخدهی
نظارت ،برنامه ی زمانی گزارش دهی و همچنان پالن نظارتی بین-کلسرتی و
کلسرتها می باشد .چارچوب کاری نظارت از پاسخدهی ( )RMFبا تهیه یک
ساختار برای جامعه برشی آنان را کمک مینامید تا پیرشفت ها را به اساس نتایج
تعیین شده در پالن پاسخدهی برشی ( )HRPسنجش منایند .حصول اطمینان از
ایجاد پروسه ی که از طریق آن بر پیرشفت ها در مقابله با دست آوردها و منابع
تخصیص یافته نظارت صورت گیرد برای شفافیت و حسابدهیِ جامع برشی به
جمعیت متاثر شده ،دولت ،متویل کننده گان و به همدیگر بسیار حیاتی است.
دست آورد های « چارچوب کاری نظارت از پاسخدهی « جامعه برشی را همچنان
در تهیه شواهد جهت اتخاذ تصامیم برای اقدامات الزم برشی کمک میکنند تا
کاستی ها را جربان  ،خالها را پر و پالنها را منطبق ساخته و کمک های برشی را
در کوتاه مدت و دراز مدت بیش از پیش کاراتر و موثرتر سازند.

نظارت کلسرتها
اهداف کلسرتی که در همرتازی با پنج هدف اسرتایژیک کشوری ترتیب یافته اند،
توجه را بر فعالیت های پاسخگویی در سال  2016متمرکزساخته است .در پالن
سازی برای رسیدن به هر یک از اهدافش ،کلسرت ها مجموعه ای فعالیتها و بازده
های اساسی را همراه با گروه هدف و خط مبنی (تا زمانی که در دسرتس قرار
گیرد) شناسایی کرده اند.

شاخص های پالنهای کلسرتی برای نظارت منودن دست آوردها و مقایسه آن
با اهداف اسرتاتیژی مربوطه کشوری استفاده میگردد .شاخص های بازده با
جمع بندی سهمگیری اعضاء کلسرت ها از طریق پروژه های آنان برای خالصه
منودن فعالیت ها عمده و مشخص منودن دست آوردهای کلیدی بکار میرود،
این شاخصه از درست رفنت کلسرت ها بسوی هدف اطمینان میدهند .تا حد
امکان شاخص ها بخاطر ارائه معلومات قابل عمل انتخاب گردیده تا به بازبینی
فعالیتهای مهم وارقام جامعت موردهدف کمک منایند .متام کلسرتها پروسه های
را برای نظارت منظم دست آوردهای اعضای شان ترتیب خواهند داد.

گزارش دهی
همراه با معلومات جدید از وجوهات دریافت شده در مقایسه با احتیاجات
و معلومات های نظارت از طریق وب سایت پاسخدهی در دسرتس عموم قرار
میگیرد و ربعوار از طریق داشبورد برشی خالصه میگردد .در نیمه سال ،2016
معلومات های ریشه ای و تحلیل ها درگزارش های نظارتی دوره ای ()PMR
جمع آوری میگردد تا بحث ها را در سطح اسرتاتیژیک و اتخاذ تصامیم مبتنی
بر معلومات تسهیل کند .زمانبندی برای نظارت دوره ی جهت مطلع ساخنت
چرخه ای پالنگذاری  2017میالدی ترتیب میشود و شالوده ی را برای تعیین
سرتاتیژی تخصیص استاندارد برای میکانیزم کمکهای مشرتک صندوق عمومی برشی
افغانستان ( )CHFمیسازند.

جدول زمانی چرخه ی برنامه ریزی فعالیت های برشی
ﺩﺍﺷﺒﻮﺭﺩ )ﻧﻤﺎﻳﻪ(

2016

ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻫﺎﻯ ﻧﻈﺎﺭﺗﻰ
ﻧﻤﺎﻯ ﺍﺟﻤﺎﻟﻰ ﺍﺯ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﻯ ﻫﺎﻯ ﺑﺸﺮﻯ
ﭘﻼﻥ ﭘﺎﺳﺨﺪﻫﻰ ﺑﺸﺮﻯ

2017
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بخش اول :خالصه ای نیازها ،جوامع مورد هدف و مطالبات

خالصه ای

نیازها ،جوامع مورد هدف و مطالبات
ﺑﻪ اﺳﺎس وﺿﯿﻌﺖ
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن و اﻓﺮاد ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻣﺘﺎﺛﺮﯾﻦ ﺻﺤﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﺎﻣﻪ ﺳﻮء ﺗﻐﺬﯾﻪ و
ﺑﯿﺠﺎﺷﺪﮔﯽ
ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺣﻮادث ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻨﮓ ﺻﺤﯽ در ﻋﺪم ﻣﺼﺌﻮﻧﯿﺖ
از ﺟﻨﮓ
ﻏﺬاﯾﯽ
ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ
آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ

کمکهای پالن شده

۶،۵

ميليون
ﮐﻤﮑﻬﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز

جمعیت زیر پوشش

3،5

ميليون

ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه

مطالبات

اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز

293

14

ﻣﯿﻠﯿﻮن*

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

8.3

ﻣﯿﻠﯿﻮن*

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

6.5

ﻣﯿﻠﯿﻮن*

ﻣﯿﻠﯿﻮن

مجموع مطالبات شناسایی شده در سطح سکتورها برای رسیدگی به نیازمندی
های جمعیت های کتگوری شده در شش حالت نیازمندی ذیل ،مجموعا بالغ به
تقریبا  8.3میلیون میباشد .با در نظر داشت اولویت بندی سخت گیرانه ،اکرثیت
عموم این مطالبات حیاتی پنداشته میشود .بنابر این در سطح کلسرتها تقریبا 6.5
میلیون آن مهیا خواهد شد.

ﻣﺠﻤﻮع

ﮐﻤﮏ ﻫﺎی
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ
ﺷﺪه
0.8

ﺑﻪ اﺳﺎس وﺿﯿﻌﺖ
اﻓﺮاد ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ

ﻣﯿﻠﯿﻮن

0.7

ﻣﯿﻠﯿﻮن

1.8

ﺻﺤﺖ

ﻣﯿﻠﯿﻮن

3.2

3.2

ﺗﻐﺬﯾﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻮن

2.9

1.1

ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ

ﻣﯿﻠﯿﻮن

1.9

1.6

آب ،ﻧﻈﺎﻓﺖ و
ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﻪ
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﯿﮑﺘﻮری

ﻣﯿﻠﯿﻮن

1.8

0.9

-

0.1

ﻣﺠﻤﻮع

8.3

1.8

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

3.5

ﻣﯿﻠﯿﻮن**

ﻣﯿﻠﯿﻮن

*ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  100ﻫﺰار ﻓﺮد ﺑﯿﺠﺎﺷﺪه ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﻣﯿﮕﺮدد ** .اﯾﻦ رﻗﻢ از دوﺑﺎره ﮐﺎری ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎی ﮐﻪ از ﺣﻮادث ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺷﺪه،
ﻣﺘﺎﺛﺮﯾﻦ ﺻﺤﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻨﮓ ،ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﯽ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ،ﺳﻮء ﺗﻐﺬی و ﻋﺪم ﻣﺼﺌﻮﻧﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ،ﻣﺴﺌﻮل ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

ميليون

 (1ﴎ ﭘﻨﺎه اﺿﻄﺮاری
و اﻗﻼم ﻏﯿﺮ ﻏﺬاﯾﯽ
 (2آب ،ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﺣﻔﻆ
اﻟﺼﺤﻪ
ﴎﭘﻨﺎه اﺿﻄﺮاری/
اﻗﻼم ﻏﯿﺮ ﻏﺬاﯾﯽ
ﻣﺼﺌﻮﻧﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ
و زراﻋﺖ

ﻣﺠﻤﻮع

با توجه به رویکرد عمومی به اولویت بندی در سطح سکتورها در داخل
اسرتاتیژی ،یک قسمت عمده ی مساعدتهای پالن شده نیازمندی های چندگانه ی
عین جمعیت را زیر پوشش قرار میدهند .با در نظر گرفنت این مستفیدین تکراری
پیشبینی شده ،تخمینا  3.5میلیون نفر زیر پوشش قرار میگیرند.

ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز

ﻣﺘﺎﺛﺮﯾﻦ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن و اﻓﺮاد ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺧﺪﻣﺎت
ﻋﺎﻣﻪ ﺳﻮء ﺗﻐﺬى و
ﻋﻮدت
در
ﺻﺤﻰ
ﺑﯿﺠﺎﺷﺪﮔﯽ ﺻﺤﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺣﻮادث ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻋﺪم ﻣﺼﺌﻮﻧﯿﺖ
از ﺟﻨﮓ
ﻏﺬاﯾﻰ
از ﺟﻨﮓ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

0.3

-

ﻣﯿﻠﯿﻮن

0.2

ﻣﯿﻠﯿﻮن

0.2

-

ﻣﯿﻠﯿﻮن

-

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

0.3

-

ﻣﯿﻠﯿﻮن

0.3

ﻣﯿﻠﯿﻮن

0.2

-

1.0

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

0.3

ﻣﯿﻠﯿﻮن

1.7

ﻣﯿﻠﯿﻮن

0.3

ﻣﯿﻠﯿﻮن

0.2

ﻣﯿﻠﯿﻮن

0.7

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

-

ﻣﯿﻠﯿﻮن

-

ﻣﯿﻠﯿﻮن

0.1

ﻣﯿﻠﯿﻮن

-

-

ﻣﯿﻠﯿﻮن

-

ﻣﯿﻠﯿﻮن

1.0

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

0.2

ﻣﯿﻠﯿﻮن

1.0

ﻣﯿﻠﯿﻮن

0.4

ﻣﯿﻠﯿﻮن

-

ﻣﯿﻠﯿﻮن

-

ﻣﯿﻠﯿﻮن

-

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

0.2

ﻣﯿﻠﯿﻮن

0.2

ﻣﯿﻠﯿﻮن

0.1

ﻣﯿﻠﯿﻮن

0.1

ﻣﯿﻠﯿﻮن

-

0.3

ﻣﯿﻠﯿﻮن

-

-

0.1

ﻣﯿﻠﯿﻮن

-

-

ﻣﯿﻠﯿﻮن**

ﻣﯿﻠﯿﻮن **

0.3

ﻣﯿﻠﯿﻮن **

2.7

ﻣﯿﻠﯿﻮن **

0.4

0.2

3.5

ﻣﯿﻠﯿﻮن **

0.7

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﺑﻪ اﺳﺎس ﺟﻨﺲ و ﺳﻦ
 %زﻧﺎن
49%
49%
49%
53%
49%
50%
50%

2.1

ﻣﯿﻠﯿﻮن **

ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت

50%

ﮐﻮدﮐﺎن،
ﺑﺎﻟﻎ
ﻣﺴﻦ

ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن و
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻤﻮع
ﻋﻮدت

57 | 38 | 5%

ﻣﯿﻠﯿﻮن

17

53.7
ﻣﯿﻠﯿﻮن

58 | 36 | 6%

52
ﻣﯿﻠﯿﻮن

110.2
ﻣﯿﻠﯿﻮن

53 | 42 | 5%

ﻣﯿﻠﯿﻮن

4

39.6
ﻣﯿﻠﯿﻮن

90 | 10 | -%

ﻣﯿﻠﯿﻮن

0

63.2
ﻣﯿﻠﯿﻮن

54 | 40 | 6%

ﻣﯿﻠﯿﻮن

14

42.0
ﻣﯿﻠﯿﻮن

66 | 30 | 4%

ﻣﯿﻠﯿﻮن

6

20.5
ﻣﯿﻠﯿﻮن

55 | 40 | 5%

ﻣﯿﻠﯿﻮن

27

36.8

59 | 35 | 5%

$120
ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

$393

ﻣﯿﻠﯿﻮن ***

ﻧﻮت* :اﻃﻔﺎل )> 18ﺳﺎﻟﻪ( ،ﺑﺰرﮔﺴﺎل )< 59ﺳﺎﻟﻪ( ** .ﻣﺠﻤﻮع رﻗﻢ مبﻌﻨﺎی ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺘﻮن ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﮑﺮار ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ *** .ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﴩدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و
ﻫآمﻫﻨﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
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بخش دوم :رس پناه موقع و اقالم غیر غذایی

تخمین مردم نیازمند

0.8

ميليون

جمعیت تحت پوشش

0.7

ميليون

مطالبات(دالر امریکای)

54

ميليون

اهدافاسرتاتیژیکاولرسپناهموقتواقالمغیرغذایی:

1
16

اشخاص بیجا شدۀ متاثر از جنگ از آب و
هوا مصئون و برای زندگی فامیلی شان دارای
محرمیت میباشد.
به اهداف اسرتاتیژی  2مرتبط است

اهدافاسرتاتیژیک دومرسپناهموقتواقالمغیرغذایی:

2

بیجاشدگان و یا متاثرین حوادث طبیعی از
آب هوا مصئون بوده و برای زندگی فامیلی
شان دارای محرمیت میباشند.
به اهداف اسرتاتیژی  2مرتبط است

اهداف اسرتاتیژیک سوم رسپناه موقت و اقالم غیر غذایی:

3

رسپناه موقت و اقالم غیر غذایی

پاسخگویی توسط اعضای کلسرت رسپناه
و اقالم غیر غذایی به اساس ارزیابی ها
درست و تحلیل وضعیت فعالیت های
هدفمند.

رویکرد و اولویت بندی ها
کلسرت رسپناه موقت و اقالم غیر غذایی جمعیتی را
هدف قرار میدهد که از ناحیه ی جنگ و حوادث
طبیعی متاثر یا بیجا شده و از مجرای میتودهای
ارزیابی های عمومی در جاهای ممکن شناسای شده
باشند .گروپ های مورد هدف در ابتدا بحیث فامیل
بیجاشده ی که خانه هایشان یا مکمل تخریب شده و
یا شدیدا ً متاثر شده اولویت بندی میشود ،آنانیکه خانه
هایشان نیاز به تعمیر دوباره یا ترمیم عمده رضورت
دارد.
سپس کلسرت از طریق هفت معیار فامیلهای شدیدا ً
آسیب پذیر را از میان جمعیت متاثر شناسایی می
منایند که عبارت اند از :خانواده های با رسپرست زن،
فامیل های بزرگ (شامل  8عضو یا بیشرت)؛ با درآمد
بسیار کم؛ خانواده های با رسپرستی اطفال؛ مریض
مزمن و آسیب پذیری های دیگر.
اسرتاتیژی کلسرت رسپناه موقت و اقالم غیر غذایی
مبنی بر حداقل معیارهای عمومی است که به آنهای
که ما قادر به کمک شان هستیم اطمینان میدهد
که میتوانند در امن و با وقار زندگی منایند وهمچنان
دسرتسی به خدمات کمکهای رضوری داشته باشند.
کلسرت رسپناه و اقالم غیر غذایی یک سلسله بسته ها
و مساعدت های نقدی را برای تهیه رسپناه و اقالم
غیر غذایی در نظر گرفته است تا از تامین فضای
رسپوشیده کافی برای زندگی اطمینان حاصل شود.
این بسته ها اجتامعات متاثر شده را قادر می سازند تا
محرمیت ،امنیت و بهزیستی شان را حفظ منایند که به
نوبه خویش تاثیرات ثانوی ناگوار صحی را از طریق
تهیه سهولت های گرم کردن منازل و مصئونیت

آب و هوا کاهش دهند و در عین زمان بتوانند
استقاللیت خویش را در امور روزانه خانه و فعالیت
های الزم معیشتی حفظ کنند.
با آنکه نیازها در ذیل اولویت بندی گردیده ،با آنهم
پاسخگوی کلسرتها برای همه گروپ های مورد هدف
مهم دانسته شده و هدف پاسخگوی جلوگیری از بدتر
شدن وضعیت جمعیت بیجاشدگان و پیشگیری از رشد
آسیب پذیری آنان بدلیل بیکاری ،میباشد.
بحیث پاسخهای نخست ،کلسرت به نیازمندی های
رسپناه و اقالم غیر غذای بیجاشدگان جدید (ناشی از
نربد و حوادث طبیعی) یا فامیلهای که تغییر مکان
داده رسیدگی میکند مانند :جمعیت گیر افتاده بی
رسپناه؛ جمعیت ساکن در ساختامن های مرتوکه (در
شهر)؛ جمعیت که با فامیلهای میزبان زندگی میکنند؛
جمعیت در شهرک های تحت مدیریت و کمپ ها.
بحیث پاسخها مرحله دوم ،کلسرت بر ترمیم و نوسازی
خانه های فامیل های متاثر شده و همچنان تهیه ی
نیازهای اقالم غیر غذایی به فامیل های که بیجاشدگی
شان بین  12-6ماه قرارد داشته باشند رسیدگی میکنند،
مانند :جمعیت با خانه های شدیدا ً آسیب دیده؛
جمعیت در اماکن تحت مدیریت و کمپ ها که اماکن
شان نیاز به بهبود و اصالح دارند.
پاسخهای مرحله سوم کلسرت عبارتند از حفظ و مراقبت
کیفیت رسپناه های آسیب پذیرترین ها با رسیدگی
به نیازهای رسپناه و اقالم غیرغذایی آنان ،مستفدین
این بخش قرار ذیل اند :جمعیت در شهرک های غیر
رسمی؛ جمعیت در اماکن مدیریت شده و کمپ ها؛
جمعیت در ساختامن های مرتوکه (در شهر)

به اهداف اسرتاتیژی  2مرتبط است

متاس:
مارتین اومالی

تفکیک جمعیت نیازمند و زیر پوشش بر اساس وضعیت ،جنسیت و سن
جزئیات پالن پاسخدهی سکتوری را میتوانید درصفحه کلسرت در وبسایت  humanitarianresponse.infoدریابید.

هآمهنگ کننده موقتی کلسرت

وﺿﯿﻌﺖ
Bﺑﻪ
اﺳﺎسSUTA
TS Y
ﻣﺘﺎﺛﺮﯾﻦ
ﺑﯿﺠﺎﺷﺪﮔﯽ ﺻﺤﯽ ﻧﺎﺷﯽ
از ﺟﻨﮓ
از ﺟﻨﮓ

coord.afghanistan@sheltercluster.org
زین الله سلطانی
معاون هآمهنگ کننده کلسرت

ﮐﻤﮑﻬﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
۲۰۱۶

ﻣﯿﻠﯿﻮن

zsultani@iom.int

اﻓﺮاد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ

0.3

ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ

ﻣﯿﻠﯿﻮن

اﻓﺮاد ﻣﺘﺎﺛﺮ
از ﺣﻮادث
ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﺧﺪﻣﺎت ﻋﺎﻣﻪ ﺳﻮء ﺗﻐﺬی و
ﺻﺤﻰ در ﻋﺪم ﻣﺼﺌﻮﻧﯿﺖ
ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ
ﻏﺬاﯾﻰ

ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن و
ﻋﻮدت
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ
ﻣﯿﻠﯿﻮن

0.2

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

$36.4

$17.3

ﺟﻨﺲ&وAﺳﻦ
EG
اﺳﺎسXE
BﺑﻪS Y
 ٪ﮐﻮدﮐﺎن،
ﺑﺎﻟﻎ
 ٪زﻧﺎن
و ﻣﺴﻦ
49%

57 | 37 | 6%

49%

57 | 38 | 5%

*ﮐﻮدﮐﺎن)> ١٨ﺳﺎل( ,ﺑﺎﻟﻎ ) ٥٩-١٨ﺳﺎل(
ﻣﺴﻦ )< ٥٩ﺳﺎل(

بخش دوم :مصئونیت غذایی و زراعت

تخمین افراد نیازمند

1.8

ميليون

افراد مورد هدف

1.8

رویکرد
ميليون

مطالبات(دالر امریکای)

110

ميليون

هدف اول مصئونیت غذایی:

1

نجات زندگی و اعاده معیشت برای اشخاص
بیجاشده داخلی ،پناهندگان و عودت کنند
گان.
به اهداف اسرتاتیژی  2مرتبط است

هدف دوم مصئونیت غذایی:

2

نجات زندگی و اعاده معیشت برای متاثرین
حوادث طبیعی.
به اهداف اسرتاتیژی  3مرتبط است

هدف سوم مصئونیت غذایی:

3

حصول اطمینان از دسرتسی غذایی جمعیت
که در عدم مصئونیت غذایی شدید در
فصل خالی از کشت و کار قرار دارد و این
زمانیست که ریسک سوء تغذی حاد درمیان
شان بی نهایت باالست.
به اهداف اسرتاتیژی  4مرتبط است

هدف چهارم امنیت غذایی:

4

مصئونیت غذایی و زراعت

تقویه منودن آمادگی های حالت اضطرار و
توانایی های رشکای کلسرت مصئونیت غذایی
به اهداف اسرتاتیژی  5مرتبط است

متاس
عبدل ماجد
هآمهنگ کننده کلسرت
abdul.majid@fao.org
محمد بشیر بهیر
معاون هآمهنگ کننده
کلسرت -ارگان غیر دولتی
agriculture@coar.org.af

روز برای مدت دوماه تامین می منایند ،به استثنای
پناهندگان در خوست و پکتیکا که کمک ها برای
آنان در طول سال ادامه خواهد یافت .تقریبا
44درصد این جمعیت متاثر شده کمک های اضافی
اضطراری و کمکهای مصئونیت معیشت را از طریق
بسته ی زراعت/مالداری جهت اعاده معیشت
ابتدایی دریافت مینامید که آنان را از متکی بودن
طوالنی به کمک های مرشوط باز میدارند.

در سال  ، 2016کلسرت مصئونیت غذایی و زراعت
( 1.7 )FSACمیلیون جمعیت دچار عدم مصئونیت
غذایی و بی نهایت آسیب پذیر را زیر پوشش قرار
میدهد ،و اذعان دارد که نیازمندی های کلی عدم
مصئونیت غذایی مزمن بسیار بیشرت از این است.
جمعیت دارای اولویت باالی کلسرت عبارتند از
اشخاص بیجاشده ،پناهندگان و عودت کنندگان،
بشمول پناهندگان در خوست و پکتیکا و همچنان
جمعیت دچار عدم مصئونیت غذایی شدیدی که
در  18آسیب پذیرترین والیت زندگی میکنند که
به تازگی توسط تحلیل های پیشبینی شده تصنیف
فازهای توحید شده مصئونیت غذایی ( )IPCو
ارزیابی های فصلی مصئونیت غذایی ()SFSA
شناسایی گردیده اند .بر اساس وضعیت و معیارهای
عدم مصئونیت غذایی خانواده ها ،تقریبا 758،795
ِ
جمعیت متاثر از جنگ و حوادث طبیعی (یا
 %86جمعیت نیازمند) ،و  1.017میلیون در عدم
مصئونیت غذایی شدید (یا  %65از کل جمعیت
نیازمند) تحت پوشش قرار خواهد گرفت .هر دو
گروپ ،کمکهای نجات زندگی و غیر مرشوط را از
طریق انتقال مواد غذایی ،نقده و یا کوپن دریافت
مینامیند و همچنان کمکهای ابتدایی اضطراری و
محافظت معیشت جهت پیشگیری از گرسنگی و
بدتر شدن وضعیت تغذی و اعاده معیشت نیز
صورت خواهد گرفت.

بحیث اولویت دوم ،جمعیت دچار عدم مصئونیت
غذایی شدید مورد هدف ،جیره های پیشنهادی
کلسرت را دریافت مینامیند که شامل نیم از جیره
ی اضطراری است که قادر به تامین روزانه 1.056
کیلو کالری به هر شخص در هر روز برای مدت سه
ماه در آخیر فصل عاری از کشت و کار میباشد.
جمعیت در عدم مصئونیت غذایی شدید مورد هدف
که زمین و دارایی تولیدی دارند کمکهای یک باره
ی مصئونیت معیشت را دریافت مینامیند تا از متام
شدن مواد معیشتی شان در فصل مربوط پیشگیری
منایند.
کلسرت به منظور جلوگیری سوء تغذی حاد ،و کاهش
مرگ ومیر  ،دسرتسی به غذای اصلی و مایکرو و
ماکرو نیوترینت ها و بسته های کمک معیشتی
اضطراری را پیشنهاد مینامیند که شامل محصول
اساسی ،سبزیجات و بسته محافظت مواشی میباشد.
بحیث بخش از مجموع پاسخ کلسرتی ،کلسرت
مصئونیت غذایی برای تقویه آمادگی حالت اضطرار
و ظرفیت پاسخدهی رشکاء توسط پالنهای احتاملی
پیرشفته و بروز ،ارزیابی های مصئونیت غذایی
هآمهنگ و مبوقع ،رشد ظرفیت و استفاده موثرتر
نتایج برای هدف قرار دادن مستفیدین و برنامه
ریزی با وزارت ها و ادارات محلی فعاالنه کار میکند.

اولویت بندی
بعنوان اولویت اول ،آسیب پذیرترین های مورد
هدف که شامل اشخاص بیجاشدۀ جنگ و حوادث
طبیعی ،پناهندگان و عودت کنندگان میباشد
جیره ای مکمل پیشنهاد شده ی کلسرت را دریافت
مینامیند ،که  2،100کیلوکالری به هر شخص در

تفکیک جمعیت نیازمند و زیر پوشش بر اساس وضعیت ،جنسیت و سن
جزئیات پالن پاسخدهی سکتوری را میتوانید درصفحه کلسرت در وبسایت  humanitarianresponse.infoدریابید.
وﺿﯿﻌﺖ
Bﺑﻪ
اﺳﺎسSUTA
TS Y
ﻣﺘﺎﺛﺮﯾﻦ
ﺑﯿﺠﺎﺷﺪﮔﯽ ﺻﺤﯽ ﻧﺎﺷﯽ
از ﺟﻨﮓ
از ﺟﻨﮓ
ﮐﻤﮑﻬﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
۲۰۱۶

ﻣﯿﻠﯿﻮن

0.3

اﻓﺮاد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ

0.3

ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ

ﻣﯿﻠﯿﻮن

اﻓﺮاد ﻣﺘﺎﺛﺮ
از ﺣﻮادث
ﻃﺒﯿﻌﯽ

-

0.2

-

0.2

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

$58.7

ﺧﺪﻣﺎت ﻋﺎﻣﻪ ﺳﻮء ﺗﻐﺬی و
ﺻﺤﻰ در ﻋﺪم ﻣﺼﺌﻮﻧﯿﺖ
ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ
ﻏﺬاﯾﻰ
-

1.0

-

1.0

ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن و
ﻋﻮدت
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ
0.3

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

0.3

ﻣﯿﻠﯿﻮن

$51.5

ﺟﻨﺲ&وAﺳﻦ
EG
اﺳﺎسXE
BﺑﻪS Y
 ٪ﮐﻮدﮐﺎن،
ﺑﺎﻟﻎ
 ٪زﻧﺎن
و ﻣﺴﻦ
49%

58 | 36 | 6%

49%

58 | 36 | 6%

*ﮐﻮدﮐﺎن)> ١٨ﺳﺎل( ,ﺑﺎﻟﻎ ) ٥٩-١٨ﺳﺎل(
ﻣﺴﻦ )< ٥٩ﺳﺎل(
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بخش دوم :صحت

تخمین افراد نیازمند

3.2

ميليون

افراد مورد هدف

رویکرد

3.2

ميليون

مطالبات(دالر امریکای)

40

ميليون

هدف اول صحت:

1

عرضه مراقبت ترضیضات و مدیریت تلفات
کتلوی در جمعیت متاثر ازجنگ و حوادث
طبیعی

به اهداف اسرتاتیژی 2و  3مرتبط است

هدف دوم صحت:

18

2

صحت

حصول اطمینان از در دسرتس بودن خدمات
صحی به جمعیت بیجاشده ،پناهنده ها،
عودت کنندگان و جمعیت که در ساحات
«سفید» جنگی زندگی میکنند.
به اهداف اسرتاتیژی  2مرتبط است

کلسرت صحت از فراهم آوری مراقبت ترضیضات و
خدمات اساسی صحی به مردان ،زنان و اطفال متاثر
از جنگ و حوادث طبیعی حصول اطمینان می مناید.
ارائه خدمات برای پیشگیری از اختالل در مراقبت
های خدمات صحی اساسی برای اشخاص بیجاشده،
پناهندگان ،عودت کنندگان و آنان که در جمعیت در
ساحات جنگی «سفید» صورت میگرد .ساحات سفید
نه تنها از طریق خدمات اساسی صحی ( )BPHSزیر
پوشش قرار منیگیرد که بخاطر جنگها آسیب پذیر تر
هم است .کمکهای نجات زندگی به جمعیت آسییب
پذیر متاثر از خطر های احتاملی صحی و حوادث
طبیعی نیز صورت میگیرد تا از عدم شیوع امراض در
ساحات که خدمات صحی موجود نیست اطمینان
حاصل منایند.

اولویت ها
بعنوان اولویت اول ،کلسرت عرضه ی خدمات را به
متام جمعیت متاثر از نربد متمرکز خواهد منود .این
جمعیت شناسایی شده اند و نیازمندیهای صحی
فوری آنان از طریق راه اندازی مراکز ترضیضات
مشمول پست های کمکهای اولیه ترضیضات ،و
همچنان حصول اطمینان از دسرتسی به خدمات
اولیه مراقبت صحی ،انجام می گردد.

در کنار این کمک ها جابجایی و ذخیره بسته ها و
تدارکات جهت جلوگیری و مدیریریت ریسکها نیز
صورت خواهد گرفت.
بعنوان اولویت مرحله دوم پاسخدهی ،کلسرت متمرکز
بر حصول اطمینان از در دسرتس بودن خدمات
صحی حیاتی برای مردم ساحات سفید که خارج از
پوشش خدمات اساسی صحی قرار دارند ،میباشد؛
مانند پناهندگان ،عودت کنندگان و مردم بیجاشده.
خدمات حیاتی که باید عرضه گردد شامل مراقبت
های اولیه صحی و پاسخگویی به خطرات احتاملی
صحت اجتامع و شیوع امراض ،کمک های اولیه
روحی روانی شامل مشاوره در سطح مراکز صحی،
و مدیریت قضایا و رسیدگی به خشونت ها مبنی بر
قضایی جنسیتی میباشد.
یک پاسخگویی کلسرتی کامالً اکامل شده شامل
پاسخگویی به نیازمندیهای حیاتی جدید بعنوان یک
اولویت دیگر خواهد بود بشمول مدیریت شیوع
امراض که از قدمه های اضطرار عبور میکند ،و
حصول اطمینان از دسرتسی به خدمات مراقبتهای
اولیه صحی در ساحات که ظرفیت ها برای کمک
به اشخاص بیجاشده و عودت کنندگان در حال
کاهش یافنت است.

اهداف سوم صحت:

3

تهیه کمک های نجات دهنده فوری به
آنهای که از نربد و حوادث طبیعی متاثر
گردیده اند.
به اهداف اسرتاتیژی  3مرتبط است

متاس
ایامن شنکیتی

تفکیک جمعیت نیازمند و زیر پوشش بر اساس وضعیت ،جنسیت و سن
جزئیات پالن پاسخدهی سکتوری را میتوانید درصفحه کلسرت در وبسایت  humanitarianresponse.infoدریابید.

هآمهنگ کننده کلسرت

وﺿﯿﻌﺖ
اﺳﺎسSUTA
ﺑﻪ TS
YB
ﻣﺘﺎﺛﺮﯾﻦ
ﺑﯿﺠﺎﺷﺪﮔﯽ ﺻﺤﯽ ﻧﺎﺷﯽ
از ﺟﻨﮓ
از ﺟﻨﮓ

shankitii@who.int

اﻓﺮاد ﻣﺘﺎﺛﺮ
از ﺣﻮادث
ﻃﺒﯿﻌﯽ

ﺧﺪﻣﺎت ﻋﺎﻣﻪ ﺳﻮء ﺗﻐﺬی و
ﺻﺤﻰ در ﻋﺪم ﻣﺼﺌﻮﻧﯿﺖ
ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ
ﻏﺬاﯾﻰ

ﮐﻤﮑﻬﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
۲۰۱۶

ﻣﯿﻠﯿﻮن

0.3

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

اﻓﺮاد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ

ﻣﯿﻠﯿﻮن

0.3

ﻣﯿﻠﯿﻮن

1.7

ﻣﯿﻠﯿﻮن

0.2

0.7

ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ

1.7

0.2

$35.3

0.7

ﻣﯿﻠﯿﻮن

& وAﺳﻦ
ﺟﻨﺲ
EG
اﺳﺎسXE
BﺑﻪS Y
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن و
 ٪ﮐﻮدﮐﺎن،
ﻋﻮدت
ﺑﺎﻟﻎ
 ٪زﻧﺎن
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
و ﻣﺴﻦ
آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ

-

0.3

-

0.3

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

$4.3

49%

53 | 42 | 5%

49%

53 | 42 | 5%

*ﮐﻮدﮐﺎن)> ١٨ﺳﺎل( ,ﺑﺎﻟﻎ ) ٥٩-١٨ﺳﺎل(
ﻣﺴﻦ )< ٥٩ﺳﺎل(

بخش دوم :تغذی

تخمین افراد نیازمند

2.9

ميليون

افراد مورد هدف

رویکرد

1.1

ميليون

مطالبات(دالر امریکای)

63

ميليون

هدف اول تغذیه:

1

رویدادهای سوء تغذی حاد در بین بچه
ها ،دخرتها ،زنان حامله و شیرده از طریق
کنرتول جامع سوء تغذی حاد ()IMAM
کاهش یافته اند.
به اهداف اسرتاتیژی  4مرتبط است

هدف دوم تغذیه:

2

تغذی

بهبود پیشگیری سوء تغذی حاد از طریق
تغذی شیرخواران و اطفال ( )IYCFو مکمل
غذایی مایکرونیرتینت.
به اهداف اسرتاتیژی  4مرتبط است

عالوه بر این  17والیت اولویت بندی شده با باال تر
از  3درصد نرخ سوء تغذی حاد شدید ()2013 NNS
و والیات با  20درصد جمعیت در عدم مصئونیت
غذایی که توسط ارزیابی های فصلی مواد غذایی
( )SFSAتشخیص شده را شامل میشود .دوازده
والیت باقی مانده گرچند بخش پالن پاسخدهی
( )HRPنیست اما در آن فعالیت سوء تغذی توسط
رشکاء انکشافی صورت میگیرند .پاسخگوی تغذیه
از مجرای تسهیالت صحی ،تیم موبایل تغذی و
صحی در جاهای عرضه میگردد که در آن جمعیت
متاثر خارج از دسرتس تسهیالت صحی قرار دارد.
فعالیت های کلیدی عبارت اند از دریافت واقعات
(سکریننگ) سوء تغذی ،ارجاع و تعقیب ،معالجه
سوء تغذی حاد ،ارزیابی های تغذیه و رسویالنس
جهت حصول اطمینان از کیفیت بروقت و معلومات
تغذی مبنی بر تسهیالت برای نظارت بر برنامه ها
و تصمیم گیری ها ،تهیه ای پیامهای بهبود تغذیه
کودک خرد سال ،و همچنان تهیه ی پودر های
مایکرونیوترنت برای اطفال  23-6ماهه در متام
مناطق زیر پوشش ،رشد ظرفیت دولت و رشکاء برای
اجرای برنامه با کیفیت .کلسرت در متاس با دولت،
رشکائ بسته اساسی صحی و دونر ها تاکید داشتند
که شمولیت کامل خدمات تغذیه در متام قرارد های
خدمات اساسی صحی را حتمی بسازند .کلسرت سوء
تغذی با اعرتاف بر خالء ظرفیتی تخنیکی ناشی از
تغییر و تبدیل به تالشهای ظرفیت سازی جهت بهبود
ظرفیت تخنیکی رشکاء ادامه میدهد.

مطابق به تخمین ی کلسرت نفوس جمعیت متاثر
از تغذیه بالغ بر  2.9میلیون جمعیت میرسد که
 365،000آن سوء تغذی شدید 632،000 ،آن سوء
تغذی حاد متوسط میباشند که نیاز به معالجه سوء
تغذی حاد دارند .جمعیت تحت پوشش کلسرت سوء
تغذی شامل پرسان و دخرتان بین  59-0ماهه ،زنان
حامله و شیرده و زنان در سن بارآوری میباشد .با
نظر داشت محدودیت های رشکاء که شامل ظرفیتها،
موجودیت دسرتس و منابع میباشد ،اسرتاتیژی کلسرت
در  2016میالدی متمرکز به توسعه اولیۀ خدمات
رسانی به  97،000( 369،000سوء تغذی حاد شدید،
 156،000سوء تغذی حاد متوسط به اطفال 59-0
ماهه و  116،000مادران حامله و شیرده) میباشد.
عوامل تشخیص کننده فعالیت ها عبارت اند از
نیازها برای رسیدگی عوامل فوری و دراز مدت سوء
تغذی حاد در افغانستان چنانچه که در رسوی ملی
تغذی  2013میالدی ( )2013 NNSمشخص گردیده
اند و بعالوه نیاز به رسیدگی به چالش ها و خالهای
برنامه های فعلی .دسته ی از مستحقین فوق الذکر
بدلیل آسیب پذیری باالی آنان در مناطق عودت
کنندگان و اشخاص بیجاشده ،با توجه خاص رسیدگی
خواهند شد.

اولویت بندی
هدف سوم تغذیه:

3

معلومات تغذیه با کیفیت مبتنی بر
تسهیالت و قریه برای نظارت برنامه ها و
پاسخدهی بروقت تهیه میگردد.

اسرتاتیژی کلسرت اینست که کمک های تغذیوی را
به متام حالت های اضطرار محتمل در سال 2016
میالدی برساند بشمول پناهندگان موجود ،عودت
کنندگان و جمعیت بیجاشدگان جدید.

به اهداف اسرتاتیژی  5مرتبط است

متاس
لئو متونگا

تفکیک جمعیت نیازمند و زیر پوشش بر اساس وضعیت ،جنسیت و سن
جزئیات پالن پاسخدهی سکتوری را میتوانید درصفحه کلسرت در وبسایت  humanitarianresponse.infoدریابید.

هآمهنگ کننده کلسرت

وﺿﯿﻌﺖ
اﺳﺎسSUTA
ﺑﻪ TS
YB
ﻣﺘﺎﺛﺮﯾﻦ
ﺑﯿﺠﺎﺷﺪﮔﯽ ﺻﺤﯽ ﻧﺎﺷﯽ
از ﺟﻨﮓ
از ﺟﻨﮓ

lmatunga@unicef.org

اﻓﺮاد ﻣﺘﺎﺛﺮ
از ﺣﻮادث
ﻃﺒﯿﻌﯽ

ﺧﺪﻣﺎت ﻋﺎﻣﻪ ﺳﻮء ﺗﻐﺬی و
ﺻﺤﻰ در ﻋﺪم ﻣﺼﺌﻮﻧﯿﺖ
ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ
ﻏﺬاﯾﻰ

ﮐﻤﮑﻬﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
۲۰۱۶

-

-

-

-

2.8

اﻓﺮاد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ

-

-

-

-

2.8

ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ

$63.2

& وAﺳﻦ
ﺟﻨﺲ
EG
اﺳﺎسXE
BﺑﻪS Y
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن و
 ٪ﮐﻮدﮐﺎن،
ﻋﻮدت
ﺑﺎﻟﻎ
 ٪زﻧﺎن
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
او ﻣﺴﻦ
آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ
0.1

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

0.1

ﻣﯿﻠﯿﻮن

53%

92 | 8 | -%

53%

92 | 10 | -%

*ﮐﻮدﮐﺎن)> ١٨ﺳﺎل( ,ﺑﺎﻟﻎ ) ٥٩-١٨ﺳﺎل(
ﻣﺴﻦ )< ٥٩ﺳﺎل(
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بخش دوم :محافظت

تخمین افراد نیازمند

1.9

ميليون

افراد مورد هدف

1.6

ميليون

مطالبات (دالر امریکایی)

42

ميليون

هدف اول مصئونیت:

1

تقویه منودن محیط مصئونیت از طریق
نظارت بر تخطی ها ،داد خواهی مبنی
بر شواهد ،ارتباط هدفمند با مسئولین ،و
ارزیابی های بروقت و هآمهنگ شده.
به اهداف اسرتاتیژی  3 ،2 ،1و  5مرتبط است

هدف دوم مصئونیت:
20

2

پاسخدهی به نیازمندی های محافظتی حاد و
در حال تغییر ،و اعاده رشف انسانی متاثرین
نربد و حوادث طبیعی ،خصوصا آسیب پذیرین
خاص بشمول بیجاشده شدگان.

به اهداف اسرتاتیژی  2و 3مرتبط است

هدف سوم مصئونیت:

3

ایجاد محیط مساعد مصئونیتی برای
جلوگیری و پاسخدهی به انواع آسیب
فیزیکی ،خشونت ،سوء استفاده و بهره
گیری

محافظت
متام جمعیت غیرنظامیان متاثر از نربد و حوادث طبیعی
به کلسرت مصئونیت مهم پنداشته میشود .فعالیت های
مشخص مصئونیت ،آسیب پذیرترین ها را عمدتاً در
اجتامعات بیجاشده زیر پوشش قرار میدهند مانند اطفال،
زنان-خصوصاًآنهایکه رسپرست خانه اند ،اشخاص معیوب،
افراد مسن بدون کفیل ،گروپهای دیگر در معرض خطر،
فامیلین بدون اسناد شهروندی و جایداد ،و همچنان زخمی
یا کشته های نربدها .کمک های مناسب برای قربانیان
مرد و زن خشونت جنسی ،اشخاص که از ترضیضات رنج
میربد ،اشخاص بی نهایت آسیب پذیر صورت میگیرد.
متاثرین ماین و یا مواد انفجاری باقی مانده از جنگ توسط
تعلیامت خطر ماین ،عالمت گذاری و فعالیتهای مربوط به
پاک کاری صورت میگیرد.
کلسرت مصئونیت افغانستان نایل به شناسایی ،جلوگیری و
پاسخدهی به تخطی های ناشی وضعیت عمومی ناامنی،
نربد ،بیجاشدگی داخلی ،نقض حقوق برش ،حکومتداری
ضعیف و حاکمیت قانون ،و حوادث طبیعی میباشد .جمع
آوریی هآمهنگ معلومات ،تحلیل و تجزیه ،و پخش آن
به منظور تقویه استناد سازی ،اولویت بندی ،تداخالت
محافظتی هدفمند صورت میگیرد که شامل فعالیت های
چون دادخواهی ،تهیه خدمات ،و ابتکارات پیشگیری و
کاهشدهیمبتنی-براجتامعمیباشد.
پاسخهای اولیه حالت اضطرار عبات اند از :رشکت در
ارزیابی های مشرتک متعلق به پاسخهای برشی گسرتده
که توسط اساسات کلسرت مصئونیت پشتیبانی گردد؛ تهیه
معلومات به فامیلین متاثرشده ،با در نظرداشت نیازمندیها
متفاوت زنان ،دخرتها ،بچه ها ،و مردان؛ کمکهای روحی-
روانی؛ ارجاع قضایا همراه با نیازهای مشخص به عرضه
کنندگانخدماتمربوطه؛وتداخالتدیگرمحافظتی
نجاتزندگی.

با اذعان به اینکه بیجاشدگی زندگی انفرادی و فامیلی و
شبکهای ایمنی جامعه را متاثر میسازند ،و میکانیزم های
مجادلوی در مرور زمان ممکن تحوالت منفی میداشته
باشد ،خدمات خاص مصئونیت ارائه خواهد شد .بنابر
الیحه وظایف خویش ،کلسرت برای پیشگیری ،کاهش ،و
ِ
خشونت-مبنی-بر-جنسیتمانندازدواج
پاسخگویبه
پیش ازوقت یا اجباری ،سوء استفاده از کودکان ،چشم
پوشی و بهره گیری ،به کار وارد عمل میگردد .ماین و مواد
منفجره باقی مانده ازجنگ که جامعه ها را متاثر میسازند
با انجام رسوی ها ،نشانگذاری و پاککاری تحت پوشش قرار
میگیرد و همچنان مردم متاثرشده را تعلیامت خطر ماین
میدهند .فعالیت های توانبخشی برای زخمی ها و اشخاص
مبتال به ترضیضات جهت عادی سازی زندگی شهروندی
صورتمیگیرد.
رویکردهای مبتنی بر جامعه به منظور تقویه ای شبکه
های ارجاع ،بهبود دسرتسی به خدمات ،افزایش آگاهی
در رابطه به حقوق بنیادی ،و کاهش تبعیض و اشکال
دیگری چشم پوشی ها و در حاشیه قرار دادن ،جهت
راه اندازی محیط مساعد به مصئونیت انجام میشود.
میکانیزم حکومتداری محلی مبتنی بر جامعه از طریق
دادخواهی مبتنی بر حقوق و ظرفیت سازی با مترکز خاص
به کارمندان از طبقه اناث ،برای بهبود دسرتسی به خدمات
و عدالت برای متام اشخاص متاثر تحت پوشش خواهد
گرفت .برای اینکه مقامات محلی بتواند از بیجاشدگان
پشتیبانی بهرتی داشته باشد ،کلسرت بر تقویه روش مبتنی-
بر-حقوق میپردازد ،مانند داد خواهی برای مالکیت بیشرت،
و راه حل های دوامدار منطبق با محیط را نظارت میکند.

بهاهدافاسرتاتیژی 2،1و 3مرتبطاست

متاس
متیز زیلسرتا

تفکیک جمعیت نیازمند و زیر پوشش بر اساس وضعیت ،جنسیت و سن
جزئیات پالن پاسخدهی سکتوری را میتوانید درصفحه کلسرت در وبسایت  humanitarianresponse.infoدریابید.

هآمهنگ کننده کلسرت

وﺿﯿﻌﺖ
Bﺑﻪ
اﺳﺎسSUTA
TS Y
ﻣﺘﺎﺛﺮﯾﻦ
ﺑﯿﺠﺎﺷﺪﮔﯽ ﺻﺤﯽ ﻧﺎﺷﯽ
از ﺟﻨﮓ
از ﺟﻨﮓ

zeilstra@unhcr.org
استورد بروکس
معاون هآمهنگ کننده کلسرت
stuart.brooks@nrc.no

ﮐﻤﮑﻬﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
۲۰۱۶

ﻣﯿﻠﯿﻮن

0.3

ﻣﯿﻠﯿﻮن

اﻓﺮاد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ

ﻣﯿﻠﯿﻮن

0.2

1.0

ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ

1.0

ﻣﯿﻠﯿﻮن

اﻓﺮاد ﻣﺘﺎﺛﺮ
از ﺣﻮادث
ﻃﺒﯿﻌﯽ
0.2

ﻣﯿﻠﯿﻮن

<0.1
ﻣﯿﻠﯿﻮن

$27.8

ﺧﺪﻣﺎت ﻋﺎﻣﻪ ﺳﻮء ﺗﻐﺬی و
ﺻﺤﻰ در ﻋﺪم ﻣﺼﺌﻮﻧﯿﺖ
ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ
ﻏﺬاﯾﻰ

ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن و
ﻋﻮدت
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ

-

-

0.4

-

-

0.4

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

$14.3
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EG
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49%

54 | 41 | 5%

49%

54 | 40 | 6%

*ﮐﻮدﮐﺎن)> ١٨ﺳﺎل( ,ﺑﺎﻟﻎ ) ٥٩-١٨ﺳﺎل(
ﻣﺴﻦ )< ٥٩ﺳﺎل(

بخش دوم :آب نظافت و حفظ الصحه

تخمین افراد نیازمند

1.8

ميليون

افراد مورد هدف

0.9

رویکرد
ميليون

مطالبات (دالر امریکایی)

21

ميليون

هدف اول آب و حفظ الصحه:

1

حصول اطمینان از دسرتسی به آب مصئون
به مقدار کافی و نظافت حساس به جنسیت
امکانات نظافت و شیوه های مناسب بهداشت

به اهداف اسرتاتیژی  2و  3مرتبط است

هدف دوم آب و حفظ الصحه:

2

حصول اطمینان از ارزیابی ها مناسب
نیازهای آب و حفظ الصحه ای جمعیت
های تحت پوشش.
به اهداف اسرتاتیژی  5مرتبط است

هدف سوم آب و حفظ الصحه:

3

آب ،نظافت و حفظ الصحه

راه اندازی انتقال رهربیت کلسرت به وزارت
انکشاف دهات در طی دوسال

متاس
رولف لویندزک
هآمهنگ کننده کلسرت
rluyendijk@unicef.org
فردریک پیتگنی
معاون هآمهنگ کننده کلسرت
patignyf@who.int
بیتمن بهاندری
معاون هآمهنگ کننده کلسرت
betman.bhandari@dacaar.org

کمبود امکانات آب و سیستم فاضالب قرار میگیرند
معروض به خطر باالتری شیوع امراض ناشی از آب
خواهد بود.

تجارب اخیر نشان داده که تخمیناً یک چهارم
جمعیت تحت پوشش نیاز به کمکهای اضطراری
آب ،نظافت و حفظ الصحه قرار دارند .این جمعیت
متشکل از بخش عمدۀ از قضایای پناهندگان ،عودت
کنندگان و باال تر از نصف جمعیت متاثر از نربد
میباشد و انتظار میرود که نصف دیگر این جمعیت
به فامیلن اقارب شان پناه خواهد برد .تعدادی از
رشکاء با جامعه های دارای اشخاص بیجاشده طوالنی
مدت و مناطق با شیوع سوء تغذی حاد کار میکنند.
کلسرت همچنان متعهد اند که به بخش عمده
بیجاشدگان طوالنی و جمعیت در مناطق با سوء
تغذیه حاد رسیدگی مناید .تقریباً سه چهارم متاثرین
نربد و حوادث طبیعی نیز تحت پوشش قرار خواهد
گرفت.

اولویت دوم پاسخدهی مرتبط اند به جمعیت متاثر
که مبتال به سوء تغذی مزمن است ،جمعیت که
مدت بیجاشدگی آنان شش ماه و یا زیاد تر باشد و
پناهندگان و عودت کنندگان که در وضعیت کمپ
مانند قرار دارند که وضعیت آنان به یک حالت
دایمی تر تبدیل میگردد .راه حل های نسبتاً دایمی
تر برای این جمعیت ها شامل سیستم تامین آب
به پیامنه خورد ،بهداشت خانواده و امکانات حامم
بجای امکانات جمعی ،میباشند .رسیدگی به نیازمندی
های آب ،نظافت و حفظ الصحه ای جامعه های
میزبان نیز بعنوان اولویت دوم مورد مالحظه قرار
میگیرد.

اولویت بندی

بعنوان یک پاسخدهی متام عیار کلسرت ،رشکاء
فعالیت هایش را با پوشش بیشرت آنعده بیجاشدگان
طوالنی مدت ی که نیازمندی های آب و حفظ
الصحه اش برآورده نشده ،توسعه میدهند .گسرتش
فعالیت های رشکاء در مناطق با سوء تغذی باال
نیز خواهد بود که بیشرت آنها بسیار محروم و به
میزان قابل توجهی مرگ و میر ناشی از آب مواجه
اند .همچنان ،کلسرت یک سرتاتیژی انتقالی دوساله
را جهت انتقال رهربیت کلسرت به وزارت احیاء و
انکشاف دهات ترتیب داده اند که شامل ترتیب پالن
احتاملی آب ،نظافت و حفظ الصحه برای کمیته
های والیتی مدیریت اضطرار ( )PDMCو برگزاری
جلسات هآمهنگی آب و حفظ الصحه در سطح زون
و والیت با (معاونت) رهربی کلسرت ملی میباشد.

تداخالت نجات زندگی مربوط به آب ،نظافت و
حفظ الصحه در تقدم به کمکهای طوالنی مدت
انتقالی و انکشافی قرار دارند .در صورت رویداد
عاجل بحران برشی ،کمک مورد نظر برای نجات
زندگی شامل ذیل میباشد :انتقال آب با الری ها،
بازسازی و ضد عفونی منودن منابع آب موجود،
حفاری چاه های اضطرای برای تامین آب همراه
با توزیع آب توسط مخزن های کیسه ای ،ترویج
تصفیه آب خانگی با استفاده از کلورین ،ساخت
و ساز اضطراری سیستم فاضالب ،و توزیع کیت
حفظ الصحه .اولویت اول پاسخدهی متعلق به
بیجاشدگان خواهند بود که به پیامنه گسرتده بیجا
شده اند در مجاورت نزدیک در وضعیت مثل کمپ
و یا با قریه میزبان زندگی میکنند :چون آنان دچار

تفکیک جمعیت نیازمند و زیر پوشش بر اساس وضعیت ،جنسیت و سن
جزئیات پالن پاسخدهی سکتوری را میتوانید درصفحه کلسرت در وبسایت  humanitarianresponse.infoدریابید.
وﺿﯿﻌﺖ
اﺳﺎسSUTA
BﺑﻪTS Y
ﻣﺘﺎﺛﺮﯾﻦ
ﺑﯿﺠﺎﺷﺪﮔﯽ ﺻﺤﯽ ﻧﺎﺷﯽ
از ﺟﻨﮓ
از ﺟﻨﮓ

اﻓﺮاد ﻣﺘﺎﺛﺮ
از ﺣﻮادث
ﻃﺒﯿﻌﯽ

ﺧﺪﻣﺎت ﻋﺎﻣﻪ ﺳﻮء ﺗﻐﺬی و
ﺻﺤﻰ در ﻋﺪم ﻣﺼﺌﻮﻧﯿﺖ
ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ
ﻏﺬاﯾﻰ

ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن و
ﻋﻮدت
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ

ﮐﻤﮑﻬﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
۲۰۱۶

ﻣﯿﻠﯿﻮن

0.2

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

اﻓﺮاد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ

ﻣﯿﻠﯿﻮن

0.2

ﻣﯿﻠﯿﻮن

0.2

ﻣﯿﻠﯿﻮن

0.1

-

ﻣﯿﻠﯿﻮن

0.3

0.1

ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ

0.2

0.2

$14.7

0.2

0.9

0.2

ﻣﯿﻠﯿﻮن

$5.8
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 ٪ﮐﻮدﮐﺎن،
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 ٪زﻧﺎن
و ﻣﺴﻦ
51%

76 | 21 | 3%

50%

66 | 30 | 4%

*ﮐﻮدﮐﺎن)> ١٨ﺳﺎل( ,ﺑﺎﻟﻎ ) ٥٩-١٨ﺳﺎل(
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بخش دوم :طرح پاسخدهی به نیازهای پناهندگان و عودت کنندگان

تخمین افراد نیازمند

0.4

ميليون

افراد مورد هدف

0.4

ميليون

مطالبات (دالر امریکایی)

120

ميليون

تعداد همکاران

۱۸
هدف اول:
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1

کمک های مصئونیتی ارائه شده برا ی
پناهندگان
به اهداف اسرتاتیژی  2مرتبط است

هدف دوم:

2

ارائه خدمات حیاتی به پناهندگان عودت
کننده در راستای پیگیری راه های پایدار.
به اهداف اسرتاتیژی  2مرتبط است

طرحپاسخدهیبهنیازهای
پناهندگانوعودتکنندگان
جمعیت تحت پوشش پالن پاسخدهی به پناهندگان،
عودت کنندگان عبارت اند :پناهندگان وزیرستان
شاملی در والیات خوست و پکتیکا که از اثر عملیات
نظامی از پاکستان بیجا شده اند؛ عودت کنندگان
افغان که داوطلبانه به افغانستان عودت منوده اند؛
عودت کنندگان بدون اسناد و رد مرزی های آسیب
پذیر که به افغانستان عودت منوده اند و بعنوان
جمعیت دارای نیازمندی خاص شناسایی شده اند.
مترکز اصلی روی عرضۀ کمک به پناهندگان،
پناهندگان عودت کننده و آسیب پذیران بدون اسناد
ااست .کمک ها به نیازمندی های عاجل که بعد از
رسیدن آنها بوجود آمده ،صورت میگیرد ،که مبرور
زمان بخاطر کاهش منابع حادتر میگردند ،فرصت
های شغلی محدودتر میگردد و بیجاشدگی های دراز
مدت باعث رو آوردن متاثرین به میکانزم مجادلوی
منفی گردیده و در نهایت باعث افزایش مشکالت
دیگر برشی میگردد .تداخالت باید برای خودکفایی
جوامع کمک کند وبه مدد رسانی به پناهندگان و
جامعه های میزبان متمرکز شود .تداخالت اولویت
بندی شده در حامیت از حقوق بنیادی برشی صورت
میگیرد ،خصوصاً برای زنان ،اطفال ،پیرزنان و اشخاص

تفکیک جمعیت نیازمند و زیر پوشش بر اساس وضعیت ،جنسیت و سن
جزئیات پالن پاسخدهی سکتوری را میتوانید درصفحه کلسرت در وبسایت  humanitarianresponse.infoدریابید.

هدف سوم:

3

رسیدگی به نیازمندهای عاجل برشی
آسیب پذیران پناهنده گان عودت
کننده ،عودت کنندگان بدون اسناد و
رد مرزی
به اهداف اسرتاتیژی  2مرتبط است

متاس:
مارگریت نواک
هآمهنگ کننده کلسرت
nowak@unhcr.org

با نیازمندی خاص ،و همچنان از رسیدن کمکهای
غذایی و رسپناه ،دسرتسی بیشرت به خدمات صحی
و تغذی ،و توسعه امکانات آب و حفظ الصحه
حصول اطمینان مناید .ازدیاد تعداد عودت کندگان
افغان در سال  2015به عوامل فشار در پاکستان
نسبت داده میشود .یافته های نظارت نشان میدهد
که پناهندگان عودت کننده کمک های نقدی اولیه
خویش را در طی دوماه اول رصف ترانسپورت،
رسپناه و یا کرایه منوده اند و نیازمندی های دیگر
برشی آنان نا برآورده باقی مانده اند .سطح آسیب
پذیری در میان عودت کنندگان بدون اسناد افزایش
یافته است .چالش های که عودت کنندگان بدون
اسناد در دسرتسی به خدمات اولیه برشی دارند
مشابه به چالش های اند که بیجا شدگان داخلی
به آن مواجه اند اما بخاطر نداشنت اسناد وضعیت
عودت کنندگان پیچیده تر است .با توجه به منابع
محدود ،تداخالت شامل در اولویت قراردن آسیب
پذیرترین ها  ،کمکهای الزم برای آنان و توسعه
سیستم ارجاع در ساحات تحت پوشش مصئونیت،
رسپناه و صحت ،خواهد بود.

ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن

ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

ﮐﻮدﮐﺎن)> ۱۸ﺳﺎل( ,ﺑﺎﻟﻎ ) ۵۹-۱۸ﺳﺎل( ,ﻣﺴﻦ
)< ۵۹ﺳﺎل(
**ﻣﺠﻤﻮع ارﻗﺎم ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻞ ﮐﺎمل ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻫامن
ﻣﺮدم ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر درﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ

 ٪زﻧﺎن

ﴎﭘﻨﺎه اﺿﻄﺮاری /اﻗﻼم ﻏﯿﺮ ﻏﺬاﯾﯽ

50%

0.1

ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن

 ٪ﮐﻮدﮐﺎن،
ﺑﺎﻟﻎ
و ﻣﺴﻦ

 ٪زﻧﺎن

ﻋﻮدت
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ

داﻟﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎی
 ٪ﮐﻮدﮐﺎن،
ﺑﺎﻟﻎ
و ﻣﺴﻦ

ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
ﻣﺎﻟﯽ

67 | 28 | 5%

50%

ﻣﯿﻠﯿﻮن

0.1

60 | 34 | 6%

$17.3

ﻣﺼﺌﻮﻧﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ و زراﻋﺖ

50%

ﻣﯿﻠﯿﻮن

0.2
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50%

ﻣﯿﻠﯿﻮن

0.1

60 | 34 | 6%

$51.5

ﺻﺤﺖ

50%

ﻣﯿﻠﯿﻮن

0.1

67 | 28 | 5%

50%

ﻣﯿﻠﯿﻮن

0.2

57 | 38 | 5%
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ﺗﻐﺬﯾﻪ

50%

ﻣﯿﻠﯿﻮن

0.1

67 | 28 | 5%

-

-

$-

ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ

50%

ﻣﯿﻠﯿﻮن

0.2

67 | 28 | 5%

آب ،ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﻪ

50%

0.1

ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﯿﮑﺘﻮری
ﻣﺠﻤﻮع

-
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-
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0.2
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49%

0.1

ﻣﯿﻠﯿﻮن

55 | 40 | 5%

$5.8

-

49%

ﻣﯿﻠﯿﻮن

0.1

55 | 40 | 5%

$26.8

67 | 28 | 5%

49%

**0.2
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بخش سوم :ضامیم ،اهداف ،شاخص ها و جمعیت تحت پوشش

اهداف ،شاخص ها و جمعیت مورد هدف
اهداف سرتاتیژیکی ،شاخص ها و جمعیت تحت پوشش
هدف سرتاتیژیک اول ( :)SO1تامین مصئونیت غیر نظامیان از جنگ
شاخصها
تعداد افراد متاثر از جنگ و حوادث طبیعی که در فعالیتهای پیشگیرانه و یا پاسخدهی با سهمگیری
مردم سهم میگیرند.
درصد کاهش تسهیالت صحی و مکاتب که توسط گروپ های مسلح یا در نربد مورد هدف قرار گرفته
اند.
تعداد جوامع متاثر از ماین و مواد انفجاری باقی مانده از جنگ که توسط تیم خنثی سازی مواد
منفجره ( )EODجهت انجام بررسی ،نشانه گذاری و ماین روبی دیده شده اند

جمعیت نیاز مند

جمعیت تحت پوشش

خط مبنی

1,600,236

1,099,832

-

 49و  %10 86کاهش در  2015میالدی
-

-

 3,700جوامع

هدف سرتاتیژیک  :)SO2( 2پاسخ به نیازمندی های اشخاص بیجاشده داخلی ،پناهندگان و عودت کنندگان

24

شاخصها
تعداد اشخاص بیجاشده داخلی ناشی از جنگ ،پناهندگان و عودت کنندگان آسیب پذیر که کمکهای
رسپناه/اقالم غیرغذایی و/یا کمک زمستانی و کوپن و مساعدت های نقده مربوطه را دریافت میکند
قسمت از نفوس بیجاشده نیازمند بحد اقل آب نوشیدنی  15لیرتبرای هر فرد در روز.
تعداد پناهندگان ثبت شده
تعداد آسیب پذیران چون پناهندگان ،عودت کنندگان بدون اسناد و رد مرزی که شناسی و کمک شده
اند
تعداد جمعیت متاثر از جنگ که مبوقع مساعدتهای غیر مرشوط (غذای ،نقده ،یا کوپن) را دریافت
کرده اند.
تعداد جمعیت متاثر از جنگ در ساحات سفید(ساحات بدون پوشش خدمات صحی) که توسط
خدمات از طریق مراکز صحی اولیه /سیار کمک گردیده اند.
در صد ولسوالیهای متاثر از نربد با حد اقل یک بسته امداد اولیه تروما  FATP/HPمراقبت های
صحی را به صدمات و جروحات جنگی عرضه میکند.
درصدی جمعیت متاثر از ماین یا مواد منفجره باقیامند از جنگ که در ارجحیت قرار داده شده ،که از
تعلیامت خطرات ماینها مستفید گردیده

جمعیت نیاز مند

جمعیت تحت پوشش

خط مبنی

215,000

-

)%100( 215,000

469,609
175,000

1,234

)%100( 469,609
)%100( 175,000

111,325

0

)%100( 111,325

647,325

391,495

570,795

1,712,565

789,581

1,712,565

93

%25

)%100( 93

1,015,236

1,015,236

)%100( 1,015,236

هدف سرتاتیژیک  : )SO3( 3وضعیت اضطراری ناشی از مشکل صحی حاد و حوادث طبیعی
شاخصها
تعداد جمعیت نیازمند متاثر از حوادث طبیعی که با ارائه ای کمک های رسپناه موقت/اقالم غیر
غذایی و یا زمستانی و نقدیه و کوپن کمک گردید
خدمات برای نجات زندگی که به تعداد جمعیت متاثر از شیوع امراض و حوادث طبیعی ارائه گردید.

جمعیت نیاز مند

جمعیت تحت پوشش

خط مبنی

235,000

197,400

694,871

694,871

اهداف سرتاتیژی  :)SO4( 4معالجه و جلوگیری از سوء تغذی حاد
شاخصها
تعداد پرسان ها و دخرتان بین سنین  59-0ماهه ساحات ارجحیت داده شده برای معالجه از سوء
تغذی حاد بسرتی گردیده اند.
در ساحات ارجحیت داده شده تعداد زنان حامله و شیرده برای معالجه از سوء تغذی حاد بسرت
گردیده اند.
تعداد بچه ها و دخرت ها  23-6ماهه ،که مکمل مایکرونیوترینت چندگانه ای را دریافت مینامیند.
درصدی خانواده ها ارجحیت داده شده مبتال به عدم مصئونیت غذیی شدید با کسب امتیاز مرصف
غذای قابل قبول (.)42>FCS

جمعیت نیاز مند

جمعیت تحت پوشش

خط مبنی

627,507

295,588

253,126

116,160

105,342

116,160

832,532

594,036

333,013

1,500,000

%31

%35

برای دریافت چارچوب منطقی مکمل پالن پاسخدهی برشی به وبسایت humanitarianresponse.infoمراجعه منایید

بخش سوم :ضامیم ،اهداف سکتوری ،شاخص ها و جمعیت های تحت پوشش

هدف اسرتاتیژیک  :)SO5(5تجزیه و تحلیل اوضاع و ارزیابی های هآمهنگ شده نیازمندی ها
شاخصها
تعداد ارزیابی های ابتدایی تکمیل شده که نشاندهنده تخریب و نیازمندی رسپناه اند.
تعداد ارزیابی های/تحلیل ها با هآمهنگی خوب (ارزیابی های مصئونیت غذایی پیش از محصول،
ارزیابی فصلی مصئونیت غذایی ،تصنیف غذایی فازهای مصئونیت غذایی ،ارزیابی های متفرقه)
تعداد رسوی های تغذیه (نظارت و ارزیابی معیاری آسایش و تحول ( ،)SMARTارزیابی رسیع سوء
تغذی ( )RNAو ارزیابی های پوشش ساحات) در والیات تحت پوشش انجام گردید.
درصدی جمعیت مورد نیاز که ارزیابی نیازمندی های آب و حفظ الصحه اش
بعد از متاثر شدن آنان در طی دو هفته انجام میشود.
درصدی ارزیابی های ابتدایی به اشخاص بیجاشدۀ جدید با اشرتاک مناینده های آموزش دیده ی کلسرت
مصئونیت انجام گردید.

-

جمعیت تحت پوشش
2000

جمیعت نیاز مند

خط مبنی

5

9

5

 ,22موجود نیست22 ,

14 ,4 ,8

5 ,5 ,10

860,000

%40

%80

%100

-

%100

2,000

اهداف سکتوری ،شاخص ها و جمعیت های مورد هدف
اهداف رسپناه عاجل و اقدام غیر غذایی ،شاخص ها و جمعیت مورد هدف
هدف اول رسپناه موقت و اقالم غیر غذایی :اشخاص بیجاشده و/یا متاثر از نربد دارای مصئونیت کافی درمقابل آب و هوا و
محرمیت برای زندگی فامیلی میباشند.
جمعیت نیاز مند
شاخص
تعداد جمعیت که با رسپناه اضطراری و اقالم غیر غذایی و /یا کمکهای زمستانی کمک گردیده اند170,000 .
تعداد جمعیت که با کمک نقدی و یا کوپن مربوط به رسپناه اضطراری و اقالم غیر غذایی کمک
45,000
گردیده اند
12,500
درصدی موجودی ذخایر اقالم غیر غذایی در مقایسه با ارقام تخمینی در پالن احتاملی
درصدی جمعیت متاثر از نربد که با ابزارها و ومواد ترمیمی ،و یا کمک های نقدی برای رسپناه کمک
11,900
شده اند.

SO2
-

هدف اسرتاتیژِی دوم رسپناه اضطراری و اقالم غیرغذایی  :اشخاص بیجاشده و یا متاثر از حوادث طبیعی
که دارای مصئونیت کافی درمقابل وضعیت جوی و محرمیت برای زندگی فامیلی میباشد.

شاخصها
تعداد جمعیت که با رسپناه موقت و اقالم غیرغذایی و یا کمکهای زمستانی کمک گردیده.
تعداد جمعیت که با کمک نقدی و یا کوپن مربوط به رسپناه اضطراری و اقالم غیر غذایی کمک
گردیده اند.
درصدی موجودی ذخایر اقالم غیر غذایی در مقایسه با ارقام در پالن احتاملی
درصدی جمعیت متاثر از حوادث طبیعی که با وسایل و مواد مورد نیاز ترمیم رسپناه و یا کمک های
نقدی برای رسپناه کمک شده اند.

تعداد جمعیت که از کمکهای رسپناه ،اقالم غیر غذایی و/یا نقدی رضایت دارند.

خط مبنی

-

45,000

-

%100

-

%51
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SO3
-

جمعیت تحت پوشش
157,450

جمعیت نیاز مند
235,000
235,000

-

39,950

10,000

-

%100

11,190

-

%49

هدف اسرتاتیژِی سوم رسپناه اضطراری و اقالم غیرغذایی :پاسخدهی ها توسط اعضای کلسرت رسپناه
موقت و اقالم غیر غذایی بر اساس معلومات تهیه شده از ارزیابی های درست تا به تحلیل اوضاع و هدف قرار
دادن دقیق مستفیدین کمک کند.

شاخص
تعداد ارزیابی های ابتدایی تکمیل شده که نشاندهنده تخریب و نیازمندی رسپناه اند.
تعداد ارزیابی های تخصصی که منجر به تشخیص نیازمندی های رسپناه اضطراری برای ارائه خدمات
شده اند.

جمعیت تحت پوشش
170,000

جمعیت نیاز مند

خط مبنی

SO5
-

جمعیت تحت پوشش
%100

2

-

%100

97,000

-

87,300

2,000

خط مبنی

بخش سوم :ضامیم ،اهداف سکتوری ،شاخص ها و جمعیت های تحت پوشش

اهداف مصئونیت غذایی و زراعت ،شاخص ها و جمعیت تحت پوشش
هدف اول مصئونیت غذایی :نجات دادن زندگی و اعاده معیشت اشخاص بیجاشدۀ متاثر از نربد،
پناهندگان و عودت کنندگان
شاخص
تعداد جمعیت متاثر از جنگ که با حواله مناسب غیرمرشوط (غذا ،پول نقد ،و کوپن) کمک گردیدند.

درصدی خانوار ها تحت پوشش متاثر شده از جنگ و عدم مصئونیت غذایی شدید که دارای درجه
قابل قبول میزان مرصف غذا ( )42>FCSهستند.
تعداد اشخاص بیجاشدۀ ،پناهنده های و عودت کنندگان جدید و پیش از  ،2016که کمک های
معیشتی اضطراری را دریافت منودند.

SO2

جمعیت نیاز مند

خط مبنی

647,325

391,495

570,795

موجود نیست

%32

%35

472,325

-

195,895

هدف دوم مصئونیت غذایی و زراعت :نجات دادن زندگی و اعاده مجرای معیشتی برای جمعیت متاثر از
حوادث طبیعی

شاخص
تعداد متاثرین حوادث طبیعی که با حواله مناسب غیر مرشوط (غذا ،پول نقد ،و کوپن) کمک
گردیدند.
درصدی خانوارهای متاثر از حوادث طبیعی که دارای درجه قابل قبول میزان مرصف غذا
( )42>FCSهستند.
تعداد متاثرین حوادث طبیعی که از کمکهای معیشتی اضطراری مستفید گردیدند

جمعیت نیاز مند

26

تعداد جمعیت دچار عدم غذایی شدید که از حامیت های مناسب مصئونیتی (کمکهای زراعت/
مالداری و واکسین مالداری) مبوقع برای اعاده معیشت مستفید گردیدند.

جمعیت تحت پوشش

خط مبنی

235,000

222,137

موجود نیست

%13

%15

235,000

222,137

141,000

SO4
خط مبنی

جمعیت نیاز مند

جمعیت تحت پوشش

1,500,000

900,000

809,376

1,500,000

%31

%35

1,500,000

129,402

208,269

هدف چهارم مصئونیت غذایی و زراعت :تقویت آمادگی برای پاسخگویی به حالت اضطراری و بلند بردن
ظرفیت پاسخگویی اعضای کلسرت مصئونیت غذایی.

شاخص
تعداد پالن احتاملی حوزوی که با بهبود ظرفیت اعضایی کلسرت مصئونیت غذایی و گسرتش هآمهنگی
ترتیب یافته اند و/یا نسبت به حوادث طبیعی (سیالب ،زمستان شدید ،محصول نگرفنت ،خشک سالی)
تجدید شده اند.
تعداد جلسات آموزشی که در رابطه با مصئونیت غذایی و آسیب پذیری ،ارزیابی ها ،تحلیل و تجزیه
آی.پی.سی تطبیق گردیده اند ،و تعداد رشکای که آموزش دیده اند.
تعداد ارزیابی ها/تحلیل های که با هآمهنگی خوب صورت گرفته اند( .ارزیابی های مصئونیت غذایی
پیش از محصول ،ارزیابی فصلی مصئونیت غذایی ،تصنیف غذایی فازهای مصئونیت غذایی ،ارزیابی
های متفرقه)

SO3
188,000

هدف سرتاتیژی سوم مصئونیت غذایی و زراعت :حصول اطمینان از دسرتسی جمعیت معروض به عدم
مصئونیت غذایی در زمان فصل بی کشت و کار.

شاخص
تعداد اشخاص دچار عدم مصئونیت غذایی شدید که با حواله های مناسب غیر مرشوط (غذا ،نقدی،
و یا کوپن) مساعدت شدند.
درصدی خانوار های تحت پوشش مبتال به عدم مصئونیت غذیی شدید که دارای درجه قابل قبول
میزان مرصف غذا ( )42>FCSهستند.

جمعیت تحت پوشش

SO5

جمعیت نیاز مند

جمعیت تحت پوشش

خط مبنی
6

8

6

)300+( 5

9

)300+( 5

5

7

5

بخش سوم :ضامیم ،اهداف سکتوری ،شاخص ها و جمعیت های تحت پوشش

آهداف صحت ،شاخص ها و جمعیت تحت پوشش
هدف اول صحت :عرضه مراقبت موثر جروحات ترضیضی و مدیریت تلفات کتلوی به جوامع متاثر از
جنگ و حوادث طبیعی
شاخص
در صد ولسوالیهای متاثر از جنگ با حد اقل یک بسته تروما  ?FATP/HPمراقبت تروما مختص به
نربد را عرضه میکند.
تعداد جمعیت که توسط خدمات حد اقل یک بسته تروما  FATPکمک گردیده اند

SO2
خط مبنی

جمعیت نیاز مند

93

%25

1,712,565

585,772

1,712,565

SO2
خط مبنی

جمعیت نیاز مند

1,712,565

اهداف سوم صحت :تهیه ی کمک های نجات دهنده فوری به آنهای که از شیوع امراض و حوادث طبیعی
متاثر گردیده اند.
شاخص
درصدی ارزیابی وقوعات شیوع امرض اخطار داده شده در  48ساعت بعد از خرب حادثه.
تعداد جمعیت متاثر از شیوع امراض و حوادث طبیعی که از کمکهای نجات زندگی مستفید گردید.

جمعیت تحت پوشش
%100

هدف دوم صحت :حصول اطمینان از دردسرتس بودن خدمات صحی به جمعیت بیجاشده ،پناهنده ها،
عودت کنندگان و جمعیت که در ساحات «سفید» یا ساحات بدون پوشش خدمات صحی زنده گی میکنند.
شاخص
تعداد جمعیت متاثر از جنگ در ساحات سفید که از طریق تیم مراقبت های صحی اولیه  /سیار
کمک گردیده اند.

SO3

جمعیت نیاز مند
694,871
694,871

جمعیت تحت پوشش
789,581

1,712,565

SO3
خط مبنی

%95
-

جمعیت تحت پوشش
%100
694,871

اهداف تغذیه ،شاخص ها و جمعیت تحت پوشش
هدف اول تغذی  :رویدادهای سوء تغذی حاد پرسان ،دخرتان ،زنان حامله و شیرده که از طریق کنرتول
جامع سوء تغذی حاد ( )IMAMکاهش یافته اند.

شاخص
تعداد پرسان و دخرتان بین سنین  59-0ماهه ی ساحات ارحجیت داده شده برای معالجه از سوء
تغذی حاد بسرتی گردیده اند.
تعداد زنان حامله و شیرده از ساحات در الولویت باال که برای معالجه از سوء تغذی حاد بسرت
گردیده اند.

SO4

جمعیت نیاز مند

خط مبنی

627,507

295,588

253,126

116,160

105,342

116,160

هدف دوم تغذی  :بهبود پیشگیری سوء تغذی حاد از طریق برنامه تغذی شیرخواران و اطفال ( )IYCFو
مکمل غذایی مایکرونیرتینت.

شاخص
درصدی کارمندهای صحی که در مورد تغذی شیرخواران و اطفال ( )IYCFآموزش دیده اند.
تعداد زنان با اطفال  23-0ماهه که دسرتسی به پیامهای مناسب برای رشد تغذی شیرخواران و اطفال
( )IYCFدر رشایط نیاز عاجل دارند.
تعداد پرسان و دخرتان بین  23-6ماهه ،که مکمل مایکرونیوترینت چندگانه ای را دریافت مینامیند.

جمعیت نیاز مند

%100

خط مبنی

-

جمعیت تحت پوشش

%40

743,837

624,554

832,532

594,036

333,013

SO5
خط مبنی

جمعیت نیاز مند

جمعیت تحت پوشش

,22موجود نیست22 ,

14 ,4 ,8

5 ,5 ,10

350

347

350

هدف چهارم تغذی  :ارتقاء ظرفیت اعضائ کلسرت برای دادخواهی و پاسخدهی به سوء تغذی در حالت
های اضطراری.

شاخص
تعداد اسناده داد خواهی تهیه شده برای داد خواهی نیاز های تغذی
تعداد کارمندان رشکاء سکتور تغذی (با تفکیک جنسیت) که در موضوع «تغذیه در وضعیت اضطرار»
آموزش دیده اند.

SO4

369,287

هدف سوم تغذی  :ارائه معلومات تغذی از طریق تسهیالت صحی و جامعه برای نظارت برنامه ها و
پاسخدهی مبوقع
شاخص
تعداد رسوی های تغذی که (نظارت و ارزیابی معیاری آسایش و تحول ( ،)SMARTارزیابی رسیع
سوء تغذی ( )RNAو ارزیابی های پوشش ساحات) در والیت های تحت پوشش انجام گردید.
تعداد کارمندان که در رابطه با رسویها/ارزیابی رسیع سوء تغذی (/)RNAارزیابی های پوشش ساحات
آموزش دیده اند.

جمعیت تحت پوشش

جمعیت نیاز مند

مرتبط با دادخواهی
5

100

خط مبنی

-

جمعیت تحت پوشش

5
100
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بخش سوم :ضامیم ،اهداف سکتوری ،شاخص ها و جمعیت های تحت پوشش

اهداف مصئونیت ،شاخص ها و جمعیت تحت پوشش
SO5 SO3 SO2 SO1

هدف اول مصئونیت :تقویت محیط مصئون از طریق نظارت بر تخطی ها ،داد خواهی مبنی بر شواهد،
ارتباط هدفمند با مسئولین ،و ارزیابی های مبوقع و هآمهنگ شده.
شاخص
تعداد والیات دارای تعداد کافی مناینده های کلسرت سوء تغذی شامل مرد و زن در ارتباط با ارزیابی
های عمومی و اززیابی مختص به مصئونیت و ابزارهای ارزیابی و نظارتی آموزش دیده اند.
تعداد مناینده های کلسرت مصئونیت که در رابطه به ارزیابی های مختص مصئونیت و ابزارهای
ارزیابی و نظارتی آموزش دیده اند.
در صدی ارزیابی های مشرتک ابتدایی برای اشخاص بیجاشدۀ داخلی با حضور مناینده آموزش یافته
کلسرت انجام شد.

جمعیت نیاز مند

خط مبنی
34

-

34

140

-

140

%100

-

%100

هدف دوم مصئونیت :پاسخدهی به نیازمندی های مصئونیتی حاد و در حال تغییر ،و اعاده رشف انسانی
متاثرین نربد و حوادث طبیعی ،خصوصا آسیب پذیرین خاص بشمول بیجاشده شدگان.

شاخص
تعداد اشخاص آسیب پذیر متاثرشده از نربد و حوادث طبیعی با خدمات مصئونیتی هدفمند و کمک
های برای نیازهای خاص مصئونیتی آنان بر اساسی دیدگاه مبنی بر حقوق ،تحت پوشش قرار گرفت

جمعیت تحت پوشش

جمعیت نیاز مند

SO2
خط مبنی

585,000

جمعیت تحت پوشش
-

28

91,969

SO3 SO2 SO1

هدف سوم مصئونیت :ایجاد محیط مساعد مصئونیتی برای جلوگیری از و پاسخدهی به انواع آسیبهای
فیزیکی ،خشونت ،سوء استفاده و بهره کشی از پرسان ،دخرتان ،زنان و مردان.
شاخص
تعداد افراد متاثر از جنگ و حوادث طبیعی که در فعالیتهای پیشگیرانه و یا پاسخدهی با اشرتاک
مردم سهم میگیرند.

SO3

جمعیت نیاز مند

خط مبنی

1,600,236

جمعیت تحت پوشش
1,099,832

-

اهداف آب و حفظ الصحه ،شاخص ها و جمعیت تحت پوشش
هدف اول آب و حفظ الصحه :حصول اطمینان از دسرتسی به آب مصئون به مقدار کافی و نظافت
حساس به جنسیت امکانات نظافتی و شیوه های مناسب بهداشتی

شاخص
قسمت از نفوس بیجاشده نیازمند بحد اقل آب نوشیدنی به مقدار  15لیرتبرای هر فرد در روز.
قسمت از جمعیت نیازمند دسرتسی به تسهیالت فعال بهداشتی
قسمت از جمعیت نیازمند دسرتسی مکان برای شسنت دست با صابن.

SO2

جمعیت نیاز مند
860,000
860,000
860,000

هدف دوم آب و حفظ الصحه :حصول اطمینان از ارزیابی های مناسب و مبوقع نیازهای آب و حفظ
الصحه ی جمعیت های تحت پوشش.

شاخص
قسمت از جمعیت نیازمند که نیازمندی آب و حفظ الصحه آنان در طی دو هفته بعد از متاثر شدن
آنان بررسی شده.

دوسال

خط مبنی

-

جمعیت تحت پوشش
860,000
860,000
860,000

SO5

جمعیت نیاز مند

خط مبنی

860,000

جمعیت تحت پوشش
%40

هدف سوم آب و حفظ الصحه :راه اندازی روند انتقال رهربیت کلسرت به وزارت انکشاف دهات در طی

شاخص
تعداد کمیته های والیتی مدیریت حالت اضطراری که دارای پالن تدابیری آب و حفظ الصحه می
باشند.
تعداد جلسات هآمهنگی کلسرت آب و حفظ الصحه که در سطح والیت و خوزه ها با رهربیت و
(رهربیت مشرتک) کلسرت ملی برگزار گردیده.

SO3

جمعیت نیاز مند

%80

مرتبط با پروسه انتقال
جمعیت تحت پوشش

خط مبنی
16

5

12

24

4

18

بخش سوم :ضامیم ،اهداف سکتوری ،شاخص ها و جمعیت های تحت پوشش

اهداف پناهندگان و عودت کنندگان ،شاخص ها و جمعیت تحت پوشش
هدف اول :کمک های مصئونیتی که برای پناهندگان ارائه گردیده.
تعداد پناهندگان ثبت شده.

شاخص

SO2
جمعیت نیاز مند
175,000

هدف دوم :خدمات حیاتی که به عودت کنندگان پناهنده در راستای جستجوی راه ه حل های
دوامدارنیاز های شان ارائه گردیده
شاخص
تعداد عودت کنندگان که توسط ارائه معلومات و خدمات رجعت دهی برای تسهیل ادغام دوباره
شان مساعدت گردیده اند.

SO2

جمعیت نیاز مند

خط مبنی

111,000

هدف سرتاتیژیک سوم کمک برای پناهندگان:به نیازمندهای عاجل برشی پناهنده گان عودت کننده آسیب
پذیر  ،عودت کنندگان بدون اسناد و رد مرزی ها رسیدگی شده.

شاخص
تعداد جمعیت آسیب پذیر شناسایی و مساعدت شده

خط مبنی

-

جمعیت تحت پوشش
175,000

جمعیت نیاز مند
111,325

جمعیت تحت پوشش
-

69,000

SO2
خط مبنی

76,639

جمعیت تحت پوشش
111,325
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بخش سوم :ضامیم ،ارقام پالن گذاری :مطالبات برای نیازمندها پیش بینی شده

ارقام پالن گذاری :نیازمندی های پیش بینی شده

اﻓﺮاد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ
ﺷﺪه )در ﻫﺰار(

ﺑﻪ اﺳﺎس وﺿﯿﻌﺖ

ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻮء ﺗﻐﺬى
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن و اﻓﺮاد ﻣﺘﺎﺛﺮ ﻋﺎﻣﻪ ﺻﺤﻰ و ﻋﺪم
ﺑﯿﺠﺎﺷﺪﮔﯽ ﻣﺘﺎﺛﺮﯾﻦ
ﻧﺎﺷﯽ ﻋﻮدت
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺣﻮادث در ﻣﻌﺮض ﻣﺼﺌﻮﻧﯿﺖ
ﺻﺤﯽ
ﻏﺬاﯾﻰ
ﺧﻄﺮ
از ﺟﻨﮏ از ﺟﻨﮓ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ

ﻣﺮﮐﺰ
ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی
ﴍق
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ﺷامل ﴍﻗﯽ
ﺷامل
ﺟﻨﻮب ﴍﻗﯽ
ﺟﻨﻮﺑﯽ
ﻏﺮﺑﯽ
** 0.25
ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﺑﻪ اﺳﺎس ﺟﻨﺲ و ﺳﻦ

 ٪زن

 ٪ﮐﻮدﮐﺎن،
ﺑﺎﻟﻎ
و ﻣﺴﻦ

ﻣﺠﻤﻮع

اﻓﺮاد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ
ﺷﺪه

ﮐﻞ
ﺟﻤﯿﻌﺖ

51%

70 | 27 | 3%

1.5
ﻣﯿﻠﯿﻮن

6.6
ﻣﯿﻠﯿﻮن

50%

67 | 29 | 4%

0.2
ﻣﯿﻠﯿﻮن

0.9
ﻣﯿﻠﯿﻮن

50%

67 | 29 | 4%

0.8
ﻣﯿﻠﯿﻮن

2.6
ﻣﯿﻠﯿﻮن

50%

66 | 30 | 4%

1.3
ﻣﯿﻠﯿﻮن

3.9
ﻣﯿﻠﯿﻮن

51%

74 | 23 | 3%

0.7
ﻣﯿﻠﯿﻮن

3.8
ﻣﯿﻠﯿﻮن

50%

65 | 31 | 4%

1.2
ﻣﯿﻠﯿﻮن

2.8
ﻣﯿﻠﯿﻮن

50%

64 | 32 | 4%

1.4
ﻣﯿﻠﯿﻮن

3.0
ﻣﯿﻠﯿﻮن

50%

67 | 29 | 4%

1.1
ﻣﯿﻠﯿﻮن

3.6
ﻣﯿﻠﯿﻮن

50%

67 | 29 | 4%

8.2
ﻣﯿﻠﯿﻮن

*** 27
ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻧﻮت** :ﮐﻮدﮐﺎن)> ۱۸ﺳﺎل( ,ﺑﺎﻟﻎ ) ۵۹-۱۸ﺳﺎل( ,ﻣﺴﻦ )< ۵۹ﺳﺎل( ** ،ﺣﺪود  ۱۰۰،۰۰۰آوارﮔﺎن داﺧﻠﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺷﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺘﺪ ۱٫۵*** ،ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻮﭼﯽ ﻫﺎ
ﺷﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ

بخش سوم :ضامیم ،ارقام پالنگذاری :جمعیت تحت پوشش

ارقام پالنگذاری :جمعیت تحت پوشش

اﻓﺮاد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ
ﺷﺪه )در ﻫﺰار(

ﺑﻪ اﺳﺎس وﺿﯿﻌﺖ
ﺑﻪ اﺳﺎس وﺿﯿﻌﺖ

ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻮء ﺗﻐﺬى
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن و اﻓﺮاد ﻣﺘﺎﺛﺮ ﻋﺎﻣﻪ ﺻﺤﻰ و ﻋﺪم
ﺑﯿﺠﺎﺷﺪﮔﯽ ﻣﺘﺎﺛﺮﯾﻦ
ﻧﺎﺷﯽ ﻋﻮدت
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺣﻮادث در ﻣﻌﺮض ﻣﺼﺌﻮﻧﯿﺖ
ﺻﺤﯽ
ﻏﺬاﯾﻰ
ﺧﻄﺮ
از ﺟﻨﮏ از ﺟﻨﮓ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ

ﺑﻪ اﺳﺎس ﺟﻨﺲ و ﺳﻦ
ﺑﻪ اﺳﺎس ﺟﻨﺲ و ﺳﻦ

 ٪زن

 ٪ﮐﻮدﮐﺎن،
ﺑﺎﻟﻎ
و ﻣﺴﻦ

ﻣﺠﻤﻮع
ﻣﺠﻤﻮع

اﻓﺮاد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ
ﺷﺪه

ﮐﻞ
ﺟﻤﯿﻌﺖ

ﻣﺮﮐﺰ

49%

55 | 40 | 5%

0.3
ﻣﯿﻠﯿﻮن

0.9
ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی

50%

63 | 32 | 5%

0.1
ﻣﯿﻠﯿﻮن

0.2
ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﴍق

50%

64 | 32 | 4%

0.4
ﻣﯿﻠﯿﻮن

0.7
ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﺷامل ﴍﻗﯽ

49%

58 | 37 | 5%

0.6
ﻣﯿﻠﯿﻮن

1.1
ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﺷامل

49%

61 | 34 | 5%

0.2
ﻣﯿﻠﯿﻮن

0.3
ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﺟﻨﻮب ﴍﻗﯽ

50%

63 | 32 | 5%

0.6
ﻣﯿﻠﯿﻮن

1.2
ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﺟﻨﻮﺑﯽ

50%

61 | 34 | 5%

0.8
ﻣﯿﻠﯿﻮن

1.3
ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻏﺮﺑﯽ

49%

58 | 37 | 5%

0.4
ﻣﯿﻠﯿﻮن

0.7
ﻣﯿﻠﯿﻮن

50%

60 | 35 | 7%

3.5
ﻣﯿﻠﯿﻮن

**6.4
ﻣﯿﻠﯿﻮن

** 0.25
ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻧﻮت** :ﮐﻮدﮐﺎن)> ۱۸ﺳﺎل( ,ﺑﺎﻟﻎ ) ۵۹-۱۸ﺳﺎل( ,ﻣﺴﻦ )< ۵۹ﺳﺎل( ** ،ﺣﺪود  ۱۰۰،۰۰۰آوارﮔﺎن داﺧﻠﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺷﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺘﺪ
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 ارگان های رشکت کننده و احتیاجات مالی، ضامیم:بخش سوم

ارگان های رشکت کننده و احتیاجات مالی

تعداد همکاران
28
33
19
28
33

44
18

موسسات
ACF, ACTED, Afghanaid, ARCS, CARE, CONCERN, CORDAID, CWS, DRC, DWHH/GAA, FOCUS,
INTERSOS, IOM, IR, IRC, ME, MRRD, NCA, NRC, ORCD, PIN, RI, SCI, SFL, SI, UNHABITAT, UNHCR,
UNOPS
ACTED, Afghanaid, ActionAid, AFS, ARAA, AHDAA, ANCC, AREA, CARITAS-G, CoAR, CONCERN,
CRS, DWHH/GAA, FAO, FGA, IOM, IR, IRC, MADERA, MEDAIR, NCA, NEI, NRC, ORCD, PIN, RI,
SCI, SFL, SHPOUL, SI, SOFAR, WFP, ZOA
AADA, ACTD, AHDS, AKDN, CAF, EMERGENCY, HADAF, HN-TPO, IMC, IMC, IR, Johanniter, PUAMI, SCI, SDO, SHRDO, TdH, UNFPA, UNICEF
AADA, ACTD, AHDS, AKHS, BDN, BRAC, CAF, CPHA, DAC, HADAF, HHAAWC, HN-TPO, IMC,
IMC, MEDAIR, MOVE, MRCA, PU-AMI, SAF, SCA, SCI, SDO, SHDP, TIKA, UNICEF, WFP, WHO, WVI
ACTED, Afghanaid, ARAA, APA, CFA, CiC, CRDSA, DRC, DWHH/GAA, HAGAR, HI, HN-TPO,
IR, IRC, MACCA, Medica, NRC, OHW, OXFAM, PIN, SCI, Tabish, TdH, TLO, UNFPA, UNHABITAT,
UNHCR, UNICEF, UNMAS, WAW, WC-C, WVI, YHDO
ACF, ACTED, Afghanaid, CARE, CONCERN, DWHH/GAA, CRS, AHDAA, AKF, ARAA, AREA, CoAR,
CAF, CRDSA, CHA, DACAAR, FGA, GP, HAS, HELVETAS, IAM, ICRC, IMC, IMC, IR, IRC, JEN, ME,
MEDAIR, MEDIOTHEK, NAC, NCA, NPO/RRAA, NRC, PIN, SCA, SCI, SI, TLO, UNHCR, UNICEF,
WC-UK, WVI, YAAR, ZOA
ACTD/JOHANNITER, APA,CARE, CHA, DACAAR, FAO, HNI-TPO, IMC, IOM, IRC, NCA, NRC,
ORCD, SI, TLO, UNFPA, UNICEF, UNHCR, UNMAS, WFP, WHO

سیکتور
رسپناه موقت و اقالم غیر غذایی
مصئونیت غذایی و زراعت
صحت
تغذیه
محافظت

*آب نظافت و حفظ الصحه
پناهندگان و عودت کنندگان

 و لست دیگر کلسرتهای توسط کلسرت ملی مربوط تهیه.* لست ارگان ها کلسرت آب و حفظ الصحه از جدول «که در کجا چه کار میکند» گرفته شده که توسط تیمهای زونی برشی جمع آوری شده اند
.گردیده اند

 اندريو کويلتی:عکس از

32

بخش سوم :ضامیم ،کلامت اختصاری

اختصارات
AFGN/KG
		
ANC
		
BPHS
		
CHF
		
DEWS
		
ERW
		
FAO
FEWS NET
		
GAM
		
GBV
		
HLP
		
HNO
HRP
		
IDP
		
IED
		
IHL
		
IOM
		
IPC
		
IMAM
		
IYCF
		
NFI
		
NNS
		
NSAG
		
OCHA
		
OPD
		
PIN
		
PLW
		
PMT
		
PNC
		
RAF
		
SAM
		
SFSA
		
UNHCR
		
UNICEF
		
WASH
		
WFP
		
WHO

قیمت به افغانی در هر کیلوگرام
مراقبت نوزاد
بسته اساسی خدمات صحی
صندوق وجهی کمکهای برشدوستانه
سیستم هشدار اولیه امراض
موادانفجاری باقی مانده ازنربد
سازمان خوراک وزراعت ملل متحد
شبکه سیستمهای هشدار اولیه خشکسالی
سؤی تغذی حاد عمومی
خشونت مبنی برجنسیت
مسکن،زمین و ملکیت
نظرااجاملی برنیازمندیهای برشدوستانه
طرح پاسخگوی به نیازمندی های برشی
بیجاشدهگان داخلی
موادانفجاری تعبیه شده
حقوق بین املللی برشدوستانه
سازمان بین املللی مهاجرت
طبقه بندی توحیدشده فازهای امنیت غذایی
کنرتول جامع سؤی تغذی حاد
تغذیه نوزاد و کودکان خوردسال
اقالم غیرغذایی
رسوی ملی تغذی
گروپ مسلح غیردولتی
دفرت سازمان ملل برای هآمهنگی امور برشدوستانه
بخش مریضان رساپا
جمعیت نیازمند
زنان شیرده وحامله
ردیابی حرکت جمعیت(برای بیجاشدگان جنگی)
مراقبت های بعد از والدت
فورم ارزیابی رسیع (برای حوادث طبیعی)
سوءتغذی حاد شدید
ارزیابی فصلی امنیت غذایی
کمشرنی عالی سازمان ملل متحددر امور پناهندهگان
صندوق کودکان سازمان ملل متحد
برنامه آب ،مراعات اصول صحی وحفظ الصحه
پروگرام غذایی جهان
سازمان صحی جهان
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اگر موفق به پاسخدهی نشویم...

چه میشود؟
تعداد جمعیت مصاب به
سوء تغذی حاد باال خواهد
رفت

نبود خدمات صحی کافی
منجر به گسرتش امراض و
مرگ میر خواهد شد.

نیازمندی ها بدلیل کمبود
رسپناه مناسب تشدید
خواهد یافت.

به حد اقل نیازمندی های غذایی بیشرت از
 750،000جمعیت متاثر از حوادث طبیعی
رسیده گی نخواهد شد .اشخاص آسیب پذیر
بیجاشده و عودت کنندگان که قادر به آغاز
دوباره کارزراعت و مالداری شان نخواهند
بود ،اسرتاتیژی مجادلوی آنان زیر فشار قرار
میگیرد و به کمک های خیریه متکی باقی
میامند .اضافه تر از یک میلیون نفریکه در عدم
مصئونیت غذایی شدید برس میربند و در معرض
خطر احتاملی قحطی و سوء تغذی قرار دارند،
به تهدیدهای باالتری امراض و مرگ مواجه اند.

با درنظر داشت افزایش  20درصدی در تعداد
زخمی ها در سال جاری ،تهیه ای خدمات
صحی نجات زندگی و ترضیضات بخاطر نجات
زندگی تقریباً  11،000مصدومین در سال
 ،2016الزامی گردیده است .اضافه تر از 1.7
میلیون جمعیت در ساحات سفید (ساحات
بدون خدمات صحی) جنگی نیاز به مراقبت
های عاجل صحی برای جلوگیری از شیوع
امراض و امراض تهدید کننده حیات دارند.

جمعیت که از چندین ناحیه از قبل درآسیب
پذیری قرار دارند ،از یکی نیازمندی های
اساسی بسیار ساده و مهم یعنی رسپناه محروم
شده و در معرض تهدیدهای گوناگون پرخطر
برای زندگی قرار دارند .قرار داشنت در معرض
عنارص غیر مسئول ،تنش های جامعه میزبان،
بیجاشدگی دوباره ،و رویدادهای فزاینده ای
خشونت ها مبنی بر جنسیت ،مسایل جدی
مصئونیت و بهره کشی از اطفال متاماً ریشه در
کمبود رسپناه کافی دارند.

34
مرگ و میر فزاینده اطفال
مبتال به سوء تغذی
کمکهای تغذی به اطفال مبتال به سوء تغذی
حاد و متوسط در پایین آوردن خطر وفیات
و امراض الزامی پنداشته میشود .ناکامی در
معالجه اطفال قطعا منتج به سوئ تغذی حاد
و یا مرگ میگردد .زنان حامله و شیرده که در
حاالت اضطرار و والیات معروض به خطر باال
نادیده گرفته شدند بشکل فزاینده در معرض
والدت های ناقص یا اختالطی قرارد دارند ،که
درتداوم چرخه معیوبه بین نسلی سوء تغذی
تاثیر گذارند.

به خطر افتادن ایمنی ،وقار،
بهزیستی جمعیت که از قبل
آسیب پذیراند.

رشافت و صحت کسانیرا
که بی نهایت آسیب پذیرند
مورد تهدید قرار میدهد.

موفق نشدن در رسیدگی به ریسکهای حیاتی
که اشخاص و گروپهای متاثر از نربد و حوادث
طبیعی به آن مواجه اند به تاثیرات زیان آوری
روی ایمنی ،وقارو سالمتی فیزیکی و روانی آنها
و روی اعاده حقوق و احیاء دوباره ای زندگی
با استندارد شان منتج میشود که باالی رفت
و آمد شان نیز تاثیر گزار خواهد بود .تخطی
های مصئونیتی دارای تاثیرات دوامداراست،
در صورتیکه به آنها رسیده گی که باعث ایجاد
موانع در استقرار مجدد میگردد.

عدم پاسخدهی به موقع به نیازمندی های آب
و حفظ الصحه بعد از حادثه اضطراری منتج
به شیوع امراض و بدتر شدن رشایط صحی و
تغذی مردم آسیب دیده میگردد .استفاده از
آب آشامیدنی غیرصحی ،بنود خدمات اولیه
بهداشتی و کنرتول مصئون مواد فاضله انسانی
تاثیر مستقیم روی صحت و رشافت آسیب
پذیرترین ها دارد ،مخصوصاً کودکان ،زنان و
ساملندان.

فشارهای فزاینده بر جامعه میزبان پناهندگان و عودت کنندگان
در صورت که جامعه برشدوستانه موفق به پاسخدهی به نیازمندی های پناهندهگان و عودت کنندگان نشوند ،بار کمکهای برشی بر جامعه میزبان تحمیل
میگردد ،که اکرثشان به محدودیت منابع مواجه اند .کمبود کمک های کافی به جمعیت میتواند منجر به بیجاشدگی برای بار دوم شوند ،و عدم موفقیت در ارائه خدمات
اساسی زندگی اشخاص آسیب پذیر را در معرض خطر قرار خواهد داد.

رهنمود برای اهدای کمک ها
اهدا از طریق صندوق
وجهی مرکزی اضطراری
پاسخدهی ()CERF

اهدا از طریق صندوق
برشی کشوری

صندوق برشی افغانستان یک صندوق
مشرتک کشوری( )CBPFاست .این صندوق
یک ابزار متویل مالی برشی چند دونری
است که توسط هآمهنگ کننده برشی
کمکهای اضطراری راه اندازی شده و توسط
«اوچا» در سطح کشور با رهربی هآمهنگ
کننده برشی ( )HCمدیریت میشود.
معلومات بیشرترا در رابطه با صندوق
مشرتک با محوریت کشور( )CBPFرا در
وبسایت ذیل دریابید:
برای معلومات بیشرت از چگونگی سهم
گیری ،لطفاً به آدرس ایمیل ذیل در متاس
شوید

chfafg@un.org

صندوق وجهی مرکزی اضطراری پاسخدهی
( )CERFاکامالت مالی ابتدایی رسیع
را برای اقدامات نجات زندگی در زمان
وقوع حالت اضطرار و برای عملیات
برشی حیاتی که بشکل ناکافی متویل
نگردیده تهیه مینامید .این صندوق از
طریق «اوچا» مدیریت میشود ،که منابع
آن متویل کنندگان مختلف عمدتا دولت
ها ،همچنان رشکت های خصوصی ،نهادها،
اعانه و کمکهای انفرادی میباشد که در
یک صندوق مرکزی ادغام میباشد .این
اعانه برای رسیده گی به حوادث در متام
دنیا صورت میگیرد .در ارتباط به معلومات
بیشرت در رابطه با صندوق وجهی مرکزی
اضطراری پاسخدهی ( )CERFو اینکه
چگونه اهدا کنید به وبسایت ()CERF
مراجمع مناید:

سهم گیری در پالن
پاسخدهی

HRP

برای دیدن منای اجاملی نیازهای برشی،
پالن پاسخدهی برشی و گزارش های
نظارت ،واهدای مستقیم کمک ها به
موسسات رشکت کننده در پالن ،لطفا از
وب سایت ذیل دیدن مناید

www.humanitarian
response.info/
operations/afghanistan

www.unocha.org/cerf/
our-donors/how-donate

مساعدت برشی فزیکی
سازمان ملل برای افزایش رسعت و انعطاف پذیری بیشرت در پاسخدهی ،از متویل کننده ها تقاضا میکند که اعانه هایشان را به عوض
کمک فزیکی بشکل نقدی بپردازند ،و از این طریق تضمین منایید که اجناس مورد رضورت شامل کمکهای دریافتی آسیب دیده گان میباشد .در صورت که مایل
به سهم گیری از طریق مساعدت های فزیکی در پاسخدهی به حوادث و حالت های اضطرار باشید ،لطفاً متاس بگیرید بااین آدرس ایمیل:

logik@un.org

ثبت و تشخیص سهم گیری شام

دفرت هآمهنگی امور برشی ( ،)OCHAپیگیری خدمات متویل مالی ( )FTSرا ردیابی میکند که متام اعانه ها (نقدی ،بجنس ،چند جانبه
و دوجانبه) برای پاسخگویی به اضطرار را به ثبت میرساند .این به منظور اعتبار بخشی و منایش به دونرها و انعکاس سخاومتندی آنان و
نشاندادن مبلغ کل اکامالت مالی و برجسته منودن خالها در پالنهای برشی صورت میگیرد .لطفاً پیگیری خدمات متویل مالی ( )FTSتان را
از طریق ایمیل آدرس  fts@un.orgو یا از طریق فورم گزارش دهی آنالین موجود در  http://fts.unocha.orgاطالع دهید.
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این سند به منایندگی «تیم کشوری برشی» و رشکاء آن تولید گردیده است.
این سند درک مشرتک «تیم کشوری برشی» از بحران را میرساند ،که شامل عاجلرتین نیازهای برشدوستانه و تخمین تعداد افراد مورد نیاز میباشد .این مجموعه مدارک
مبنی بر شواهد را به منایش میگذارد و بر مطلع ساخنت طرح سرتاتیژیک پاسخگوی مشرتک کمک میکند.
طرح های بکار رفته و منایش مواد ها در گزارش ها به هیچ وجه نظر سکرتریت سازمان ملل متحد را در رابطه به حالت قانونی هیچ کشور ،خطه ،شهر یا منطقه یا
راجع به اختیار آن یا در رابطه به تحدثد حدود مرزها یا رسحدات آن اظهار منیکند.

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

