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آخرین نسخه این سند در صفحه انترنیتی . بصورت منظم مورد تجدید نظر قرار می گیرند ها لطفاً بخاطر داشته باشید که درخواست

http://unocha.org/cap/ توان آنرا در یو مید میگردد، جزیات مکمل پروژه، بصورت مداوم تجد. موجود است

http://fts.unocha.org مطالعه، کاپی و یا چاپ نمود. 
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 پیشگفتار
، افغانستان چهارمین دهه کشمکش های مداوم را دنبال میکند، این کشور بصورت مداوم مستعد به 3102با رسیدن سال 

بوده و با وجود بهبود در دهه گذشته، در پائین ترین رده های شاخص جهانی انکشاف  حوادث طبیعی ناگهانی برگردنده

افغانستان در حال ورود به یک دوره خیلی پر چالش بوده که با آسیب پذیری پیش رونده اقتصادی . بشری قرار دارد

بوجود خواهد  ن المللیمشخص میگردد که در نتیجه کاهش کمک های بین المللی و خروج قسمت اعظم از نیروهای بی

که توقع میرود منجر به رکود قابل مالحظه اقتصادی و از دست دادن شغل گردیده و تأثیر مستقیم روی معیشت  آمد

با خروج سربازان . و بعد از آن افزایش خواهد داد 3102خواهد داشت و نیازمندی به کمک های بشری را تا سال 

ز کارشناسان پیشبینی میکنند که نبرد میان دولت و عناصر ضد دولتی شدت خارجی و در نبود پیمان صلح، بسیاری ا

در پهلوی این عقب نشینی امنیتی و نبود فرصت های اقتصادی، بیجا شده گی نیز منحیث یک نگرانی عمده . خواهد یافت

 .              بجای خود باقی است

بسیج کردن واکنش های مؤثر تر هستم که بتواند نیازمندی من در پاسخ به این وضعیت متحول در افغانستان، متعهد به 

این امر مستلزم بهبود ظرفیت از طریق . مورد رسیده گی قرار دهد سیستماتیک و اصولیهای بشری را بصورت 

مشارکت مؤثرتر، تقویت کردن حالت ارتجاعی جوامع  آسیب پذیر؛ با در نظرداشت نیازمندی های ، ارزیابی بهتر

دختران، پسران، مردان و تقویه کردن حضور در ساحه و منابع تدارکاتی جهت ادامه دادن به فعالیت مشخص زنان، 

تیم بشری کشوری برای این هدف در سال .  های بشردوستانه برای پاسخ دهی به حاالت اضطرار و بیجاشده گی، میباشد

یت های راهبردی بدست آمده از درجه را به اساس تمام اولو( CHAP)شیوه  پالن عمل مشترک بشردوستانه  3102

تیم بشری  در عین زمان،. برای افغانستان در پیش گرفته است ،بندی والیات نظر به نیازمندی های بشری ارزیابی شده

به سطح ملی و ایجاد  تیم بشری والیتی به ( کلسترها)از طریق مؤثر ساختن گروه های تخصصی ( HCT) کشوری 

عملیاتی بهتر، جهت حصول اطمینان از همآهنگی ساختارها برای برآورده شدن هدف، کار  منظور حمایت از همآهنگی

 .  میکند

تمویل خدمات بشردوستانه برای افغانستان در حال حاضر از طریق مجاری چند جانبه و دوجانبه صورت می گیرد، اما 

 3103سال . اری تمویل گردیده استدرخواست توحیدی جپروسه یا  CAP از فیصد 24در زمان نوشتن این سند تنها 

تیم بشری کشور از تمویل کننده گان  3102برای سال . بشردوستانه بوده است بودجه  فیصد 41شاهد کمبود عمومی 

شدیداً درخواست مینماید تا حمایت های خود را بصورت مبتکرانه پیرامون اولویت ها و پالن های  پاسخ دهی خالصه 

این هدف از . تنظیم نموده و از تمویل کامل آن اطمینان دهند  3102( CHAP)بشری مات اقداشده در پالن مشترک 

 بشر دوستانه پروگرام بشری مبنی بر شواهد در پالن مشترک. تعهدات توکیو برآورده خواهد شد 011تمویل برابر به 

(CHAP ) از آن جائیکه، حضور تمویل  .اصول بشری تمویل کننده گان مساعد میسازدبهتر زمینه را برای بکار بردن

کننده گان بشری در افغانستان رو به تحول است، ما شایستگی ابزارهای که اختیار مصرف شان را داریم، بشمول 

در افغانستان وجهی پاسخ به حالت اضطرار . میکانیزم تمویل مشترک، بصورت مداوم مورد بازبینی قرار خواهیم داد

ل تجدید است تا از یک تناسب بهتر میان نیازمندی های اضطراری و پاسخ در مقابل آن، نسبتاً کم بوده و دوباره در حا

میلیون دالر را از تخصیص صندوق وجهی مرکزی  پاسخ به حالت   001، 3103افغانستان در سال . اطمینان دهد

ی نمیتوانند میان به تنهای( pooled mechanisms)این میکانیزم های تمویل مشترک . اضطرار دریافت نموده است

روش مؤثرتر عبارت از صندوق عمومی . اولویت های قبول شده بشری و  پاسخ در مقابل آن، همترازی ایجاد نمایند

بشر دوستانه بوده که از  پاسخهای ستراتیژیک و مؤثر تری در کشورهای مانند سومالیا، و جمهوری دیموکراتیک کانگو 

رای افغانستان، تمویل کننده گان میتوانند به حمایت خود برای یک اجندای قابل با جمع آوری پول ب. حمایت نموده است

محتاج به تغیر به منظور جستجوی تقویت رهبریت و همآهنگی به سطح کشور، بشمول اداره کردن پول و فرستادن آن 

 .                   جنبه عملی دهند ها ترین افغان

، به حمایت شما جهت تطبیق پالن عمل 3103مرحله بحرانی در ماه نومبر  من با رسیدن خود به افغانستان در یک

 . حساب میکنم 3102مشترک بشری  در سال 

 
 مارک بودن

 همآهنگ کننده بشری
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طرح بکار رفته و نمایش مواد در : رفع مسئولیت
این نقشه 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 

آن اظهار رابطه به تحدید حدود مرزها یا سرحدات 
 . نمیکند

 
*

خط نقطه ای بصورت تقریبی خط کنترول را در 
جمو و کشمیر که میان هندوستان و پاکستان روی آن 

هر دو جانب . توافق صورت گرفته، نشان میدهد
روی وضعیت نهایی جمو و کشمیر تا هنوز توافق 

 .ننموده اند
 

، بخش نقشه کشی CGIAR: منابع  معلومات نقشه
  UN OCHA، اروپا تکنالوژی، ESRIملل متحد، 

 مرکز کشور
 مراکز والیتی
 محل پر نفوس
 سرحد بین المللی
 سرحد والیتی

 والیات
کاپیسا، . 4نورستان، . 2پنجشیر، . 3کندز،  .1
. 3خوست، . 2کابل، . 1پروان، . 4لغمان، . 5

 لوگر. 11پکتیا، 
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 خالصه .0
افغانستان به حرکت خود در مسیر  3102در سال 

انتقال مسئولیت های امنیتی از نیروهای بین المللی به 

تا اواسط این سال، . نیروهای افغان ادامه خواهد داد

کشور تحت کنترول نیروهای فیصد  54بیش از 

رسد که هرچند، به نظر نمی . امنیتی ملی خواهد آمد

خروج  در فرجام این انتقال مسئولیت های امنیتی و

با  3102نیروهای نظامی بین المللی تا ختم سال 

. انتقال از کشمکش ها به ثبات مطابقت خواهد کرد

سیر بدتر شونده کشمکش ها در جریان پنج سال اخیر 

 برخوردنشاندهنده آنست که، غیر نظامیان باز هم از 

ند برد و اینکه وضعیت های مسلحانه رنج خواه

 . بشری از این هم بدتر خواهد گردید

نا امنی بزرگترین تعین کننده نیازمندی های بشری 

برخوردهای مسلحانه در قسمت های وسیع . میباشد

این برخوردها منجر به آسیب های . کشور شایع است

قابل مالحظه فزیکی و روانی به غیر نظامیان 

ده گی و محرومیت از گردیده و همچنان باعث بیجاش

ازینرو، کمک در محافظت . خدمات اساسی میگردد

و تمام بخش ها جهت پیشبرد این هدف پالن ها را در بوده  3102غیرنظامیان هدف عمده جامعه بشردوست در سال 

 . دست دارند

جوامع فقیر و . مردم را متأثر میسازند  341،111خطرات و حوادث طبیعی در افغانستان عمومیت داشته و ساالنه 

جنگ زده خیلی آسیب پذیر بوده و حتی حوادث طبیعی با وسعت کم نیز میتوانند تأثیرات ویران کننده روی زنده گی 

بسیار مهم بوده و تمام  3102به سطح جامعه در سال تقویت حالت ایستادگی و پایداری مردم  ازینرو، . مردم داشته باشد

 .    خواهند کرد بخش های واکنش بشری در آن اشتراک

با وجود دست آورد های قابل مالحظه انکشافی در دهه گذشته، افغانستان در عده از شاخص های بشری در رده های 

و  UNDP ،ECHOاین کشور بصورت ثابت در رده پائین فهرست رده بندی انکشافی و بشری . پائین قرار دارد

OCHA کرر طبیعی، این مردم را در حالت آسیب پذیری عمیق قرار نبرد سی و چهار ساله و حوادث مت. قرار دارد

بیجا شده گان داخلی، افغانستان دارای   241،111برعالوه، حدود. داده و بسیاری از میکانیزم های تقابل از بین رفته اند

تان و ایران خواهند میلیون مردم، با تعداد زیاد دیگر که از پاکس 4.5 -بزرگترین تعداد عودت کننده گان در جهان میباشد 

 . آمد

از مناطق متأثر شده از نبرد در  –توانایی مردم آسیب پذیر افغانستان در رسیده گی به کمک های نجات دهنده حیات 

حضور . جنوب و شرق تا مناطق مستعد به حوادث طبیعی در شمال، توسط عوامل متعدد به مشکل مواجه گردیده است

دود بوده، زیرا اکثریت سازمان ها از ارزیابی کردن نیازها و عرضه خدمات در کمک های بشری در نواحی جنگی مح

مذاکره در ارتباط با دسترسی،  بخاطر بنیاد گرایی، چند پارچگی و نفوذ خارجی در . محیط ناسازگار خود داری میکنند

یز قابل مالحظه بوده، محدودیت های دسترسی فزیکی ن. گروه های مسلح مخالف دولت بصورت فزاینده دشوار میگردد

خاصتاً در فصل زمستان زمانیکه برف راه های مواصالتی بسیاری مناطق روستائی به مراکز ولسوالی ها را مسدود 

 .          میسازد

در جریان دهه گذشته، بخش کمک های بشر دوستانه در نتیجه سرازیر شدن کمک های انکشافی بی سابقه به این کشور،  

هرچند، این حالت با خروج نظامیان بین المللی، شرایط دشوار برای تمویل بین المللی و . یل گردیده استنسبتاً خوب تمو

 .     خسته شدن تمویل کننده گان با افغانستان سریعاً خاتمه می یابد

ظت آنها جامعه بشری با توجه به این شرایط پر چالش، روی بزرگترین نیاز ها و کمک به آسیب پذیرترین مردم و محاف

برای حامیان و تمویل کننده گان بشری یک اساس تحلیلی را به ( CHAP)بشری  اقدامات پالن مشترک. تمرکز مینماید

. این پالن، رده بندی والیات را نظر به نیازمندی آنان نشان میدهد. منظور اولویت بندی خدمات و بودجه بوجود می آورد

پنج والیت اولی عبارت اند از کندهار، . م، معلومات موجود را منعکس میسازداین رده بندی، با تصدیق خال ها در ارقا

 .غزنی، هلمند، خوست و کنر که دارای بیشترین درجه نیازمندی های ناشی از نبرد در مناطق جنوب و جنوب شرق اند

 ابعاد عمده: افغانستان 3112بشری مشترک اقدامات پالن 

 حدود برنامه ریزی و 
 سازی بودجه

 3112دسمبر  از جنوری تا

مراحل عمده در سال 
3112 

 مارچ الی اپریل: دوره کشت و زرع اولی
 جون الی سپتمبر: کردن( خرمن)دوره درو 

 سپتمبر الی اکتوبر: دوره کشت و زرع دومی
: کمک اعظمی غذایی، قبل از تثبیت موقعیت

 اگست الی اکتوبر
 

ماه می : کشور تحت کنترول امنیتی ملی 157
3113  

 (tbc)انتقال امنیتی  5و  4مراحل 
 

 اپریل الی نومبر: دوره نبرد

، (IDPs)آسیب پذیر ترین بیجا شده گان داخلی  مستفدین تحت هدف
عودت کننده گان، غیر نظامیان مواجه به نبرد و 

 حوادث طبیعی

 میلیون دالر امریکایی 1411 مجموع پول درخواست شده

مصرف متوسط هر 
فعالیت، برای هر یک از 

 فدینمست

 دالر امریکایی 152353
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.
کلیدی پیام های   

 .. اعث افزایش آمار افزاینده تلفات غیر نظامیان می گرددب شدت نبرد بعد از خروج کامل نظامیان خارجی  .1

. تعداد تلفات ملکی و مردم بیجا شده رو به افزایش بوده و نبرد به بسیاری والیات کشور گسترش می یابد

 .قرار داده شود 3112ازینرو، محافظت غیر نظامیان باید در رده اول تمام تالش های بشردوستانه در سال 

ات عامه اساسی خالهای بزرگ وجود دارند که نیازمند پاسخ بشردوستانه در بخش ها مختلف در عرضه خدم .3

حکومتداری ضعیف، غیر فعال بودن تسهیالت عامه و کمبود مداوم کارمندان شایسته باعث گردیده تا  .میباشد

 .ر برندبسیاری افغانها بدون خدمات صحی اساسی، تعلیمات اساسی، آب و بهداشت و سرپناه کافی بس

 .با وجود کمک های انکشافی بین المللی قابل مالحظه در دهه گذشته، وضعیت بشری رو به بدتر شدن است .2

شاخص های بشری در افغانستان خیلی پائین بوده جائیکه یک سوم مردم از تأمین غذایی برخوردار نبوده، 

 .یرودطفل می میرند و در هر دو ساعت یک خانم حامله از بین م 145روزانه 

 531افغانستان در دهه گذشته شاهد عودت  .پاسخها برای مهاجرین عودت کننده خیلی مهم استمنسجم ساختن  .4

این روند دقیقاً ادامه خواهد داشت و امکان اضافه شدن برگشت وسیع و غیر پالن شده . میلیون مردم بوده است

ر در کشور گردد، مگر اینکه بصورت درست اداره این روند میتواند باعث ایجاد بی ثباتی بیشت. نیز وجود دارد

 .          گردیده و برای آن منابع فراهم گردد

جهت رهبری  .توانایی ادارات ملی برای واکنش به حوادث طبیعی باید مورد مالحظه قرار گرفته و تقویه گردد .5

وسعت کم که توسط ادارات  فعالیت ها نیاز به معیارات مشخص بوده و نباید با مالحظه کردن حوادث دارای

 .   ملی و والیتی بصورت کافی کنترول شده میتوانند، خالصه گردد

این حالت نیازمند افزایش تالش ها در . ساحه کمک های بشری با فراگیر شدن نبرد، در حال کوچک شدن است .6

از امتیاز . شدکارکرد اصولی و مبنی بر ضروریات از جانب جامعه بشری، به منظور بهبود دسترسی میبا

ملی باید از طریق تمویل کافی و رشد ظرفیت آنها، ( NGOs)داشتن دسترسی بشری سازمان های غیر دولتی 

 .  استفاده بیشتر صورت گیرد

تمویل کننده گان تشویق  .خروج نظامیان بین المللی یک فرصت برای بهبود دوباره فضای بشری میباشد .1

خاصتاً، عملیات بشری باید از پروژه های . د نظامی و سیاسی جدا سازندمیگردند که تمویل بشری را از مقاص

 .که قبالً توسط تیم های باز سازی والیتی تطبیق میگردید، جدا گردند

شرایط امنیتی  .خدمات حمل و نقل هوایی بشر دوستانه باید تقویه گردد تا به حاالت اضطرار پاسخ داده بتواند .2

حمل و نقل . بنا های زمینی بصورت وسیع در مناطق دور دست وجود ندارنددر حال خراب شدن است و زیر 

 .   هوایی وسیله مهم پاسخ به حاالت اضطرار بوده و خال های شدید مالی در این زمینه باید تکمیل گردند
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 شرح بحران
 :محرکات نیازمندی های بشری

 شاخص های شدیداً پائین بشری 

 ناامنی 

 دث طبیعیبیجاشده گی داخلیمواجه بودن زیاد به حوا 

 اسکان فزاینده در شهرها 

 (Baseline) بنیادی  معلومات
 نفوس

-CSO/GoA, 3113تخمین )
3112) 

3131 m 

 فی نفر در سال  تولید ناخالص ملی
$, 3111 

ارقام حسابات ملی بانک جهانی و )
 (OECDحسابات ملی 

1514 

مردم که با عاید کمتر ( فیصدی) %
ی اساسی زنده گی از هزینه نیاز ها

 میکنند

(MDG –  گزارش پیشرفت ساالنه
، 3111جمهوری اسالمی افغانستان، 

 ( NRVA 3111012به اساس 

247 

 توقع حیات در زمان والدت

تخمینات بخش جمعیت سازمان ملل )
 (3111متحد، 

4332 years 

میزان مرگ و میر کمتر از پنج سال 
 در والدت های زنده

 (UN MDG, 3111) 

111 / 13111 

در  یمیزان سؤی تغذی حاد سراسر
 اطفال کمتر از پنج سال

، SMART 3111سروي های 
3113) 

5-11 % 

مردم که از یک منبع ( فیصدی) %
 اصالح شده آب استفاده میکنند

 (MICS 3113) 

54317 

 
 وجوه 

 3102نیازمندی ها برای سال 

 میلیون  $411
 

 3103نیازمندی ها برای سال 

 ونمیلی 844$

48%

52%

Funded

Unmet

 
 
 
 
 
 
 
 

 رهنمای بشری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 مقاصد راهبردی

 تقویت کردن محافظت غیر نظامیان .1

 کاهش دادن مرگ و میر و مائوفیت .3

 کمک کردن به بیجا شده گان، عودت کننده گان و جوامع میزبان .2

 اعاده معیشت برای مردم آسیب پذیر .4

    ی محیط زیست، حالت پایداری و ایستادگ جنسیت ،: موضوعات مشترک

 نفوس مردم نیازمند
 حجم کلی قضایا 

گروه تخصصی در هر  

 بخش
تعداد مجموعی 

افغان های متأثر 

 شده

تعداد مجموعی 

افغان های تحت 

 هدف

افغان ( فیصدی) %

های متأثر شده 

 تحت هدف

 0111 21،111  خدمات هوایی

 331 320،,,1 2،2,1،2,3 تعلیم

اقالم /سرپناه اضطراری

 غیر غذایی
511،111 3,1،111 251 

مصئونیت غذایی و 

 زراعت
0،011،322 0،11,،52, 131 

 421 1،111,,،0 2،011،111 صحت

 321 0،021،411 25،411,،2 چندین بخشی

 311 132،,5, 121،534،, تغذی

 231 ,51،,5،51 412،,34،,0 *محافظت

آب، حفظ الصحه و 

 **بهداشت
4،321،111 0،523،111 221 

*
برگیرنده محاسبه مضاعف برخی از مستفدین مانند غیر نظامیان در مناطق جنگی و  رقم مجموعی آن در

 .بیجا شده گان داخلی است
آب و ترویج  بهرقم مجموعی مردم متأثر شده در بر گیرنده محاسبه مضاعف مستفدین برای دسترسی **

  . حفظ الصحه میباشد0 بهداشت
 
 

 بیجا شده گی

445.254  
 ز باعث جنگبیجا شده گان داخلی ا

خانواده بیجا شده از باعث  3،513
 حوادث طبیعی

 میلیون  531
 عودت کننده

  میلیون  331
 افغانها در ایران و پاکستان

 گروه کاری تخصصی محافظت: منبع
 

 تأمین غذا

مردم از  247
مصئونیت غذایی 
 برخوردار نیستند

میلیون مردم، که از جمله  3تقریباً ) 
ا امنی شدید غذایی در ن نمیلیو 331آنها 

 (  بسر میبرند

25.133 

  GAMواقعه 
 (عمومیسوئ تغذی حاد )

13.221 

 SAMواقعه 
 سوی تغذی حاد شدید

 گروه های تأمین غذا، زراعت و تغذی: منبع

 

 تمویل نشده

 تمویل شده
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 (کلستر)هر گروه در  3102نیازمندی های سال بودجه : 0جدول 

3112بشری برای افغانستان در سال  اقدامات پالن مشترک  

3113نومبر  15تاریخ از   

 

 گروه
 نیازمندی ها

($*) 

 33،143،411 همآهنگی

 15،114،341 تعلیم

 31،131،111 سرپناه اضطراری

 112،432،141 مصونیت غذا و زراعت

 14،312،212 صحت

 112،212،441 چندین بخش

 24،515،533 تغذی

 111،223،155 محافظت

 34،111،111 آب، حفظ الصحه و بهداشت

 420،462،134 مجموع عمومی

 
 .است( امریکایی)هر عالمت دالر در این سند به معنی دالر ایاالت متحده * 
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 3103نگاهی به سال  .3

 و دروس آموخته شده 3103دستیابی به اهداف راهبردی سال 

نیازمندی های بشری بیجا شده گان داخلی  ناشی از  بهپاسخ و روی محافظت  3103ل توحیدی سا پروسه درخواست

جنگ و حوادث طبیعی و مردم متأثر شده دیگر؛ بیجا شده گان فرامرزی؛ عرضه کمک های ابتدایی حین بازگشت به 

خدمات به مردم شدیداً  بیجا شده گان داخلی و مهاجرین عودت کننده؛ و دادخواهی با حامیان انکشافی به منظور توسعه

 :  اهداف راهبردی عبارت بودند از. آسیب پذیر تمرکز نموده است

 1هدف راهبردی شماره 

بیجاشده  برای به نیازمندی های حمایت و محافظت بشری ناشی از نبردهای مسلحانه، خاصتاً پاسخدهی  برنامه ریزی و 

دسترسی ندارند؛ و مردمیکه ( سط دولت عرضه میگردندبشمول کمک های که تو)گان؛ آنهائیکه به کمک های اساسی 

 .ندارند( همراه با کمک ها و حمایت های دیگر، بشمول کمک های دولتی)دسترسی به کمک های بشری 

 2هدف راهبردی شماره 

 محافظت و کمک های ابتدایی حین عودت، به بیجا شده گان داخلی و محاجرین عودت کننده

 3هدف راهبردی شماره 

طبیعی ساالنه و فصلی و دادخواهی برای  ‘حوادث’به محافظت و نیازمندی های بشری ناشی از ی هپاسخد ه گی و آماد

     Hyogo یوگوه کاری در چهارچوب 2الی  0پیشرفت در تطبیق اولویت های 

 4هدف راهبردی شماره 

ت هدف اهداف انکشافی هزاره پیشتیبانی از محافظت و پیشرفت مناسب خدمات برای مردم شدیداً آسیب پذیر، تح

(MDGs)در مناطق روستایی و شهری ،   . 

( CAP)توحیدی  درخواستپروسه با توجه به خالهای قابل مالحظه در تمویل فعالیت های بشری برنامه ریزی شده در 

میلیون  302) آن فیصد ,2نومبر فقط  04الی تاریخ ( میلیون دالر ,22)از جمع پول درخواست شده  – 3103در سال 

آن  از اینکه قسمت اعظم پروژه ها تطبیق گردیده نمیتوانند، تحقق دستیابی به نتایج و تاثیر –فراهم گردیده است  (دالر

در سال های گذشته، درخواست های بشری در افغانستان مساعدت های قابل . توسط کلسترها  دشوار بنظر میرسد

حمایت را بدست آورده فیصد  50بصورت اوسط ساالنه  3100الی  3111، چنانچه از سال اندمالحظه دریافت نموده 

به شناسایی دقیق تر از اولویت  3102حکم میکند که راهبرد سال  3103سال دروس ابتدایی آموخته شده از روند . اند

اطمینان و ارائه بندی نیاز مندی و همترازی به آن را به اساس منابع معلوماتی معتبر، شناسایی مستفدین، قدمه های قابل 

 . .        دندرست فعالیت های بشردوستانه و ظرفیت برای عرضه، ضرورت دار

بوجود آمده، که در جدول ذیل خالصه  3103با وجود کسر بودجه، بعضی پیشرفت ها در عملیات بشردوستانه در سال 

را در راهبردها و پاسخ ( جندر)جنسیت همچنان، اکثر  کلسترها تالش های زیاد بخرج داده اند تا موضوع . گردیده اند

 .  های خود جا دهند، اما قادر به نشان دادن پیشرفت مورد هدف در این سال نبودند
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  CAP 3103در ( کلسترها)دست آوردها و چالش های گروه ها تخصصی 

ام روزه معاون همآهنگ کننده  تقویه نمودن مداوم کلسترها به سطح ملی شامل ایجاد موقف تم :ها آورد دست همآهنگی
؛ و WASHکلستر ؛ ایجاد موقف شخص مسئول مدیریت معلومات مربوط به آب، حفظ الصحه و بهداشت یا 

  .در سطح باال تر همآهنگ کننده اختصاصی  کلستر چند بخشی

الی ها کاهش بودجه بصورت مدوام به حوزه همآهنگی و مؤثریت پاسخ بشری از سطح ملی تا ولسو :ها چالش
 . آسیب رسانیده است

طفل مکتب به شمول فرصت های کوتا مدت   111،111به( تعلیم)معارف کلستر همکاران  :آوردها دست تعلیم
وزارت معارف و . کمک نموده است مکتب، در سه والیت شرقی 51طفل در   44،211آموزشی برای 

خارج از )ریق پروگرام غذا برای تعلیم اطفال و بزرگساالن مکتب از ط 32،511به پروگرام جهانی غذا 
CAP )کمک نموده اند.  

اقدامات محافظتی بشمول دیوار . نیازمندی های اساسی تعلیمی اطفال متأثر شده برآورده نشده اند :ها چالش
های احاطوی، و فراهم نمودن مواد آموزشی و فراگیری برای اطفال آسیب پذیر، و مودل آموزش  انعطاف 

 .     اعث کاهش بدیجه انجام داده نشده استپذیر از ب

سرپناه اضطراری 
و اقالم غیر غذایی 

(ES/NFIs) 

بسته اقالم غیر غذایی را برای رویداد های جنگی و حوادث  344،111ادارات کمک رسانی  :ها آورد دست
یعی، فراهم نموده بشمول بیجا شده گان داخلی و عودت کننده گان و مردمان متأثر شده از حوادث طب –طبیعی 

 . اند

دهی بموقع به نیازهای ناشی از نبردها و پاسخکاهش عمومی منابع، توانایی مراجع همکار را در  :ها چالش
 . حوادث طبیعی بشمول رسیده گی به بیجا شده گان داخلی، مختل ساخته است

ارتباطات 
( مخابرات)

 اضطراری

 . آورد در این بخش وجود ندارداز باعث نبود بدیجه، هیچ دست  :ها آورد دست

ده شده و به ردر حال حاضر هر پروگرام بوسیله بودجه دفتر کشوری اداره درخواست کننده پیش ب :ها چالش
همین ترتیب، خالها در آماده گی مخابرات اضطراری در میان جامعه بشری به استثنای ادارات خود کفا و 

 .      مستقل، وجود دارد

تأمین غذا و 
 (FSAC)راعت ز

میلیون نفر، بشمول بیجا شده گان داخلی، بیجا  232همکاران بخش تأمین غذا و زراعت برای : ها آورد دست
نفر   515،111شده گان فرامرزی و جوامع متأثر شده از حوادث طبیعی غذا و پول فراهم نموده، در حالیکه 

  . تدارکات اضطراری زراعت و مالداری دریافت نموده اند

های  تولیداتی را متأثر  جایدادکاهش بودجه عمدتاً عرضه به موقع کمک ها و تا حدی بازسازی  :ها چالش
 “بحرانی  ”یا  2مردم توسط رده بندی مراحل تأمین غذایی در درجه  442،111در حال حاضر . ساخته است

را به شکل سوئ تغذی حاد و تصنیف گردیده اند؛ این بدان معنی است که اینها خالها  مربوط به مصرف غذا 
یا باالتر از آن را تجربه نموده اند  و یا ندرتاً قادر به برآورده ساختن حد اقل نیازمندی های غذایی شان 

   .   میباشند

مردم متأثر شده از حوادث طبیعی و حوادث ایجاد شده  511،111همکاران گروه صحت به  :ها آورد دست صحت
 211،111از طریق عرضه خدمات صحی اضطراری کمک نموده و تقریباً ( ی هابشمول ایپیدیم)توسط بشر 

شدیداً آسیب  3113کار احیای مجدد شفاخانه والیتی سرپل که در سیالب های سال . نفر را تداوی نموده اند
تمام شیوع وسیع سرخکان که تقریباً . تکمیل خواهد گردید 3113دیده بود، جریان داشته و تا پایان نومبر سال 

کشور را متأثر نموده مورد رسیده گی قرار گرفته و دوره اول کمپاین اضطراری ملی سرخکان با واکسین 
آغاز خواهد  3113دوره دوم آن در اوایل دسمبر سال . طفل، تطبیق گردید  4،111،111نمودن بیشتر از 

   .   گردید

در رابطه به آماده گی و پاسخدهی به نیازمندی  کمبود بودجه و تأخیر در تمویل، توانایی کلسترها :ها چالش
بودجه بیشتر در قسمت خریداری تدارکات اضطراری  یخالها. میلیون مردم را متأثر نموده است  132های 

طبی و ظرفیت عرضه خدمات صحی اضطراری برای جوامع متأثر شده که خاصتاً در مناطق جنگی، معمول 
خارج از واقعات )نده، حمایت برای تداوی آسیب های ناشی از نبرد باوجود نیازمندی زیاد شو. بوده است

پاسخدهی  به واقعات زیاد . ناکافی و فاقد عمومیت بوده است( حمایه شده توسط کمیته بین المللی صلیب سرخ
 . و میزان گسترش آن از توانایی ظرفیت پاسخ دهی موجود خارج خواهد شد شونده تسمم مکاتب ناکافی بوده و

متریک تن محموله های بشری انتقال  44اداره انتقال داده شده،  114مسافر از  31،344 :ها آورد دست ارکاتتد
نفر از باعث نیازمندی های امنیتی تخلیه  2نفر از باعث حاالت اضطراری طبی تخلیه گردیده و  14یافته، 
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 .   گردیده یا تغیر مکان داده شده است

از حمایت  (UNHAS) خدمات مسافربری هوای بشردوستانه سازمان مللمانع کاهش بدیجه ممکن  :ها چالش
محل در سرتاسر افغانستان  3، در خدمات مصئون و مؤثر مسافربری هوایی به جامعه بشری  از  اداره 311
این وضعیت عرضه خدمات هوایی برای عملیات بشردوستانه و تخلیه منظم طبی و امنیتی کارمندان را . گردد
  .  میسازد متأثر

واکنش چندین 
بخشی به مهاجرین 

 عودت کننده

مهاجر افغان، به شمول عودت کننده  11،111واکنش چندین بخشی، عودت داوطلبانه بیشتر از  :آوردها دست
 .گان از کشورهای همسایه به افغانستان را تسهیل نموده است

ودت را به مهاجرین عودت کننده خالی بدیجه موجودیت بسته های ابتدایی کمک حین ع :ها چالش
که نیاز به کمک های ابتدایی حین عودت ( میلیون مردم 132)؛ عودت کننده گان آسیب پذیر (مردم 143،111)

از جنوری . ، متأثر ساخته است(نفر 51حدود )و پناه جویان ( مردم  31،111)دارند، بیجا شده گان فرامرزی 
  .ه شدیداً آسیب پذیر شناسایی و ارزیابی گردیده اندواقع 2،343بتعداد  3113تا پایان جون 

برنامه های کنترول نمودن واقعات سؤی تغذی حاد به سطح جامعه در تمام مراکز صحی در  :ها آورد دست تغذی
 141،441  ،فیصد 41گروه مربوطه توانست تا . متأثر گردیده است 3111والیت توسط خشکسالی سال  14

زنان حامله یا شیرده را تحت  31،121 فیصد 13357ل تحت هدف خدمات تغذی و اطفال کمتر از پنج سا
آن راجع به اساسات تغذی در حاالت اضطراری آموزش داده شده و  31اداره  21از جمله . پوشش قرار دهد

این گروه همچنان شاخص . کتاب رهنمایی تغذی در حاالت اضطراری در افغانستان مورد استفاده قرار گرفت
را با عالوه نمودن شاخص های آب، ( sentinel site surveillance)سرویالنس مراکز مراقبتی  های

 .حفظ الصحه و بهداشت توسعه داده اند

زنان حامله  31،121طفل کمتر از پنج سال که مبتال به سؤی تغذی حاد متوسط بودند و  113،111 :ها چالش
این مشکل نتایج برنامه های گروه تغذی . تداوی نگردیده اندو شیرده از باعث کمبود بدیجه، بصورت مناسب 

 .را متأثر نموده است

دو پروگرام آموزشی بهبود محافظت با . یک راهبرد محافظت غیر نظامیان ترتیب گردیده است :ها آورد دست محافظت
یر بدون عودت کننده آسیب پذ 15،542به . گردیدندی حضور اعضای گروه های صحت و تغذی راه انداز

 .کمک های بشردوستانه و ترانسپورتی فراهم گردیده( 3113اگست  21تا تاریخ )مدرک از ایران، 

گروه تخصصی فرعی محافظت اطفال در حاالت اضطرار دو میکانیزم همآهنگی سطح ملی را ایجاد نموده و 
 3112تا در سال  کمک نموده اند IASCدر تهیه ابزار ارزیابی سریع محافظت اطفال حمایت شده توسط 

ساحه ماین گذاری  1،242جامعه را از طریق پاک سازی یا حذف   353پروگرام ماین پاکی . آزمایش گردد
  334، (افراد)ماین ضد پرسنل  35،131ساحه جنگی از وجو ماین ها پاک سازی نموده اند، و   354شده و 

 3111قی باقی مانده از جنگ را از مارچ مواد انفال 432،432مهمات منفجر ناشده و  152ماین ضد تانک، 
 . از بین برده اند 3113الی مارچ 

در سه والیت ( GBV)اولین ارزیابی وسیع شاکیان و مراجعه کننده گان خشونت های مبنی بر جنسیت 
گروه فرعی . راه اندازی گردید( GBV)بصورت آزمایشی توسط گروه فرعی خشونت های مبنی بر جنسیت 

زون شرق ( GBV)و گروه فرعی خشونت های مبنی بر جنسیت ( GBV)مبنی بر جنسیت  ملی خشونت های
در ساحات مختلف ( GBV)گروپ های کاری خشونت های مبنی بر جنسیت 0 فعال بوده و عده از شبکه ها

 .      فعالیت نموده اند

را در محافظت غیر  کمبود بودجه توانایی پروژه های سازمان های غیر دولتی محافظت کننده :ها چالش
که کامالً ( CPiE)گروه تخصصی فرعی محافظت اطفال در حالت اضطرار . نظامیان مختل ساخته است

 .  بوده، بودجه کم را به تأخیر بدست آورده است CAP 3113وابسته به 

آب، بهداشت و حفظ 
 الصحه

دم  برای آب و بهداشت، مر 1،434،232در برابر هدف تجدید نظر شده در رسیدگی به  :ها آورد دست
نفر  325،111و خدمات بهداشت و حفظ الصحه برای ( 237تقریباً )نفر  551،111خدمات آب مصئون به 

 .   عرضه گردیده است(  317تقریباً )

. منابع مالی، این گروه به توزیع نابرابر پول میان مراجع همکار مواجه بوده است 447با وجود  :ها چالش
سازمان های غیر دولتی ملی . به سازمان ملل متحد و دو سازمان غیر دولتی داده شده استبخش زیاد پول 

 .  مواجه به کمبود بدیجه برای خدمات پالن شده شان بودند
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 گاهی به کمک مالی بشر دوستانه ن

ود که در تناسب چهارمین کشور بحرانی بافغانستان درخواست بشردوستانه به سطح جهان،  33از جمله  3103در سال 

در تمام بخش ها خالهای قابل مالحظه بودجه وجود داشت و تا ماه . به نیازها کمترین پول برایش اختصاص یافته است

تمویل پروسه درخواست توحیدی . وجود نداشت (ERF)سپتمبر هیچ تعهد مالی برای صندوق وجهی پاسخ اضطراری 

(CAP ) میلیون مردم محتاج بود ,.,میلیون دالر در حمایت از  302$یا  2,1، 3103نومبر سال  04تا تاریخ . 

را نیز ( CAP)درخواست توحیدی عالوه بر تمویل درخواست های  عادی، افغانستان کمک مالی بشری خارج از 

، تمویل کننده گان به پروژه های خارج از درخواست توحیدی 3103نومبر  04تا تاریخ . دریافت مینماید

(CAP)،0351  لیون دالر کمک نموده که عمدتاً به کمیته بین المللی صلیب سرخ، پروگرام جهانی غذا، خدمات ماین می

        .و سازمان های غیر دولتی داده شده است UNMASپاکی ملل متحد 

میلیون دالر، یعنی دو برابر کمک های مالی بشری  0,12، مجموع کمک های مالی بشری به افغانستان 3100در سال 

 .  شاهد یک کاهش و سرازیر ناگهانی کمک ها میباشد 3103پس سال  –تا الحال بود  3103سال  در

 2212الی  2212از سال : تمویل درخواست های بشر دوستانه

فیصد نیازمندی های مجموعی خود را بدست آورده  41فیصد یا بیشتر از  41( کلستر)تنها پنج گروه  3103در سال 

:اند
0
مخابرات اضطراری هیچ کمک مالی . مصئونیت غذا و زراعت، محافظت، و آب و بهداشت تدارکات، تغذی، 

خدمات اساسی به حیاتی عرضه کننده ( کلستر)دریافت ننموده است، در حالیکه صحت و معارف، گروه های تخصصی 

 .  در صد کمک مالی دریافت نموده اند 31در صد و  ,3ترتیب 

جدول ذیل مرور بر نیاز های هر . هش شدید کمک مالی به تمام کلستر ها دیده شده استدر مقایسه با سال های گذشته، کا

مصئونیت غذا و زراعت، . را ارائه مینماید 3103الی  3101در برابر پول دریافت شده از ( کلستر)گروه تخصصی

به ( کلستر ها)ها  صحت، معارف و همآهنگی با کاهش قابل مالحظه منابع مواجه گردیدند، در حالیکه بعضي گروه

و محافظت سطوح در یافت کمک مالی را یکسان با سال ( کلستری)شمول تدارکات، گروه تخصصی چندین بخشی 

گروه های دیگر، بشمول آب، بهداشت و حفظ الصحه و تغذی برخی حمایت ها را بدست آورده اما . نگهداشته اند 3100

 .  نه به اندازه سال های گذشته

 نتمویل کننده گا

در جریان سه . تمویل کننده، عملیات بشردوستانه را از طریق کمک های پولی و جنسی حمایت نموده اند 24بیشتر از 

سال گذشته، کمک های مالی از جانب تمول کننده گان
3 

. پیموده است 3103یک سیر نزولی را با کاهش سریعتر در سال 

. بزرگ بشری، جاپان و ایاالت متحده امریکا دیده شده استکاهش قابل مالحظه در کمک های مالی دو تمویل کننده 

کمک های . میلیون دالر کاهش نمود ,01به  3103میلیون دالر بود که در سال  ,02، 3101کمک جاپان در سال 

 .    کاهش نمود 3103میلیون دالر در سال   023به  3100میلیون دالر در سال   221.4ایاالت متحده امریکا از 

 

3103الی  3101شش تمویل کننده عمده بشری از : 0شکل   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 http://fts.unocha.org: منبع

                                                      
1
 3113نومبر سال  15تا   

3
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بیلیون دالر امریکایی  ,3.1( 3103الی  3101از )مجموع کمک مالی بشری به افغانستان در جریان سه سال گذشته 

. از پروژه های خارج از درخواستیها  است این رقم دربرگیرنده تمویل درخواستیهای بشری و همچنان حمایت. بود

مبلغ ، 3103و در سال دالر میلیون  12, مبلغ ،3100، در دالر  میلیون ,5, مبلغ ،3101مجموع کمک مالی در سال 

 . بوده است دالر میلیون 2,2

و  ( CERF)ار مرکزی پاسخ به اضطرصندوق وجهی  :  دو میکانیزم تمویل در افغانستان مورد استفاده قرار می گیرد

مرکزی پاسخ به اضطرار  صندوق وجهی ، 3103در سال (. ERF)صندوق وجهی پاسخ به اضطرار افغانستان 

(CERF) ،01  از طریق ( کلستر)میلیون دالر را به شش پروژه در پنج گروهFAO ،UNHCR ،UNICEF ،

WFP  وWHO دن بسته های زمستانی، معیشت میلیون نفر را با عرضه نمو ,.2این پروژه ها . تخصیص داده است

اضطراری، پاسخ به سرخکان،  تداوی سؤی تغذی حاد متوسط و شدید و پاسخ به خشونت علیه اطفال، مورد هدف قرار 

 .  داده اند

، پاسخ به بحران بشری ناشی از زمستان ناگوار، سیالب ها و 3103در سال ( ERF)پاسخ به اضطرار  صندوق وجهی 

خانواده کمک   31،111میلیون دالر به   3.1یازده پروژه اضطراری با بودجه مجموعی . ه استنبرد را تمویل نمود

بوده زیرا پول در ماه می بدست آمده و بسیاری از پروژه های  ERFشاهد فعالیت پائین  3103سال  . نموده است

 .پیشنهادی بدون پول عملی گردیده نمیتوانست

ظرفیت جهت  پاسخدهی سریع به حالت اضطرار که یک اولویت مهم برای ، برخالف هدف بهبود ERFکاهش بودجه 

 . تمویل کننده گان و جامعه بین المللی است، میباشد

موسسات غیر دولتی آن عده در سدد است تا  (OCHA)جهت اصالح این وضعیت، اداره هماهنگی امورات بشری 

در دسترسی به کمکهای  انرا در قدرتمند ساختن آن تاس دارای ظرفیت پاسخدهی به ساحات نا امن دوردستکه  داخلی

مجدداً احیا گردیده و در ضمن چندین مساعدت مالی  ERF هیئت مدیره، 3103در ربع سوم سال  . مالی کمک نماید

 ERFپروسه پرداخت، مطابق طرز العمل های مشخص شده در رهنمودهای  3102در سال . اند جدید  صورت گرفته

میان نیازمندیهای ناشی از حوادث طبیعی و نبرد، بصورت متوازن تخصیص داده  ERFبودجه . دتسریع خواهد گردی

  .شمال و شمال و جنوب کشور بشکل متوازن خواهد بود بین جغرافیاییها از نظر  تخصیصهمچنان   .خواهد شد

 همآهنگی بشری

 .والیتی تقویت گردیده است ، مؤثریت، وسعت و ربط میکانیزم های همآهنگی به سطح ملی و3103در سال 

را مورد ( کلسترها)جامعه بشری یک بازبینی ستراتیژیک همآهنگی عملیاتی را راه اندازی نمود تا ساختار گروه ها 

مالحظه نمود که آیا ساختارهای ( HCT)بصورت خاص، تیم بشردوستانه کشوری . آزمایش قرار داده و اصالح نماید

 :  این بازبینی روی سه سوال عمده تمرکز نمود. ابگویی به مردم متأثر شده است یا خیرموجوده گروه ها بهترین راه جو

  شبکه به سطح ملی نیاز است؟ (/ کلستر)گروه  00آیا به 

  آیا با توجه به اینکه معادل همآهنگی ملی به سطح زون وجود ندارد و سازمان های غیر دولتی تطبیق کننده در

 تمرکز حضور دارند، نیاز مداوم به همآهنگی به سطح زون موجود است؟حقیقت در محالت بسیار غیر م

   چه نوع میکانیزم همآهنگی به سطح والیتی نیاز است؟ 

به اساس بازبینی مشورتی در اصول مصمم گردید که تعداد ساختارهای همآهنگی ( HCT)تیم بشر دوستانه کشوری  

ترتیب  3102توسط تیم همآهنگی بین الگروهی در ربع اول سال به سه تقلیل دهد و یک پالن تطبیقی  03ملی را از 

 . خواهد گردید

همچنان تصمیم گرفت تا  تیم های بشردوستانه  والیتی را جهت  حضور و همآهنگی ( HCT)تیم بشردوستانه کشوری  

 3103بع اول سال در ر. پاسخدهی بهتر و بهبود کلی در عرضه خدمات بشردوستانه در ساحات دور دست ، ایجاد نمایند

      .  یک تصمیم راجع به ترتیبات همآهنگی به سطح زون گرفته خواهد شد

  



3112پالن مشترک اقدامات بشردوستانه افغانستان   

 

11 
 

  تحلیل نیازها .2

 شرایط امنیتی، اقتصادی و سیاسی

 امنیت
نبرد طوالنی، سطح بلند ناامنی، اراضی نامساعد، آب و هوای ناگوار و ساختار های ضعیف، اوصاف فضای بشردوستانه در 

( ANSF)، مسئولیت های امنیتی قسماً به نیروهای امنیتی ملی افغان 3103در سال . افغانستان میباشند سال گذشته در 21

با وجود این انتقال امنیتی، نبردهای . واگذار گردید و نیروهای نظامی بین المللی از قسمت اعظم این کشور خارج گردید

قبالً نبرد در جنوب و شرق . گسترده تر ادامه یافته است مسلحانه میان نیروهای دولتی و نیروهای مخالف دولت به شکل

ازینرو، محافظت غیر نظامیان از . متمرکز بود اما اکنون بسیاری قسمت های کشور را بشمول مناطق شمالی، متأثر میسازد

 .    اثرات خشونت و پاسخ به بیجا شدن ناشی از نبرد، عمده ترین وظایف جامعه بشری میباشد

، حجم حمالت انجام شده توسط مخالفین دولت به تناسب سال گذشته پائین آمده است، و فعالیت های نیروهای 3103در سال 

هرچند، این تحول نشان . یافته استکاهش  حمایت میگردد، ( آیساف)افغان که توسط نیروهای بین المللی کمک به امنیت 

ده آغاز یک مرحله جدید کشمکش ها میباشد، که در آن دهنده اصالحات در فضای امنیتی نبوده بلکه بیشتر نشان دهن

قتل های هدفمند و حوادث کشتار بدون تمیز دارای اثرات بلند . راهبردهای مختلف توسط طرف های عمده اتخاذ گردیده اند

 .     ناشی از وسایل مختلف انفجاری تعبیه شده بصورت سریع افزایش یافته اند

 5تنها . دنفیت نیروهای امنیتی افغان  در بعهده گرفتن مسئولیت های امنیتی شک ها وجود دارهمبستگی و ظر راجع به توانایی

میزان . 2در صد واحد های پولیس ملی افغان قادر به انجام عمل مستقالنه، پنداشته میشوند 1در صد واحد های ارتش ملی و 

ه این ارتش باید ساالنه یک سوم تمام نیروهای خود را بلند ترک خدمت و میزان پائین سرباز گیری دوباره به مفهوم آنست ک

 .2جایگزین نماید

طوری بنظر میرسد که، راهبرد مخالفین دولت در مرحله بعد از انتقال، زمانیکه قسمت اعظم نیروهای نظامی بین المللی از 

اهبردی را در پیش گرفته اند ، مخالفین دولت ر3103در سال . افغانستان خارج میگردند، روی پیروزی نظامی متمرکز است

که رهبریت محلی را مورد هدف قرار داده و تالش می نمایند که جوامع را بشمول سلوک زنان، در مناطق روستایی کنترول 

، قتل های هدفمند غیر نظامیان توسط مخالفین دولت نسبت به عین دوره زمانی در سال 3103در شش ماه اول سال . نمایند

 .             4افزایش نشان میدهددر صد  42، 3100

شاهد ازدیاد ملیشه های محلی، گروه های مسلح و واحد های شبه نظامی طرفدار و مخالف دولت بوده و تعداد  3103سال 

افغان ها به اشکال تهدید، اجبار، اخازی، . زیاد شونده غیر نظامیان میان چندین گروه و خطوط مقدم جبهه گیر مانده بودند

این تجاوزات . م اجباری، خشونت فزیکی، مجازات و محدودیت های تغیر مکان، از نقض حقوق بشر رنج برده انداستخدا

در جریان . همراه با تحمیل تلفات و بیجا شده گی غیر نظامیان، ملموس ترین تأثیرات کشمکش ها روی زنده گی مردم میباشند

مخالفین دولت مسئول   ,.غیر نظامیان گردید 2،111ث تلف شدن ، خشونت های مربوط به نبرد باع3103شش ماه اول سال 

درصد تلفات باقی مانده به کسی نسبت داده نشده  01در صد از این تلفات  میباشند،  01در صد و نیروهای دولتی مسئول   1,

در . را نشان میدهند تلفات غیر نظامیان 211زنان و اطفال کشته یا زخمی شده از باعث خشونت های مربوط به نبرد، . اند

 .           نبردهای زمینی ، مواد انفجاری تعبیه شده بزرگترین عامل مرگ زنان و اطفال ناشی از جنگ میباشد

 اینثبت نموده اما  3103در سال را  نظامیان غیردر تلفات کاهش  (یوناما)-هیئت  معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان

 افغانستان برایسازمان ملل متحد معاونت   هیئت، 3103سپتمبر سال  21 الی جوالی 0از . برعکس گردد میتواندحالت 

 یش،افزا ینا. است یدهبه ثبت رسان 3100نسبت به دوره مشابه در سال  یاننظام یررا در تلفات غ یشدرصد افزا 32  (یوناما)

و همچنان  یشده و حمالت انتحار یهتعب یفجارخاصتاً مواد ان –دولت  ینو نامشروع مخالف یزبدون تم یکبه صعود تکت

 یروهاین یاتاز عمل یناش یدوره، تلفات ملک ینا یاندر جر. نسبت داده شده است یاننظام یرهدفمند غ یدر قتل ها یشافزا

 . است یافتهکاهش  3100نسبت به دوره مشابه در سال  یدولت

امنیتی  احتماالً به علت افزایش بی اعتمادی میان نیروهای ، سرعت و مؤثریت پروسه انتقال مسئولیت های 3102در سال 

در صد تلفات نیروهای بین المللی کمک به  04حمالت خودمانی مسئول . افغان و نیروهای نظامی بین المللی مختل خواهد  شد

شکننده، چند پارچه فضای امنیتی برای غیر نظامیان و کمک های بشری . 5بوده اند 3103ماه اول سال  1در ( آیساف)امنیت 

بدتر گردیده و ساحه زیاد  3102توقع میرود که وضع امنیتی قبل از انتخابات سال . و غیر قابل پیش بینی باقی خواهد ماند

 .کشور عمالً توسط مخالفین دولت اداره خواهد گردید

                                                      
2
 3103، اپریل "نیروهای امنیتی ملی افغانستانگزارش راجع به پیشرفت به سوی امنیت و ثبات در افغانستان، پالن ایاالت متحده برای تقویت "وزارت دفاع ایاالت متحده،   

4
 3113اکتوبر  15، "تغیر و تبدیل ارتش افغان، راهبرد ایاالت متحده را تهدید مینماید"نیویارک تایمز   

5
های هدفمند دوام یک روند زیاد شونده  این افزایش در قتل. 3113کابل، افغانستان، جوالی . برای محافظت غیر نظامیان در نبرد مسلحانه UNAMA 3113گزارش نیمه ساله   

 .میباشد 3113از سال 
4
 .3113کابل، افغانستان، جوالی . برای محافظت غیر نظامیان در نبرد مسلحانه UNAMA 3113گزارش نیمه ساله . مجروه گردیده اند  1،354غیر نظامیان کشته و  1،145  

1
      3113سپتمبر  21، (Bill Roggio)بیل روگیو ". یر نظامی کشته شده در بزرگترین حمالت سبز بر آبی، قراردادیان غISAFسربازان : "ژورنال نبرد طوالنی  
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 اقتصاد
تقریبا برابر به تولیدات نا خالص داخلی  افغانستان بیش از همه کشورهای جهان وابسته به کمک ها بوده، که ارقام مساعدت

در صد کارگران در  01الی  ,اخیر بانک جهانی نشان میدهد که حدود  گزارش. میلیارد دالر است  04.5حدود  –این کشور 

 . این کشور از وظایف تمویل شده توسط مساعدت ها نفع برده اند

ساختمانی، خدمات، خاصتاً حمل و نقل تدارکات، حفظ و قسمت اعظم هزینه های امنیتی و مساعدت ها به پروژه های 
ازینرو، توقع میرود که کاهش مصارف خارجی بیشتر در این بخش ها محسوس . مراقبت و ترمیمات تخصیص داده شده اند

مساعدت ها در تمام کشور بصورت مساویانه توزیع نگردیده، والیات جنگ زده مساعدت بیشتر را نسبت به . خواهد گردید
در نتیجه، کاهش مساعدت ها در والیات جنگ زده و مراکز شهرها با شدت . دریافت نموده اند( و اکثراً فقیر)والیات آرام 

از دست دادن وظایف ناشی از خروج نظامیان بین المللی و کاهش در مصارف، تأثیر منفی . بیشتر محسوس خواهد گردید
ن های را که در شهر ها و نزدیک شهر ها کار میکنند، و وابسته گان شان این حالت خاصتاً افغا. روی اقتصاد خواهد داشت

                       .کرد خواهند را متأثر

شاهد حاصالت بسیار زیاد گندم بود، محصول زراعتی وابسته به آب و هوا بوده و بنا بر احتمال  3113هرچند، سال 
خشک  –افغانستان یک کشور نیمه : لیهای دوره ای بسیار زیاد استاحصائیوی، امکان وقوع یک دوره ئی دیگر از خشکسا

در صد افغان  21با توجه به اینکه، معیشت . سال خشکسالی را تجربه کرده است 2سال گذشته، در  11بوده و در جریان 
وظایف را که در  ها وابسته به زراعت بوده، وقوع خشکسالی در جریان انتقال مسئولیت های امنیتی تأثیرات از دست دادن

       . باال ذکر گردید، دو برابر خواهد ساخت

 تسیاس
، نامزدی کاندیدان برای 3102در سال . گردید چند نشانه مثبت وجود دارد که نشانگر آنست که تالش های صلح موفق خواهد

زمان برای پیشرفت . د گردیدو کمپاین های انتخاباتی آغاز خواه 3102انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای والیتی اپریل 

 . یا رسیدن به یک مصالحه قبل از این انتخابات محدود است

نظر به شرایط امنیتی، سیاسی، حکومت داری و اقتصادی وابسته بهم که پیشبینی آن دشوار است، فضای بشری در سال 

 .فوق العاده پر چالش باقی خواهد ماند 3102

ازینرو، توانایی عملکرد بهتر جامعه بشری . اجع به آینده افغانستان تصمیم خواهند گرفتواقعیت مسلم اینست که مردم افغان ر

وابسته به اینست که، در زمان رسیده گی به نیازهای اساسی بشری تا چه اندازه آنها و فعالیت های شان برای جوامع قابل 

از نظر امنیتی و سیاسی بی طرف و مستقل تلقی  پذیرش بوده و همچنان وابسته به این خواهد بود که به چه اندازه اینها

    . میگردند

 :با نقشه ها ارتباط
   32الی  3100سپتمبر  0نظارت شده از ( ی هاکتگور)تمام دسته های  درنگاه عمومی به حوادث مشاهده شده امنیتی 

 3103سپتمبر 

   32الی  3100مبر سپت 0هدف قرار داده شده در حوادث امنیتی برای دوره ( غیر نظامیان)نگاه عمومی به مردم محلی 

 3103سپتمبر 

   (3103از جنوری الی سپتمبر )خشونت علیه کارمندان، دارایی ها و تسهیالت بشری 

 

 شرایط بشری
کدام . اضطرار بشری طوالنی مدت قرار داشته و امید بهبودی آن در دوره کوتاه یا متوسط اندک استحالت افغانستان در یک 

 .تحول خطی یا قابل مالحظه از کمک  بشردوستانه بسوی کمکها انکشافی دیده نمیشود

این  . دید مینمایدنبرد، حوادث طبیعی، فقر دیرینه و عدم انکشاف، حیات، معیشت و وقار مردم را به طریقه های مختلف ته

پدیده ها باعث پایین آمدن قدرت ایستادگی و پایداری مردم گردیده و آنان را مجبور به قرضدار شدن،  کشتار مواشی، تخریب 

 . جایدادها و جدا شدن از اعضای خانواده و متوسل شدن به طرز کار منفی، مانند مهاجرت و ازدواج اجباری،  نموده اند

این حالت مانع دسترسی مردم به خدمات . یجی نبرد، تهدید ملموس را متوجه امنیت بشری نموده استتوسعه جغرافیوی تدر

همچنان، نبرد باعث توقف این خدمات . اساسی، مانند صحت و تعلیم گردیده زیرا اینها در تالش حفظ خانواده های شان میباشند

 .                ل میگردندمیگردد زیرا تسهیالت تعلیمی و صحی توسط طرف های جنگی اشغا

مردم  14,،043 بتعداد ،3103ماه اول سال  1در جریان . بیجا شده گی داخلی ناشی از نبرد و نا امنی رو به افزایش است

عالوه بر آن، اضافه تر از . را تشکیل میدهند( ,4,،224)تمام بیجا شده گان ناشی از نبرد  221جدیداً بیجا گردیده، که 

پاسخ به بیجاشده گان داخلی توسط وزارت مهاجرین . از باعث حوادث طبیعی بیجا گردیده اند 3103در سال  مردم 34،111

و همکاران گروه   گان پناهنده امور در متحد ملل سازمان یعال یکمشنر و عودت کننده گان  رهبری گردیده و توسط 

توسط وزارت مهاجرین و عودت کننده گان بود که یک شاهد یک ابتکار مهم  3103سال . محافظت، حمایت میگردد( کلستر)

دهنده گان حقوق بشری بیجا شده  گزارشبا حمایت  3102این پالیسی در سال . پالیسی بیجا شده گان داخلی را ترتیب نمود

 .    به کشور آمده اند، تکمیل خواهد گردید 3103گان داخلی و ماهرین ظرفیت محافظت که از اکتوبر 

http://afg.humanitarianresponse.info/sites/default/files/iMMAP_A3_Observed_security_incidents_Sep2012.pdf
http://afg.humanitarianresponse.info/sites/default/files/iMMAP_A3_Observed_security_incidents_Sep2012.pdf
http://afg.humanitarianresponse.info/sites/default/files/iMMAP_A3_Local_civilian_targeted_Sep2012.pdf
http://afg.humanitarianresponse.info/sites/default/files/iMMAP_A3_Local_civilian_targeted_Sep2012.pdf
http://afg.humanitarianresponse.info/sites/default/files/afg_violence_humanitarian_actors_Jan_Sep2012.pdf
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یلی مساعد به زمین لرزه، لغزش زمین، برف کوچ ، خشکسالی، سیالب ها، سیالب های ناگهانی یا زود گذر و افغانستان خ

برخی از این حوادث، عمدتاً زمین لرزه، سیالب ها و سیالب های ناگهانی یا زود گذر و زمستان . زمستان ناگوار میباشد

حوادث . ضطرار بصورت مؤثر مورد رسیده گی قرار می گیردناگوار بصورت مؤثر توسط هشدار اولیه اقدامات آماده گی ا

دیگر مانند خشکسالی، سیالب های همیشگی و برف کوچ تنها از طریق کاهش خطرات حوادث و فعالیت های انکشافی وسیع، 

ی در حقیقت، حتی تالش ها .بشمول ترمیم زیربناها و نوسازی ساختارهای دریا ها بصورت مؤثر کنترول شده میتوانند

ازینرو، حوادث طبیعی بصورت مداوم مردم را به  .دنانکشافی نیز نتوانسته که اثرات قابل مالحظه در این زمینه داشته باش

 .        کمک های نجات دهنده حیات محتاج میسازند

رو، تأثیرات طور مثال، قطع درختان جنگلی ناشی از فقر دوامدار و راهبردهای اداره کننده کوتاه مدت، شایع است، ازین

در یک اقتصاد عمدتاً کشاورزی، تنوع ناچیز در حاصالت . دنسیالب ها و لغزش زمین روی ساحات مسکونی شدید تر میگرد

بر عدم مصئونیت غذا  ( بی)–در صورت مخالفت به حاصالت آبیاری شده ( للمی)و وابسته گی زیاد به حاصالت بارانی 

 . ناشی از خشکسالی می افزاید

این عقب نشینی، نیاز مداوم به  کمک ها و پاسخدهی بشردوستانه در مقابل حوادث، قسماً بازتاب عدم انکشاف  در پهلوی

این یک . ، جامعه بشری تالش خواهد نمود  تا پایداری و ایستادگی را در تمام برنامه های خود جا دهد3102در سال . میباشد

جهت گسترش برنامه ای پایداری و .  ری ناشی از حوادث طبیعی میباشدقدم مهم اما نابسنده در محدود ساختن رنج های بش

          .دناستقامت مردم، همکاران انکشافی باید تالش ها جهت کاهش خطرات حوادث را نیز در افغانستان افزایش ده

 رسیده گی به نیازهای شدید بشری 

 جمع آوری ارقام
بشری سومین کشور، بعد از جمهوری دیموکراتیک کانگو، و سودان  افغانستان از نظر خطرات، آسیب پذیری و بحران

طوریکه در باال تذکر یافت، نیازهای بشری  ناشی از وقوع بلند حوادث طبیعی و عدم انکشاف تشدید گردیده و باعث  ,.میباشد

راعتی، سیالب ها، ناتوانی خانواده ها و جامعه در تحمل نمودن صدمات ناشی از نبرد، بیجا شده گی، ضعف حاصالت ز

دسترسی . دنخشکسالی، زمستان های ناگوار، شیوع بیماری ها، و چالش های جنسیتی، فرهنگی و اجتماعی اقتصادی میگرد

. محدود و فشارهای عملیاتی، جمع آوری ارقام اولیه بشر دوستانه ، مبنی بر شواهد، و قابل اطمینان را پیچیده تر ساخته است

ت راجع به  نقل و انتقال مردم، منابع معیشت و ارقام بیجاشده گان و مردم متأثر شده از نبرد و مردم خالهای بزرگ در معلوما

این حالت باعث دشوار شدن رسیده گی به گروه های آسیب پذیر زنان، . عام در مجموع با تفکیک جنس و سن، وجود دارد

 .           است دختران، بچه ها و مردان تمام سنین در مساعدت های بشری گردیده

 نیازهای زنان و دختران
و عملکردهای سنتی مضر،  یحالت و حقوق زنان و دختران افغان از باعث موقف پائین ایشان در جامعه، معیارات پدر ساالر

ت ات شامل حمالیدتهد. ازینرو، زنان و دختران بصورت خاص از نبردها، ناامنی و بیجاشده گی آسیب پذیر اند. دننازک میباش

ناامنی، گشت و گذار زنان و دختران را محدود ساخته و دسترسی آنها . به مکاتب، تبعیض و خشونت مبنی بر جنسیت  میباشند

عالوتاً، . دنرا به خدمات اساسی در بخش های صحت، تعلیم، سرپناه و حمایت های روانی اجتماعی و قانونی دشوار میساز

ساخته که یک چالش عملی برای کمک رسانان  1(پرده)مراعات نمودن حجاب  عملکردهای سنتی خانواده ها را مجبور به

این حالت با کمبود شدید کارمندان اناث در تمام بخش ها، . بشری در رسیده گی به نیازهای مشخص زنان و دختران میباشد
 .       پیچیده تر گردیده است

 نیازمندی به پاسخدهی مداوم بشری
-اولویت داده شده مانند محافظت، صحت، آببخشهای ممکن در . یافتای بشری ادامه خواهد نیاز به حضور وسیع کمک ه

با . بهداشت و حفظ الصحه، تغذی، مصئونیت غذایی، سرپناه اضطراری و اقالم غیر غذایی نیاز به یک واکنش وسیع باشد

ی راه اندازی واکنش که بعدتر در این توجه به وسعت نیازهای بشری در افغانستان، جامعه بشری روی قدمه های مشخص برا

، تعداد حامیان بشری را (کلستر)هر گروه  گزارشنظر به  2جدول . فصل با جزیات شرح داده خواهد شد، توافق نموده است

   01.نشان میدهد( گروه)در هر کلستر 
  

                                                      
2
 OCHAمدل تمرکز جهانی   

3
 عملکرد پنهان کردن زنان از مردان  

11
   .را مورد استفاده قرار داده است HRTsکی، چه، در کجا جمع آوری شده توسط : تعلیم، ارقام( کلستر)گروه   
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حامیان بشری 
 افغانستان

CHAP 3102 

 والیات
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   11 1 1 1 4 2 3 1 نیمروز

   11 1 1 1 2 1 5 1 پکتیکا

   11 1 5 1 2 3 2 1 نورستان

   12 1 4 3 2 3 3 3 زابل

   14 1 3 1 3 4 2 1 کنر

   14 1 4 3 1 4 1 5 اروزگان

   12 1 11 2 5 1 5 2 پکتیا

   13 1 12 1 4 3 5 1 فراه

   13 1 11 2 1 3 2 1 هلمند

   31 1 12 1 4 1 5 4 خوست

   31 3 13 2 4 2 5 1 لغمان

   32 1 14 1 4 2 2 3 بادغیس

   35 1 15 3 5 1 3 4 پنجشیر

   35 3 12 5 2 4 4 2 سریپل

   34 2 4 3 3 5 1 1 دایکندی

   34 1 11 ` 11 2 4 2 غزنی

   34 1 13 2 12 3 2 2 کندهار

   34 1 14 3 4 3 4 4 کاپیسا

   34 1 13 2 5 4 5 4 کندز

   31 1 15 1 4 3 5 2 لوگر

   32 1 15 3 2 4 3 2 میدان وردک

   33 2 12 2 4 4 1 1 غور

   21 2 14 4 4 1 3 2 سمنگان

   21 3 12 4 1 2 4 4 جوزجان

   22 3 13 4 1 1 1 5 تخار

   24 2 13 3 5 4 1 11 بغالن

   24 2 12 4 1 13 4 3 فاریاب

   25 1 14 3 5 2 5 15 پروان

   21 2 15 4 2 4 3 12 بامیان

   41 2 11 5 13 11 11 2 بدخشان

   43 3 11 5 11 3 1 11 بلخ
   45 1 34 4 13 5 5 13 هرات

   45 1 31 4 12 5 2 2 ننگرهار

   13 5 34 5 24 4 12 4 کابل

                   : یاد داشت ها

 . در والیات توسط گروه های مربوطه بجز گروه تعلیم فراهم گردیده است( دفاتر)حضور نماینده گی ها 
گردآوری ( HRT)از طریق میکانیزم گروه بشری زون  OCHAمعلومات گروه تعلیم توسط دفاتر ساحوی 

   . میشود

   از یک والیت و گروه کار میکنندادارات متعدد در اضافه تر 

 

 3113 -نومبر -31  
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، بشمول صحت، تغذی، محافظت، آب، بهداشت و حفظ الصحه ، و ارقام جمع (کلسترها)بسیاری گروه ها تخصصی 

شامل عده از حامیان بشری به سطح ولسوالی است و (  HRTs)آوری شده توسط تیم های بشر دوستانه به سطح زون 

 .کلستر کار میکنند/عالین در عین والیت، در اضافه تر از یک گره تخصصی بسیاری از ف

کابل دارای بیشترین تعداد حامیان بشری بوده، اما علت آن ممکن این باشد که دفاتر مرکزی تقریباً تمام سازمان های بین 

 .المللی در کابل موقعیت دارد و ممکن تمام شان در کابل پروژه های فعال نداشته باشند

علت آن ممکن محدودیت های دسترسی، . نیمروز، نورستان، پکتیکا و زابل دارای کمترین تعداد حامیان بشری اند

برای . موجودیت فعالین با پروژه های بزرگ که نیازمندی ها را تحت پوشش قرار میدهد، یا نیازمندی های پائین باشد

ازهای بشری رسیده گی نمایند، نیاز به معلومات بیشتر از حامیان و دانستن اینکه آیا پروژه ها وسعت کافی دارند تا به نی

      .   تمویل کننده گان میباشد

 آسیب پذیری و رده بندی نیازها

حصول اطمینان از تخصیص دادن منابع به نیازمند ترین : حامیان بشری در افغانستان به یک چالش بزرگ مواجه اند

دفتر  و( کلسترها)جهت بهبود تحلیل نیازهای جامعه بشری، گروه ها . و شفافساحات و بصورت بیطرفانه، منصفانه 

یک روش را ایجاد نموده اند که عده از شاخص های مختلف مانند حوادث جنگی، خطرات حوادث  (OCHA) اوچا

بخش / هاطبیعی، ساختارهای فزیکی و دسترسی را گرفته و بعداً آنها را به شاخص های موجوده بشری که توسط کلستر

نسبی وضعیت بشری را در  وخامتهدف آن رده بندی عمومی والیات بوده که . ها فراهم گردیده اند، عالوه مینمایند

 .سطح والیت نشان میدهد

آور گردید که هدف از بکار گیری روش نیازها و آسیب پذیری  متذکره   یک تالش برای شناسایی آن عده یاد باید 

 و پیچیده این روش ممکن تمام عوامل محلی. بیشترین نیاز به کمک های بشردوستانه  را دارند والیاتی  است که احتماالً 

این روش برای سازمان های بشری یا کلسترها در . د، منعکس ساخته نتواندنرا که روی چنین نیازها تأثیر  میگذار

نخواهند به این کار اما آنها را مجبور  تصمیم گیری اینکه منابع را به کجا تخصیص دهند، معلومات فراهم خواهد کرد

با توجه به وضعیت متحول اوضاع در افغانستان، این تحلیل با دریافت معلومات جدید، بصورت مداوم تجدید . ساخت

تجدید خواهد  (CHAP) ه بعد در جریان ارزیابی نیمه ساله پالن مشترک اقدامات بشریاین تحلیل هر شش ما. خواهد شد

 . شد

نظر به وضعیت پیچیده . ستر تقاضا گردیده که والیات را بر اساس نیازها و آسیب پذیری تصنیف نماینداز هر کل

هرچند، هر کلستر تالش نموده تا . خود را انجام دهدکامل ندارد تا به اساس آن تحلیل معلومات   افغانستان، هیچ کلستر

هر کلستر توانسته است که . خود انجام دهد( کلستر)وه تحلیل خود را به اساس ارقام موجود و دانش محلی همکاران گر

.یک تصنیف تقریبی نیازها و آسیب پذیری را به سطح والیات فراهم نماید
00

پالن های واکنش کلسترها در برگیرنده  

 .در این بخش تنها تصنیف و شاخص های نهایی آنها مورد توجه قرار گرفته است. شتر روش هر گروه اندیجزئیات ب

مجموعه های مشخص ارقام را معرفی نموده تا آنرا در تحلیل و تصنیف کلسترخود بکار  ، (سترکل) تخصصی روههر گ

.برند
03 

تیم همآهنگ کننده بین الگروهی، شاخص های نهایی را مورد آزمایش قرار داده و هر کلستر با ابراز اطمینان از 

وری است که تعداد اندک مجموعه های ارقام وجود دارند که در قابل یادآ. نده اارقام و پوشش خود، تصنیف را انجام داد

از آنجائیکه، عدم دقت در هر مجموعه ارقام وجود دارد، کلسترها . هر والیت افغانستان از دقت زیاد برخوردار میباشند

بردن یک مجموعه  ارقام استفاده نمایند تا احتمال انحراف تحلیل ناشی از بکار هتشویق گردیده اند که از چندین مجموع

 . ارقام، محدود گردد

آن خیلی بلند  "پنج"و ( بهترین)آن خیلی پائین  "یک"، والیات را از یک الی پنج رده بندی نموده اند، که  کلسترها

بخش محاسبه گردیده تا یک مقایسه /یک دسته بندی شاخص های محافظت و عوامل دیگر توسط کلستر. میباشد( بدترین)

 .  ته بتواندمفصل صورت گرف

در بعضی والیت ها که در رده متوسط یا پائین تصنیف گردیده . برعالوه، تمام ارقام در سطح والیت توحید گردیده اند

به همین ترتیب، در والیاتیکه در رده بلند تصنیف گردیده اند، میتواند که . اند، ولسوالی های با نیازهای شدید وجود دارند

کارمندان باتجربه که دارای آگاهی از ساحه و نیازها و .  ه نیازمندیهای کمتر داشته باشد شامل ولسوالی های باشد ک

آنها باید حین انجام این کار، واقعیت های منطقه و شرایط در . یت های بشری را شکل دهندوخطرات بشری اند، باید اول

نیاها را در ساحات مشخص جغرافیوی حال تغیر را که توسط شاخص ها بصورت دقیق منعکس گردیده نمیتوانند یا 

 .  افزایش میدهند، نیز در نظر داشته باشند

                                                      
11

 موجود است وCHAP 3112 (http://afg.humanitarianresponse.info/cap/chap3112 )دارای یک صفحه گسترده بوده که در صفحه ( گروه)هر کلستر  
 دارای جزیات راجع به تمام شاخص ها، منابع و محاسبات میباشد

 
13

 . گیرد مجموعه های ارقام توسط چندین کلسترها مورد استفاده قرار گرفته، اما تالش بخرج داده شده تا از تکرار مجموعه های ارقام جلوگیری صورت بعضی  

 

http://afg.humanitarianresponse.info/cap/chap2013
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 شاخص های که در تحلیل نیازها و آسیب پذیری بکار میروند

 شاخص
ارزش 

 شاخص
 توضیحات

مصئویت غذایی و  
 زراعت

 (Oct 3113 )  ( IPC)مصئونیت غذایی مرحله ای توحید شده تصنیف  231

 231 تعلیم
، نگرانی های امنیتی (جندر)ناث، درجه بندی جنسیت معلمین ا

(UNICEF 3113) 

 231 صحت
شیوع  بیماری ها، پوشش واکسین، دسترسی به تسهیالت مراقبت های 

 صحی
(MoH, DEWs, WHO 3113)  

-Multi)چندین بخش 
Sector) 

231 
 ,UNHCR)مردم با نیاز های خاص و مجموع عودت کننده گان 

3113) 

 231  تغذی
برای  WHO، قدمه های (GAM)روی های سؤی تغذی حاد عمومی س

برای پروگرام تغذی انتخابی،  UNHCRتغذی اضطراری، قدمه های 
IPC شیوع سرخکان، کمبود ،Kcal    

آب، بهداشت و حفظ 
 الصحه 

231 

، حوادث امراض حاد اسهالی (3113الی  3111)شیوعات کولرا از 
(ADD ) ده از منابع اصالح شده آب ، استفا(3113الی  3111)از
(MICS) ،تعداد خانواده ها در هر نقطه آب، مستفدین تانکر آب ،

 (    MICS)، تغوط در فضای آزاد (MICS)مراعات کردن شستن دستان 

بیجاشده گی ناشی از 
 نبرد

231 
 UNHCR)بیجاشده گان داخلی ناشی از نبرد نظربه ولسوای بیجاشده 

 (3113 سپتمبر 

 (3113اکتوبر  iMMAP)حوادث امنیتی برای تمام گروه ها  135 تیحوادث امنی

 135 تلفات غیر نظامیان
نظر به ( زخمی شده گان+ کشته شده گان )غیر نظامیان متأثر شده 

 (3113اکتوبر  iMMAP)حوادث امنیتی 

 (MACCA, 3113)ساحات ماین گذاری شده و میدان های نبرد  135 ماین ها

حوادث طبیعی 
 (فصلی)

131 
ترکیب سالب ها، سیالب های ناگهانی و درجه خطرات زمستان ناگوار 

(OCHA, 3113) 

 131 دسترسی فزیکی
تراکم شبکه سرک ها، تراکم سرک های بزرگ، فرودگاه یا میدان هوایی، 

 (OCHA, 3113) شاخص ناهمواری اراضی 

 (CSO, 3113) 311303112نفوس تخمین شده برای  135 3113نفوس در 
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 تحلیل نیازها و آسیب پذیری: 4جدول 
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تحلیل نیازها و 

آسیب پذیری 

افغانستان

CHAP 2013

0.5 1 1 0.5 1.5 1.5 3 3 3 3 3 3 3 والیات     ارزش شاخص

4.2 3.4 4 4 3 3 5.0 5 5 5 4.3 4 5 5 5 4 3 کندهار

3.8 2.4 3 2 3 2 5.0 5 5 5 4.0 4 5 2 5 4 هلمند

3.8 3.1 4 4 2 2 5.0 5 5 5 3.2 4 5 4 2 1 ننگرهار

3.7 2.8 4 1 4 3 4.3 5 4 4 4.0 3 5 4 5 4 3 غزنی

3.7 3.2 2 5 3 1 4.0 4 4 4 3.8 4 3 3 5 4 4 کنر

3.5 3.0 4 2 3 4 4.5 4 4 5 3.0 3 5 5 1 1 هرات

3.4 3.1 3 4 3 1 4.0 3 3 5 3.2 3 2 2 4 4 4 غور

3.4 4.0 3 4 4 5 2.8 4 3 2 3.5 3 5 4 2 پروان

3.4 2.7 1 3 4 1 4.0 4 4 4 3.5 4 5 1 3 5 3 اروزگان

3.4 2.4 3 2 3 2 3.8 5 4 3 4.0 3 5 2 5 5 4 خوست

3.3 3.3 3 4 3 2 2.3 4 3 1 4.5 4 5 5 5 4 4 پکتیا

3.3 3.5 2 5 4 1 3.0 3 3 3 3.5 4 3 4 2 4 4 لغمان

3.3 4.2 3 5 4 4 3.0 3 3 3 2.8 2 2 3 4 میدان وردک

3.3 2.4 3 2 3 1 4.3 5 4 4 3.2 4 3 5 4 1 2 فاریاب

3.2 2.3 1 3 3 1 3.5 3 3 4 3.8 4 5 1 4 5 زابل

بسیار بلند )بدترین( 5 3.1 3.3 3 4 4 1 3.0 1 3 4 3.0 4 3 3 2 2 4 سریپل

بلند 4 3.1 2.8 4 2 3 2 3.3 4 3 3 3.2 4 5 4 1 2 بلخ

متوسط 3 3.1 2.2 2 2 3 2 3.5 4 4 3 3.5 3 4 4 3 فراه

پائین 2 3.1 2.7 2 3 4 1 3.5 3 3 4 3.0 3 2 2 4 4 3 بادغیس

بسیار پائین )بهترین( 1 3.0 3.8 3 5 4 2 1.8 2 3 1 3.5 4 4 2 5 1 5 بدخشان

هیچ ارقام وجود ندارد 3.0 2.9 5 1 3 5 3.3 5 4 2 2.8 3 1 5 4 1 کابل

2.8 3.1 1 5 3 1 1.8 1 2 2 3.7 5 3 1 5 3 5 نورستان

2.8 3.1 1 3 4 4 2.3 3 4 1 3.2 3 4 4 4 1 لوگر

2.8 2.4 3 1 4 2 3.0 4 4 2 3.0 3 5 2 2 کندز

2.8 4.1 3 5 3 5 1.8 2 3 1 2.5 3 5 4 2 1 بغالن

2.8 3.6 1 5 3 4 1.5 1 3 1 3.2 5 3 2 3 2 4 سمنگان

2.8 2.2 2 2 3 1 2.8 3 4 2 3.3 3 5 1 5 5 1 پکتیکا

2.7 3.3 3 2 4 4 2.0 3 3 1 2.8 4 4 4 2 1 2 تخار

2.7 2.2 3 1 4 1 2.8 2 3 3 3.0 5 4 2 2 2 جوزجان

2.6 2.8 2 3 3 2 2.5 3 3 2 2.4 3 3 3 2 1 کاپیسا

2.3 3.8 1 5 4 3 1.0 1 1 1 2.3 4 1 2 2 پنجشیر

2.3 3.3 2 4 4 1 0.8 1 2 0 2.8 4 1 2 4 2 4 بامیان

2.2 2.9 2 4 3 1 0.8 1 2 0 2.8 4 1 2 5 1 4 دایکندی

2.1 1.9 1 1 4 1 0.8 1 2 0 3.7 4 5 5 4 3 1 نیمروز

عوامل دیگرمحافظتگروه/ بخش ها

 : یادداشت ها

اقالم غیر غذایی شاخص های بیجاشده گی از باعث نبرد و حوادث طبیعی را که از قبل در / گروه سرپناه اضطراری

شاخص ها، گروه سرپناه برای جلوگیری از توزین دوباره . شاخص های گروه های دیگر شامل گردیده، بکار خواهد برد

 .در تصنیف شامل نگردیده است هاقالم غیر غذایی منحیث کتگوری جداگان/ اضطراری

 *
 بیجا شدن از باعث نبرد، به اساس ولسوالی بیجا شده گان آمده است

مینماید و تصویر را ارائه پاره ای از تصنیف بیجا شدن از باعث نبرد، حوادث امنیتی، تلفات غیر نظامیان و ماین ها **

 .  موضوعات محافظت و یا مردم متأثر شده که توسط اعضای کلستر تحت پوشش آمده اند، را منعکس نمیسازد

 03 -نومبر  – 31
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 :ذیالً برخی یادداشت ها در رابطه به نتایج ابتدایی تحلیل را مالحظه نموده میتوانید

بوده که از نظر حوادث امنیتی، تلفات ملکی، بیجاشدن از باعث نبرد، شاخص های کندهار، هلمند و ننگرهار از جمله آسیب پذیر ترین والیات 

 .  صحت و تغذی در رده بسیار باال تصنیف گردیده اند

والیتی با آسیب پذیری ( multi-sector)باید یاد آور گردید که هر چند والیت نیمروز از نظر تغذی و چندین سکتور 

نظر صحت در جمله والیت های با آسیب پذیری بلند تصنیف گردیده اند، در حالیکه بلند تصنیف گردیده و دایکندی از 

این بدین معنی نیست که از این والیات در هنگام تحلیل کلی و یا از توجه . درجه مجموعی این والیات بکلی پائین است

حظه صحی و تغذی وجود دارند کمکها بشری، مورد چشم پوشی قرار گیرد ، زیرا در این والیات نگرانی های قابل مال

 .     گیرد قرارکه باید مورد رسیده گی 

بخش ها قابل نگرانی بوده و این والیت را در رده بلند یا (/ گروه ها)والیت پکتیا در شرق افغانستان برای تمام کلسترها 

ی پائین تصنیف گردیده است که خیلدر رده اما این والیت از نظر بیجاشده گی ناشی از جنگ . بسیار بلند تصنیف مینماید

 .در مجموع جایگاه این والیت را در تصنیف بسیار پائین می آورد

ظاهرا نیازمندی بالخصوص در کدام  ممکن چندین ولسوالی داشته باشند که ،بعضی والیات در قسمت باالیی لست نیازها

و معروف در نیازهای صحی در رده های میانشین  –طور مثال دو ولسوالی در کندهار . را ندارد  هاکلستریک از 

مقام کلی صحت در این  ،نیازمندی ها در ولسوالی های دیگرموجودیت اما از باعث . تصنیف گردیده اند( 2)متوسط 

 .قرار دارد( 4)والیت در باالترین کتگوری 

مثال، در والیت لغمان، طور . در قسمت پائین لست ممکن ولسوالی های با نیازهای شدید بشری داشته باشند تیوالیا

 .است 3قرار دارد اما درجه کلی والیت از نظر صحت  2ولسوالی علی شنگ از نظر صحت در رده 

دایکندی را منحیث والیت مورد نگرانی تصنیف مینماید، اما این والیت از نظر ( FSAC)مصئونیت غذایی و زراعت  

های آینده در مورد این تناقض از طریق گفتگو با فعالین در ماه . قرار دارد( بهترین)تغذی در پائین ترین رده 

 .     بشردوستانه در والیات تحقیق صورت گیرد و در صورت ضرورت تحلیل دوباره از نیازمندیها صورت گیرد

ندارند، که  IPCتصنیف مرحله ای توحیدی مصئونیت غذایی بعضی کلستر ها ارقام قابل دسترس جهت تحلیل تغذی یا 

برای این که، والیات متذکره در تحلیل عمومی متضرر . ارزیابی نیازها و آسیب پذیری در این والیت ها میباشد نمایانگر

   .  تنها بخش های را مورد توجه قرار داده اند که در آن ارقام وجود دارد ،بخش/  نگردند، کلستر

 محرکات نیازهای بشردوستانه 
بصورت مداوم روی فضای بشری و پاسخ محرکات زیاد وجود دارند که ، فته میتوانیم کهگفوق در روشنی معلومات 

 .  عمومی بشری در افغانستان تأثیر مینماید

 شاخص های شدیداً پائین بشردوستانه  

دسته بندی گردیده است، بناًء افغانستان یک  053کشور در رده  0,5افغانستان از نظر شاخص انکشاف بشری از جمله 

.اف پائین بشری پنداشته میشودکشوری دارای انکش
02 

همچنان، افغانستان از نظر شاخص آسیب پذیری و بحران 

ECHO  دسته بندی گردیده است( 2دسته ) وخیمدر رده بسیار  3103برای سال.
02 

 01باوجود بعضی پیشرفت ها در 

رین شاخص های گذشته، این کشور خاصتاً در بخش صحت، تعلیم، و دسترسی به آب پاک بصورت مداوم کمتسال 

.بشری را در سطح جهان دارا است
04 

والدت زنده  0111در هر  010میزان مرگ و میر اطفال کمتر از پنج سال 

.طفل یکی شان تا زمان آغاز مکتب ابتدایی زنده نخواهد ماند 01میباشد، یعنی از هر 
0, 

این شاخص افغانستان را از 

دسترسی به مراقبت (. 3100سازمان ملل متحد،  MDGاخص های ش: منبع)قرار میدهد  052کشور در رده  ,01جمله 

میزان مرگ و . میباشد سرسری و نا منظم  صحی اولیه، واکسین، غذای کافی و آب پاک آشامیدنی در مجموع ضعیف و

. والدت ها به واسطه کارمندان آموزش دیده طبی کمک میشوند 21%میر مادران، بلندترین در جهان بوده و تنها 

در هر دو ساعت یک . کشور با بلندترین خطر مرگ و میر در دوران حاملگی، در جهان میباشد 34نستان یکی از افغا

(.AMS 3101)زن افغان از باعث اسباب مربوط به حمل جان خود را از دست میدهد 
05  

وردار نیستندمردم از  مصئونیت غذا برخ 221تقریباً . مشکالت مصئونیت غذا و فقر عمیقتر و وسیعتر میگردد
0, 

و یک 

 . سوم مردم تحت خط فقر زنده گی مینمایند

 
                                                      

12
  HDI 3111 

14
 .سیب پذیری بلند، صورت گرفته استشاخص و نمره برای آ 51این ارزیابی به اساس یک اندازه گیری مرکب بیشتر از . ECHO ،3112پالن  تطبیقی بشردسوتانه   

15
  GHA  ،منبع عمده افغانستانL.  Poole 3111.

   
14

  MDG 3111 
11
  تکرار پاورقی قبلی 
12

  WFP 3113011 ،CSO  3113افغانستان، اگست. 

http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp247978.pdf
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 ناامنی یکی از بزرگترین عامل متأثر کننده فضای بشر دوستانه است
این حالت از باعث از دست دادن معیشت، میزان زیاد شونده امراض ساری، . شدت یابد 3102نبرد ممکن در سال 

تأثیرات همه این . آسیب پذیری موجوده را در سطح جامعه افزایش میدهدافزایش بیجا شده گی و وسعت نقض حقوق بشر 

.منفی با افزایش معافیت از مجازات و تضعیف حاکمیت قانون پیچیده تر خواهد گردید
01 

تکیه به شیوه اداره از راه دور و 

 .    یج خواهد افزودکاهش تدریجی عملیات، به چالش های موجود در ارزیابی نیازهای بشری، عرضه کمک و نظارت نتا

 مواجه شدن به حوادث طبیعی
. یک واکنش بشردوستانه بین المللی میگردد یراه انداز منجر بهحوادث طبیعی مکرر و دارای وسعت نسبتاً کم، اکثراً 

افغان ها از حوادث طبیعی  341،111ولسوالی افغانستان مساعد به حوادث طبیعی بوده و ساالنه   211تقریباً نیم از 

نشان میدهد که زمین لرزه سبب بیشترین  3103الی   0151روند کلی در واقعات حوادث طبیعی از سال . متأثر میگردند

گردیده، خشکسالی بیشترین تعداد مردم را متأثر ( کشته شده گان میباشد 31،325نفر از جمله  ,1،32)تعداد تلفات 

میلیون از   ,021)و سیالب ها بیشترین خسارات مالی ( مردم متأثر شده 1،354،235از جمله  401،111،,)ساخته 

.را به دنبال داشته است( میلیون 0415جمله 
31

. ولسوالی ثبت گردیده اند 055حادثه طبیعی در   3103،224در سال  

خانه ها گردیده  35،221مردم و خساره دیدن یا تخریب   ,,340،1نفر و متأثر شدن  220این حوادث باعث کشته شدن

.اند
30

     

 جنتری حوادث فصلی: 5جدول 

 دسمبر نومبر اکتوبر سپتمبر اگست جوالی جون می اپریل مارچ فبروری جنوری حادثه

                         برف کوچ              

                         لغزش زمین

                         زمستان ناگوار

                         سیالب ها

                         تابستان ناگوار

                         خشکسالی

                         زمین لرزه

 بحران وسیع و طوالنی مدت مهاجرین
میلیون هنوز هم در   3.5میلیون مهاجر افغان در جریان دهه گذشته به وطن عودت نموده اند، در حالیکه  4.5مجموعاً 

برگشت به افغانستان تا حد زیاد ناپایدار است زیرا عودت کننده گان در بدست آوردن . ستان و ایران زنده گی مینمایندپاک

مشکالت پناهنده گی در ایران و پاکستان رو به . معیشت، زمین، مسکن، امنیت و خدمات اساسی به مشکل مواجه اند

با . که عودت داوطلبانه راه حل اولی برای مهاجرین در منطقه میباشدافزایش است، جائیکه اولیای امور اظهار داشته اند 

، و ختم مدت اعتبار کارت های گرفته شده توسط مهاجرین 3103دسمبر سال  20انقضای توافق سه جانبه به تاریخ 

ام توسط مقامات در گذشته ها کارت های ثبت ن. افغان در پاکستان، مهاجرین در پاکستان به یک آینده نامعلوم روبرو اند

افغانستان در بر  توانایی  . این حالت میتواند فضای اقتصادی و امنیتی کشور را متأثر سازد. پاکستانی تمدید گردیده اند

زمانیکه شرایط انکشافی برای جادادن عودت . آورده ساختن نیازهای مهاجرین، وسیعاً به انکشاف موفق بستگی دارد

 .         کمک های بشری را افزایش میدهد یغیر مکان مردم واقعات نیازمندکننده گان مساعد نیست، این ت

 بیجاشده گی وسیع داخلی
مردم حد اقل  ,5%تقریباً . بیجاشده گی وسیع و قابل مالحظه از باعث نبرد و حوادث طبیعی در افغانستان وجود دارد

.شان از باعث نبرد بیجا شده اند گییک بار در زند 
33 

در زمان تحریر . ی اکثراً نتیجه عوامل مختلف میباشدو بیجاشده گ

نبرد،. وجود دارندشناخته شده بیجا شده گان داخلی  ,4,،224این سند 
32 

خصومت ها و برهم خوردن عمومی امنیت به 

خانواده های بیجا شده از باعث سیالب  IOM ،3،413. حیث بیشترین اسباب بیجا شده گی ناشی از نبرد تذکر یافته اند

 گزارشها، هوای زمستان ناگوار، لغزش زمین، برف کوچ ، باران های شدید و فرسایش کنارهای دریا، طی سال گذشته 

.داده است
32
  

                                                      
13

 ی قبلیتکرار پاورق 
31

  مراجعه نمایید /www.emdat.beبرای معلومات بیشتر به . 3113می  31، (3113-1311)خالصه واقعات حوادث طبیعی 
31

، ولسوالی های متأثر شده توسط حوادث طبیعی را میتوانید در OCHAاگست؛ نقشه افغانستان  21جنوری الی  1فورمه ارقام  
http://afg.humanitarianresponse.info/mapcentre. دریابید. 

33
 ICRC 3113" سروی نظریات: نمای از افغانستان" 

32
 3113راجع به بیجا شده گان داخلی، سپتمبر  UNHCRراپور ماهانه  

34
  IOM میتوانید آنرا در صفحه 3113پیشرفت ماهانه، سپتمبر  گزارششری، افغانستان، برنامه کمک های ب ،www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/where-

we-work/asia-and-the-pacific/afghanistan.html. دریابید. 

http://www.emdat.be/
http://afg.humanitarianresponse.info/mapcentre
file://OCHA-DATA2/OCHA2/PSB/CAP/AAA_Appeals/2013%20CAPs/2.%20EUROPE%20-%20MIDDLE%20EAST%20-%20ASIA%20-%20L.%20AMERICA%202013/AFGHANISTAN/1%20MASTER%20DOC/www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/where-we-work/asia-and-the-pacific/afghanistan.html
file://OCHA-DATA2/OCHA2/PSB/CAP/AAA_Appeals/2013%20CAPs/2.%20EUROPE%20-%20MIDDLE%20EAST%20-%20ASIA%20-%20L.%20AMERICA%202013/AFGHANISTAN/1%20MASTER%20DOC/www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/where-we-work/asia-and-the-pacific/afghanistan.html
file://OCHA-DATA2/OCHA2/PSB/CAP/AAA_Appeals/2013%20CAPs/2.%20EUROPE%20-%20MIDDLE%20EAST%20-%20ASIA%20-%20L.%20AMERICA%202013/AFGHANISTAN/1%20MASTER%20DOC/www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/where-we-work/asia-and-the-pacific/afghanistan.html
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 افزایش شهر نشینی
برد همراه با حوادث طبیعی منجر به مهاجرت گروهی مردم روستایی افغانستان به شهر های بزرگ، نافزایش ناامنی و 

.خاصتاً کابل گردیده است
34 

افغانستان هنوز هم تا حد زیاد روستایی بوده اما شهر نشینی در دهه گذشته سرعت یافته 

.این رقم بلندتر از حد متوسط در آسیا میباشد. در صد مردم در شهرها زنده گی میکنند 21الی  32میان . است
3, 

نفوس 

رسیده  3101میلیون در سال  2.4الی  2به  3110در سال  نکابل در دهه گذشته دو برابر گردیده، یعنی از دو میلیو

.است
35

یعنی مطابق به ماستر پالن شهر کابل  -است، " خودسر" در صد اسکان در شهر کابل  1,الی  51تقریباً  

.نمیباشد
3,

در میان این  اسکان ها خود سر، اسکان های غیر قانونی نیز وجود دارند، جائیکه برای مسکن گزینی یا  

اسکان های  43بتعداد نشان میدهد که  UNHCRارقام اخیر . زمین توافق صورت نگرفته است انکشاف زمین، با مالک

.خانواده بسیار فقیر و آسیب پذیر در شهر میباشد  4،411خود سر وجود دارند که دربرگیرنده حدود
31 

این مردم از آسیب 

. ود فرصت های عایداتی رنج میبرندپذیری های مختلف، گزینه های محدود سرپناه و دسترسی به خدمات اساسی، و نب

درحالیکه کمک رسانان بشر دوستانه عرضه مؤثر خدمات اساسی را به این مردم ادامه میدهند و  نیاز برای راه حل های 

بادوام، به شمول انکشاف روستایی، پالن شهر و حق مسکن و دارایی منحیث یک اولویت عمده در تخفیف کلی آسیب 

.   ی استپذیری، بجای خود باق
 
  

 نیازمندی زیاد به ظرفیت حمل و نقل هوایی جهت حمایت از پاسخ بشردوستانه 
از آن جائیکه، شرایط امنیتی در سال های اخیر بدتر گردیده و  زیر بناهای زمینی بصورت وسیع در مناطق روستایی 

ختن پاسخدهی مؤثر و به موقع کمکهای قادر ساگزینه الزم برای وجود ندارند، حمل و نقل هوایی بصورت فزاینده یگانه 

این نیازمندی خاصتاً زمانی بوجود می آید که فاصله میان مراکز شهرهای بزرگ طوالنی باشد؛ . بشر دوستانه میباشد

کافی نباشد؛ حاالت بحد جوامع محتاج به کمک در ساحات دور افتاده قرار داشته باشند؛ اراضی دشوار و شبکه سرک ها 

 .  ار باشد؛ و نبرد و ناامنی دسترسی از طریق جاده را محدود سازدفصلی هوا ناگو
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 3113، جون HPGاوراق کاری " پناه گاه در شهر؟ بیجا شده گی شهری و آسیب پذیری در شهر  
34

 تکرار پاورقی قبلی  
31

 تکرار پاورقی قبلی 
32

خانواده های که در آنجا زنده گی تکرار پاورقی قبلی بسیاری از این ساحات پایدار بنظر میرسند، چون میان مالکین زمین و مسکن گزینان توافق وجود دارد، و به مرور زمان   
 .ت بهتر گردیدهمینمایند، به دادن مالیه پرداخته و دسترسی شان به خدما

33
  UNHCR 3113   
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2213در سال  دوسعت بحران و تعداد مردم نیازمن  

 افغانهای مورد هدف افغانهای متأثر شده بخش/ کلستر

 CHAP 2213در  

 320،,,1 2،2,1،2,3 تعلیم

 511،111 3,1،111 (ES/NFI)  اقالم غیر غذایی/سرپناه عاجل

 ,FSAC 0،011،322 0،11,،52یت غذایی و زراعت مصئون

 1،111,,،0 2،011،111 صحت

 Multi-Sectoral 2،,25،411 0،021،411 (چندین بخش) 

 121،534 ,5,،132،,  (Nutrition) تغذی

 (Protection) محافظت
21

 0,،34,،412 5،51,،51, 

WASHآب، بهداشت و حفظ الصحه 
21

 4،321،111 0،523،111 

غان های متأثر شده و تحت هدف، از مقایسه قدمه ها و معیارات بشری نزد تعداد مجموعی مردم نظر به فقدان تعداد اف

گروه های کاری )کلسترها . مداوم انکشاف که منجر به شاخص های ضعیف انکشاف بشری میگردد، مشخص گردیده اند

ا تعداد قابل اندازه گیری و تحقق پذیر واقعات ، معیارات و قدمه های سراسری یا ملی را بکار برده اند ت(اختصاصی

 .     مردم متأثر شده و مردمی را که واقعاً در جریان یک سال مورد هدف قرار گرفته میتوانند، مشخص سازند

   یازمندن یو حالت افغان ها یداده شده بشر یتاولو نیازهای
ه خدمات اساسی به مردم متأثر شده و یا بیجاشده از نیازهای اولویت داده شده افغانستان عمدتاً روی محافظت و عرض

اینها از دسترسی به آب آشامیدنی مصئون تا تأکید روی وقایه و تداوی سؤی . باعث نبرد و حوادث طبیعی تمرکز مینماید

.تغذی حاد در اطفال کمتر از پنج سال، زنان حامله و شیرده و دیگر گروپ های آسیب پذیر جامعه را در بر میگیرد
23
  

 و زراعت ییغذا مصئونیت
ترکیب از خشکسالی دوره ئی، کمبود زیربناهای زراعتی و دسترسی ناچیز به بازار، بصورت مداوم منجر به عدم تأمین 

غذایی برخور دار نیست  ئونیتمصکشور در مجموع از حصه  221. غذا در بسیاری والیات افغانستان گردیده است

بود، باالتر  201که  3100که در مقایسه با اواسط سال ( 3103ی و معیشت سال مصئونیت غذایارزیابی اضطراری )

"بحران"مردم در   23،513,شده مصئونیت غذایی ، توحیدمرحله ای گردیده است و نظر به نتایج تصنیف 
22

تخمین  

ازینرو، حین مواجه شدن با دالر امریکایی امرار حیات مینمایند،  0افغان ها روزانه با کمتر از  231مجموعاً . گردیده اند

مصئونیت غذایی و  خانواده های که در ارزیابی اضطراری 22. %تشنجات خانواده گی، به راه های منفی رو می آورند

. با ایشان مصاحبه صورت گرفته، در جریان سه ماه گذشته یک تشنج را تجربه نموده اند 3103، (FSL)معیشت 

این مردم مشتمل . به کمک های مصئونیت غذایی نیاز خواهند داشت 3102ال مردم در جریان س  0،143،1,5مجموعاً 

 مصئونیتبحران ) 2در مرحله   (IPC)توحیدی مصئونیت غذایی تصنیف مرحله ای از نظر خواهند بود بر جوامعیکه 

تان ناگوار و پل، جوامع متأثر شده از زمس والیات بدخشان، نورستان، غور، خوست و سریمانند قرار دارند، ( غذایی

به بهبودی نهادند، ماهیت کمک ها  زمانیکه مردم رو. سیالب ها، بیجا شده گان داخلی، اخراج شده گان و جوامع میزبان

در افغانستان از بهترین حاصالت طی سال های اخیر بوده که در  3103خوشبختانه، حاصالت سال . د کردنتغیر خواه

 .اندها را به غذا بهبود بخشیده  تعداد زیاد افغانکمک نموده و دسترسی گندم  کاهش قیمت 

جهت رهنمایی خدمات، با توجه به گروپ های مردم با اولویت باال و به منظور نظارت از پیشرفت فعالیت های 

نمره : با بکار بردن سه شاخص( three-tier)، یک سیستم نظارتی سه الیه (FSAC)مصئونیت غذایی و زراعت 

، مورده استفاده قرار تشنجات مربوط به تغذی رسنگی خانواده ها و شاخص راهبرد اداره کردنمصرف غذا، میزان گ

 .خواهد گرفت
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 .این مجموعه، در بر گیرنده شمارش دوباره بعضی مستفدین مانند غیر نظامیان در مناطق جنگی و بیجا شده گان داخلی است  
21

 .حفظ الصحه است0 در برگیرنده شمارش دوباره مستفدین دسترسی به آب و بهداشت( میلیون 533)رقم مجموعی  
23

 .این سند را مالحظه نمائید 14صفحه . محافظت، گروپ های آسیب پذیر را شناسایی نموده اند( کلستر)ی گروه کاری تخصص 
22

 خالهای قابل مالحظه در مصرف غذا همراه با سطح بلند یا بلندتر از معمول سؤی تغذی حاد یا ندرتاً قادر بودن به برآورده ساختن کم ترین: بحران: 2مرحله   

         3113از ماه اکتوبر سال  IPCبا راهکار تغیر ناپذیر؛ تحلیل گروپ کاری  نیازهای غذایی تنها
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 : قدمه برای این شاخص ها ذیالً نشان داده شده اند

 قدمه های اخطاریه

(سروی های ژرف)  

 قدمه اضطراری

(کمک)  

 شاخص های مستقیم

(مراکز مراقبتی)  

 نمره مصرف غذایی  ,3خانواده ها پائین تر از  311حد اقل   یم ترین شرایطخانواده ها در وخ 311حد اقل 

 میزان گرسنگی خانواده ها  (,-2)خانواده ها در شرایط وخیم  31%حد اقل   (2-3)خانواده ها متوسط  31%حد اقل 

تشنجات  شاخص راهبردهای اداره کننده 24 < خانواده ها  31%حد اقل   01 < خانواده ها  31%حد اقل 

 مربوط به تغذی

 

 صحت
. شیوعات امراض در افغانستان ثبت گردیده و به آن پاسخ داده شده است 3,2 بتعداد 3103ماه اول سال  01در جریان 

 . یا نبرد میباشد ،دلیل عمده شیوع امراض، کاهش در عرضه خدمات صحی ناشی از عدم فعالیت و ترک تسهیالت صحی

بوجود آمده  3100، در مقایسه با عین دوره سال 3103تسهیالت صحی غیر فعال در سال افزایش در تعداد فیصد  21

دیجه واز باعث ناامنی یا کاهش ب( یا عاجز از آغاز فعالیت ها)تسهیل صحی مجبور به تعویق فعالیت های شان  421که 

صحی اساسی دشوار بوده و یا  در صد مردم دسترسی  شان به مراقبت های 1,الی  41در والیات جنوبی، . گردیده اند

ناامنی، دوری راه، مشکالت ترانسپورتی و هزینه های دیگر از موانع بزرگ در دسترسی و . هیچ  دسترسی  نداشته اند

مصاحبات با زنان، )این حالت خاصتاً دامن گیر اطفال و زنان میباشد . رسیدن مردم به خدمات حیاتی صحی میباشد

AMS 3101  .)نسبت . ان مناطق امن شهری و مناطق نا امن و دور دست روستایی رو به افزایش استاین تفاوت می

(. AMS 3101)مرگ و میر مادران و میزان مرگ و میر اطفال، حد اقل چهار برابر در مناطق روستایی بیشتر است 

عملکرد سیستم صحی و  کیفیت ،نظر به شرایط امنیتی، اراضی ؛تفاوت های زیاد میان والیت ها، ولسوالی ها و مناطق

 . وجود دارد( سرک ها، برق و آب)شرایط زیربنایی 

 شاخص ها قدمه های بشری

حوادث جنگی و طبیعی که منتج به تهدید و یا از دست دادن حیات 

مراجع  میگردد که منجر به نیازهای اضطراری صحی گردیده و 

 . محلی ظرفیت پاسخ دادن به آنرا ندارند

 االتر از قدمه های اضطراریمیزان مرگ و میر ب

 در روز 1111101< ( CMR)میزان مرگ و میر اطفال نارسیده 

 در روز 3011،111سال  5میزان مرگ و میر اطفال کمتر از 

بار اضافه بر تسهیالت موجوده صحی از  31%افزایش حد اقل 

باعث هجوم بیجا شده گان داخلی برای یک مدت زمان که باعث 

 . خ دهی محلی میگردددستپاچگی ظرفیت پاس

استطاعت مالی مطابق به دسترسی متبادل به خدمات صحی  فقدان

 گروه های آسیب 

 پذیر  قرار گرفته در حاشیه همراه با افزایش مائوفیت و مرگ

تقاضای حمایت جهت پاسخ به شیوعات امراض، از تیم صحی 

از باعث وسعت ( مرکز)اضطراری والیت و وزارت صحت عامه 

 .وضوع یا عدم دسترسی برای کارمندان دولتیو وخامت م

 .عود شیوعات امراض که عین جوامع را متأثر میسازند

 

میزان مرگ و میر ناشی از واقعه، باالتر از ستندردهای قبول شده 

 بین المللی

 1= %< (ناشی از واقعه میزان مرگ و میر) CFRکولرا 

 CFR  >% =5 سرخکان

بشری که توسط یک تسهیل صحی فعال تحت پوشش  تعداد متوسط مردم نیازمند خدمات

 .قرار می گیرد

مردم متأثر شده از حوادث طبعی را بر آورده  311،111تدارکات طبی که نیازهای 

 میسازد، از قبل جابجا گردیده اند

 

 .تیم پاسخ اضطراری صحی تأسیس گردیده و آموزش داده شده اند 42به تعداد 

در مناطق متأثر شده از بحرانات بشری ( سیار ثابت و)تسهیالت صحی موقتی  31

 . تأسیس گردیده اند

 .شش مرکز جراحی برای تداوی غیر نظامیان و قربانیان جنگ، حمایت گردیده اند

تسهیل صحی موقتی به منظور تحت پوشش قرار دادن نیازهای صحی  11

 . ، و غیره(بی نقشه)بیجا شده گان داخلی، مساکن غیر رسمی 111،111

جدا شده به اساس )نظر به مرض در جریان اپیدیمی ( CFR)ت واقعات و تسهیل نسب

 (سن و جنس

 .  مدت زمان میان اطالع دهی و آغاز تحقیقات و واکنش

 

 (.جدا شده به اساس سن و جنس)پوشش کمپاین اضطراری واکسین سرخکان 

 
ر تأسیس در سطح جامعه در ولسوالی های بسیار پر خطهشدار اولیه  سیستم ایجاد 

 گردیده

 
 .  مردم میرسد 411،111تعلیمات صحی حد اقل به 
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 تعلیم
روند نبردها و . در صد اطفال سنین مکتب ابتدایی به مکتب نمیروند 41الی  24با وجود پیشرفت در دهه گذشته، تخمیناً 

احت ها، حمالت مسلحانه بشمول نا امنی نشان دهنده آنست که حوادث متأثر کننده معارف مانند آتش زنی، قتل ها و جر

مواد انفجاری تعبیه شده و حمالت انتحاری، خسارات مترافق، ارعاب و تهدیدات، اشغال مکاتب، عملیات جستجو، 

 01مکتب در  411، 3100در سال . و بستن اجباری مکاتب، بصورت جانبی روی تعلیم تأثیر مینماید ها بازداشت

اخالل مداوم شرایط امنیتی و تأثیرات نبرد، خدمات معارف را بصورت . بودنداز باعث ناامنی بسته ( 041)والیت 

 .متأثر خواهد کرد 3102جانبی در سال 

تعلیمات در معلمین را  20%معلمین اناث . در حال حاضر تعداد معلمین اناث، خاصتاً در مناطق روستایی ناکافی است

شیوه های در  م در تعلیمات رسمی از طریق مکاتب دولتی و هماین یک مشکل دیگر ه. ابتدائی و ثانوی تشکیل میدهند

 .       میباشد( ALCs)و مراکز آموزش های سریع ( سطح جامعه)انعطاف پذیر مانند تعلیمات مردمی 

استفاده ممکنه از مکاتب منحیث مراکز رأی دهی و کمپاین های سیاسی، در جریان انتخابات آینده به گروپ بزرگ 

تعلیم از ( کاری تخصصی گروه)این نگرانی های فوری و میان مدت توسط کلستر . ز مکتب خواهد افزوداطفال خارج ا

یک راهبرد برای بسیج مؤثر جامعه جهت رسیده گی به موضوعات : گرفته میتوانند قرارمورد رسیده گی ذیل طرق 

استفاده شاگردان باز نگهدارند، و  یتب را براامنیتی؛ تقویت تعلیم از طریق کار با جوامع محلی؛ گفتگو با ساکنین تا مکا

 .    گفتگو با دولت به منظور فراهم نمودن حمایت

 شاخص ها قدمه های بشری

تسهیل تعلیمی نمیروند، / اطفال، نوجوانان و جوانان سنین مکتب که در حال حاضر به مکتب( فیصدی) % نا معلوم

 .با تفکیک جنس و سن

ارت های زنده گی راجع به موضوعات هآموزشی با تعلیمات مربوط به ممحالت / مکاتب( فیصدی)  % 

اطفال، ( الف: )حمایت های روانی اجتماعی برای، کاهش احتمال خطر حوادثDRR)مربوط به بحران 

 (برای معلمین( ب)نوجوانان، جوانان؛ 

 (. آموزشی باشند/ پاسخ های بشری که در برگیرنده مواد تدریسی( تعداد) #

 

 ه اضطراری و اقالم غیر غذاییسرپنا
نفر از  511،111سپتمبر تخمیناً  21و وزارت مهاجرین و عودت کننده گان، الی تاریخ  UNHCRنظر به اظهارات 

 14,،043این رقم در برگیرنده حدود . باعث نبرد یا حوادث طبیعی در افغانستان بیجا گردیده یا مستقیماً متأثر گردیده اند

اکثریت این مردم در جنوب، . گردیده اند ثبت 3103ماه اول سال  1شده گان ناشی از نبرد در  بیجا نفر بوده که منحیث

برخی از بیجا شده گان داخلی در مساکن موقتی غیر رسمی زنده گی مینمایند و عده دیگر . غرب و شرق کشور میباشند

مع و خانواده های محلی بوده که از قبل با امکانات شان در خانواده های میزبان زنده گی مینمایند که یک فشار باالی جوا

شدت نبرد، مانع دسترسی به خدمات بشری در بعضی والیات و ولسوالی ها شده، و موجب . ناچیز زنده گی مینمایند

ترین گروه  پذیر زنان و اطفال اکثراً آسیب. کاهش یا محدودیت کامل دسترسی به کمک های اساسی بشری گردیده است

کلستر سرپناه اضطراری و اقالم غیر غذایی این گروپ های آسیب پذیر را با عرضه کمک های سرپناه . اشندها میب

اضطراری به شکل اقالم غیر غذایی بشمول خیمه ها، ترپال های پالستیکی و وسایل اساسی منزل، بسته های سرپناه که 

ه متشکل از لباس های گرم برای خوانده ها میباشد، در نوسازی خانه های آسیب دیده کمک مینماید و بسته های سرما ک

با وزارت های مربوطه، خاصتاً وزارت مهاجرین و عودت ( هاکلستر) کاری تخصصی اعضای این گروه. کمک مینماید

( ANDMA/PDMC)کمیته های والیتی مبارزه با حوادث طبیعی / اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان کننده گان،

 . پاسخ به بیجا شده گان جدید کار خواهند کردیکجا جهت 

 شاخص ها قدمه های بشری

، مواد زنده گی و البسه برای امرار حیات، حفظ کافی مردم متأثر شده سرپناه  .تعداد فزاینده بیجا شده گان داخلی ناشی از نبرد و حوادث طبیعی

 (.   نظر به سن و جنس جدا نمائید)صحت و وقار شان دارند 

توجه با . بع معلوماتی ابزار جامع جهت ارزیابی نیازهای این واقعات میباشدمنا

دوام نبردهای فرامرزی، تشنجات نژادی، مناطق مساعد به حوادث طبیعی، به 

نیازهای اساسی برای سرپناه، اقالم غیر غذایی و البسه های گرم  منحیث یک 

 .  اولویت باقی خواهد ماند

 .، به روزهاها بتدایی تا عرضه کمکاز زمان ارزیابی ا وقت کم

 

 سطح آسیب پذیری جوامع میزبان بیجا شده گان داخلی 

 

تعداد خانواده های متأثر شده از حوادث طبیعی که به منظور ماندن در مناطق  

 . اصلی شان، مورد حمایت قرار گرفته اند

 

 



3112پالن مشترک اقدامات بشردوستانه افغانستان   

 

32 
 

 تغذی
مات صحی اساسی به یک آمیزش کشنده تبدیل شده که سالها نبرد طوالنی، سیستم ضعیف معارف و نبود دسترسی به خد

میزان سؤی تغذی اطفال در حد وحشتناک بوده که . میسازدضعیف مردم را آهسته آهسته  گی و پایداریحالت ایستاده 

در  01الی  4 در اکثریت والیات( GAM)ؤی تغذی حاد عمومی س میزان. نیاز بسیار زیاد به کمک های بشری دارد

ا فکتور های تشدید کنندهصد، همراه ب
22

در فیصد   ,.3از( GAM)ؤی تغذی حاد عمومی س میزانمیباشد، طوریکه  

در والیت پکتیا که شدیداً از نبرد  فیصد 05در سری پل و  فیصد 02.1مناطق کمتر متأثر شده، مانند بامیان و کابل تا 

 . متأثر گردیده، میرسد

کمبود شدید مایکرونوترینت ها در گروپ های آسیب پذیر جامعه خاصتاً نشاندهنده ( 3112سال )سروی ملی تغذی اخیر 

.در اطفال کمتر از پنج سال و خانم های حامله و شیرده میباشد
24
  

ولسوالی متاثر از  02قریه  21در  3103و اگست سال  3100تغذی که میان جوالی سال  مراکز مراقبتیسرویالنس 

دار سؤی تغذی حاد را با ارتباط قوی با اسهال نشان میدهند و روی نقش امراض خشکسالی راه اندازی گردید، روند دوام

این حالت میتواند از باعث تغذی ناچیز . اسهالی در اسباب سؤی تغذی حاد در اطفال کمتر از پنج سال تأکید مینماید

 .دضعیف و ضعف خدمات صحی بوجود آمده باش( WASH)شیرخواران و اطفال، حفظ الصحه و بهداشت 

، وسعت WASHو زراعت و  ییغذا مصئونیت تخصصی تغذی به همکاری گروه های( کلستر) کاری تخصصی گروه

مراکز افزایش داده و پوشش سرویالنس  WASHشاخص ها را با شامل ساختن شاخص های مربوط به تأمین غذا و 

ظر شده در والیات فاریاب، سریپل و کاربرد شاخص های وسعت یافته با روش تجدید ن. را نیز افزایش میدهد مراقبتی

الی  3101از سال ( CMAM)سؤی تغذی حاد در سطح جامعه  لارقام روند کنترو. بلخ در حال آزمایش شدن است

نتایج سروی ها کمبود شدید تا . والیت نشان دهنده سطح بلند پذیرش، با فراز و نشیب های فصلی میباشد 02در  3103

میان جوامع نشان میدهد، زیرا رژیم های غذایی ناقص دارای مقدار کم  11,دود متوسط کیلو کالوری را تا ح

.مایکرونوترینت ها بوده یا میتواند مقدار ناچیز مایکرونوترینت های عمده را داشته باشد
2,

               

تغذی حاد شدید و با توجه به سطوح بلند سؤی تغذی و سطوح پائین راهبردهای اداره کننده، کلستر تغذی تداوی سؤی 

را میان ( under-nutrition)متوسط را مطابق به رهنمودهای جهانی و ملی اولویت بندی خواهد کرد؛ و تغذی ناقص 

والیت را شناسایی نموده که در آن  33این کلستر  . سال و زنان حامله و شیرده وقایه خواهد نمود 4اطفال کمتر از 

. بوده، ازینرو، نیازمند حمایت های عاجل تغذی میباشند( یا باالتر از این)د در ص 01الی  4میزان سؤی تغذی عمومی 

افزایش ظرفیت آماده گی و پاسخ به اضطرار نیز با تمرکز روی بهبود دانش عمومی راجع به وضعیت تغذی افغانستان، 

 .   اولویت داده خواهد شد

 :ارتباط با نقشه

  یسرو نتایج SMART ،3113  3111و 

  یکندچه م ادر کج یک 

 قدمه های بشری
 شاخص ها

با فکتور های در صد  1الی  4در صد یا  02الی  01سؤی تغذی حاد عمومی 

به این داللت میکند که شدت سؤی تغذی، به ترتیب جدی یا )تشدید کننده 

 ( خطرناک است

GAM  >% =04 (داللت به وخیم بودن شدت سؤی تغذی مینماید) 

 .اطفال کمتر از پنج سال مبتال به سؤی تغذی حاد( تعداد) #

 

 .فیصدی اطفال کمتر از پنج سال مبتال به سؤی تغذی حاد

 

 (Multi-sector) بخشی دینچن

میلیون مهاجر افغان را از طریق کمک های عودت داوطلبانه  ,.2و همکاران دیگر  UNHCRبدینسو،  3113از سال 

51،411کمک نموده تا به افغانستان برگردند، که از جمله آنها 
25

گرچه، تعداد . عودت نموده اند 3103شان در سال  

,5،1,3
2,

 31%بیشتر از  3103کمتر از سال های گذشته بوده، میزان عودت در سال  3100عودت کننده در سال  

 4.5در مجموع، گمان میرود که . از جمهوری اسالمی ایران بوده است 21%افزایش یافت که شامل افزایش بیشتر از 

ن کشور را نشان میلیون نفر در جریان ده سال گذشته به افغانستان عودت نموده که تقریباً یک چهارم نفوس تخمینی ای

مهاجرین سروی شده در . میدهد، و چالش های قابل مالحظه را با توجه به ظرفیت جذب این کشور، بوجود آورده اند

پاکستان نگرانی های امنیتی و اقتصادی، خاصتاً معیشت را منحیث دو دلیل عمده برای دوام مهاجرت شان عنوان نموده 

 .   اند

                                                      
24

را که  SMARTگروه کاری تخصصی تغذی، از باعث نبود ارقام مقایسوی به سطح ملی، نتایج سروی های . مراجعه نمائید GAM Map – 311103113 به نتایج سروی 
 .ازی گردیده است، بکار میبردوالیت راه اند 15در  3113و  3111در سال های 

25
  NNS 3114 .  

24
  NRVA 3111. 

21
  UNHCRدیتابیز عودت داوطلبانه به افغانستان ، 

22
 تکرار پاورقی قبلی.  

http://afg.humanitarianresponse.info/sites/default/files/Afg_GAM_Surveys_Oct2012_SAM_v2.pdf
http://afg.humanitarianresponse.info/sites/default/files/Afg_GAM_Surveys_Oct2012_SAM_v2.pdf
http://afg.humanitarianresponse.info/sites/default/files/Afg_GAM_Surveys_Oct2012_SAM_v2.pdf
http://afg.humanitarianresponse.info/sites/default/files/Afg_GAM_Surveys_Oct2012_SAM_v2.pdf
http://afg.humanitarianresponse.info/sites/default/files/Afg_GAM_Surveys_Oct2012_SAM_v2.pdf
http://afg.humanitarianresponse.info/sites/default/files/Afg_NC_3W_Districts_Oct2012_v2.pdf
http://afg.humanitarianresponse.info/sites/default/files/Afg_NC_3W_Districts_Oct2012_v2.pdf
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سه ضرورت دارای ( Multi-sector)چندین بخشی کاری تخصصی های، گروه جهت رسیده گی به این نگرانی 

تمام مهاجرین که بصورت داوطلبانه به افغانستان عودت مینمایند، نیازمند محافظت و . 0: اولویت را شناسایی نموده اند

. 3شان میباشند؛ کمک، با تمرکز خاص روی شناسایی و پاسخ به نیاهای آسیب پذیرترین گروپ ها بر طبق جنس و سن 

مهاجرین پناه جو و مردمیکه در شرایط شبیه به مهاجرت زنده گی مینمایند نیازمند محافظت و عرضه کمک فوری اند؛ 

 گانعودت کننده  مجدد پایدار مهاجرین عودت کننده تا خطر بیجا شدن ثانوی کاهش یابد و برابری ادغامتوجه به . 2و، 

 .   بهبود فضای برگشت به افغانستان ایجاد گرددبا اعضای دیگر جامعه، به منظور 

 شاخص ها قدمه های بشری

برای مهاجرین عودت کننده که بیشترین نابرابری با اعضای دیگر جامعه از 

حق تصدی زمین و محافظت / نظر دسترسی به خدمات اساسی، معیشت، سرپناه

برابری  دارند، توسط عرضه خدمات در سطح جامعه رسیدگی خواهد گردید تا

 .    میان مهاجرین عودت کننده و جوامع شان ایجاد گردد

 

جهت بدست آوردن اهدای  ،تناسب مهاجرین عودت کننده بصورت داوطلبانه

 .عودت داوطلبانه

به آن عودت  مهاجرین احتماالً  مناطقیکهپیگیری عرضه خدمات سطح جامعه در 

  21.مینمایند

 

عدلی حمایت شده، تا به نیازهای محافظتی تناسب مهاجرین عودت کننده و مؤظفین 

با توجه خاص به فیصدی ردیابی موفقانه خانواده گی دختران و پسران  و حقوقی

 .     ، پاسخ دهندمجرد اناث گان بدون همراه و جدا شده و عودت کننده

تا نیازهای آسیب پذیر ترین مردم مورد رسیده گی قرار  ،سطح آسیب پذیری

 21.گیرد

جرین عودت کننده و جوامع شان که خدمات سطح جامعه را جهت بهبود تناسب مها

خدمات اساسی و بهبود معیشت اقتصادی خاصتاً بهبود آب و حفظ الصحه را 

 .   و ملی دریافت مینمایند SPHEREمطابق به ستندردهای 

 

 محافظت
برای تحلیل بیشتر )افزایش یافته است  بیجا شدن داخلی بصورت موازی با تلفات غیر نظامیان در جریان پنج سال گذشته

جنوب، شرق و غرب کشور (. مراجعه نمائید 02و  03راجع به تلفات غیر نظامیان به بخش تحلیل نیازها در صفحه 

، به 3103سپتمبر  21نفوس بیجا شده گان تا . از همین مناطق میباشندبیشتر متأثر گردیده و بیشترین بیجاشده گان 

.میرسید ,4,،224
20 

رفتن به محالت . است به طول انجامیدهبیجا شده گی از باعث محدود بودن گزینه های برگشت، 

راه حل های . اکثراً به مناطق شهری میگردد –( سومی)دیگر به منظور معیشت، منتج به بیجا شده گی ثانوی یا ثالثی 

بسیاری بیجا شده گان دنبال گردیده، فاقد تسهیل در حالیکه ادغام محلی توسط . بادوام برای بیجا شده گان داخلی محدود اند

رسمی از جانب دولت بوده که منتج به خطرات محافظتی مانند اخراج، نبود اسناد هویت قانونی و دسترسی محدود به 

 .         خدمات میگردد

 (ERW)ماین ها و مواد انفجاری باقی مانده از نبرد 

 23ساحه ماین گذاری شده زنده گی مینمایند و بصورت متوسط ماهانه متری یک  411افغان ها در  51،111,تعداد 

حوادث در  فیصد 54در مجموع، . مواد انفجاری باقی مانده از نبرد کشته یا مجروح میگردند/ نفر از باعث ماین ها

/ برنامه تعلیمات ماین. تمام قربانیان را اطفال تشکیل میدهند 41,نتیجه مواد انفجاری باقی مانده از نبرد بوجود آمده و 

مواد / عالوتاً، پاک سازی ماین ها. مواد انفجاری باقی مانده از نبرد در سدد کاهش دادن این ارقام غیر قابل پذیرش است

کار روی جوامع تمرکز میکند که در آن بیشترین . نفر نفع خواهد رساند 11،111,انفجاری باقی مانده از نبرد تقریباً به 

مواد انفجاری باقی مانده از نبرد بیشترین تأثیرات / میدهد و جائیکه محدودیت های ناشی از ماین ها تعداد حوادث رخ

والیت را  34ولسوالی مربوط به  031جوامع را در  423، برنامه پاکسازی 3102در سال . اقتصادی را بجا میگذارند

 .     مورد هدف قرار خواهد داد

 اطفال در حاالت اضطرار

در نبود تعلیمات . وجوانان در شرایط نبرد یا بیجا شده گی، دسترسی محدود به تعلیم و خدمات اساسی دارنداطفال و ن

نیاز مبرم برای تأسیس . اضطراری وسیع، فرصت های محدود جهت تأمین محیط محافظتی برای اطفال وجود دارد

نقض شدید. اردمحالت مصئون برای اطفال و سیستم های رجعت دهی و عرضه خدمات، وجود د
23

حقوق اطفال در  

تخلفات شدید دیگر شامل خشونت های . طفل کشته و یا معیوب میگردند 011هر ماه تقریباً . سرتاسر کشور رخ میدهد

سیستم رجعت دهی و پاسخ . سال در صفوف نیروهای  امنیتی ملی افغان میباشد ,0جنسی و استخدام اطفال کمتر از 

                                                      
23

 . ان در ایرانو منابع معلوماتی مشابه راجع به مهاجرین افغ IOMکه در پاکستان راه اندازی گردیده، احصائیه ( PPVR)به اساس تثبیت هویت و پاسخ به مردم   

 
41

روانی که توانایی کار را از بین اینها دربر گیرنده خانواده های که توسط زنان سرپرستی میشوند، سرپرستان معیوب خانواده ها، اطفال شدیداً بیمار و همچنان بیماری های   

 .   ی قرار داده شودمیبرد، که باید قبل از عرضه خدمات جداگانه برای مردم دارای نیازهای خاص، مورد رسیده گ
41
  .3113راجع به بیجا شده گان داخلی، سپتمبر  UNHCRراپور ماهانه  
43
   برای خشونت های شدید که اطفال را در درگیری های مسلحانه متأثر میسازند( MRM)دهی افغانستان  گزارشمیکانیزم نظارت و  
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آسیب پذیری . ه یا استخدام شده در نیروهای مسلح یا نیروهای مخالف دولت، ضعیف استمناسب به اطفال استفاده شد

بااآلخره، یک . چنین اطفال و خطر استخدام دوباره، قاچاق، خشونت جنسی و بهره برداری از چنین اطفال وجود دارد

رای اطفال متأثر شده از اجتماعی جداگانه و اختصاصی ب –خالی قابل مالحظه در عرضه خدمات مشوره دهی روانی 

 .    حاالت اضطرار وجود دارد

 موضوعات مسکن، زمین و دارایی

مسکن، زمین و دارایی یک نیاز قابل مالحظه محافظتی برای بیجا شده گان داخلی بوده، که اکثراً از تأمین زمین 

در خطر اخراج اجباری قرار  برخوردار نبوده، در خیمه های موقتی روی زمین دولتی یا شخصی زنده گی مینمایند و

ناامنی در محالت اصلی شان  .است یدارپا یراه حل ها یبرا یدیمانع کل یک ینبه زم یو عدم دسترس ینیزم یب .دارند

به معنی آن است که دارایی و زمین اینها تخریب گردیده یا بصورت غیر قانونی تصرف گردیده اند، و این بیجا شده گان 

این عودت کننده گان و بیجاشده گان داخلی اکثراً به . ی ثانوی، عمدتاً به مناطق شهری میگردندمجبور به بیجا شده گ

کمک سرپناه برای بسیاری از جوامع . رو می آورند، که فاقد خدمات اساسی میباشند( بدون نقشه)مساکن غیر رسمی 

. های طوالنی و پر هزینه، مختل میگرددمتأثر شده بسیار مهم بوده اما مکرراً توسط نبود اسناد قانونی و پروسه 

دسترسی به میکانیزم های بخش عدلی برای حل نمودن این مشکل و منازعات دیگر قانونی راجع به حقوق دارایی، 

 . میباشد( HLP)بصورت مداوم مورد تمرکز حامیان مسکن، زمین و دارایی 

 شاخص ها قدمه های بشری

دست دادن نبرد یا حوادث طبیعی که منجر به از 

یا زنده / حیات، نبود دسترسی به خدمات اساسی و

گی بدون وقار میگردد و پاسخ دهی به آن از 

 . ظرفیت محلی باال باشد

 

 سرازیر شدن بیجا شده گان داخلی که میکانیزم 

محلی و ظرفیت محلی برای پاسخ دهی  مقابله ای

 . را به دستپاچگی مواجه سازد

 

تعداد مردمیکه از پاکسازی ماین ها نفع )برنامه اقدامات ماین پاکی منفعت میبرند تعداد زنان و مردانیکه از 

و  0اولویت ( )مواد انفجاری باقی مانده از نبرد نفع میبرند/ میبرند، تعداد مردمیکه از تعلیمات راجع به ماین

3 .) 

 (.2و  3، 0اولویت )های کیفی تحلیلی بیجا شده گان داخلی  گزارش ( تعداد) #

عداد میکانیزم های رجعت دهی و خدماتی فعال برای قربانیان خشونت های مبنی بر جنسیت، به سطح ت

 (3و  0اولویت )زون و والیتی در شرایط اضطراری و بشری 

سال در محالت اضطراری که به خدمات محیط زیست محافظتی  ,0فیصدی دختران و پسران کمتر از 

 (.2و  3، 0اولویت )دسترسی دارند 

مردان و زنان که به آن رسیده گی صورت گرفته است ( HLP)داد واقعات مسکن، زمین و دارایی تع

 (. 2و  3، 0اولویت )

ابتکارات حساس سازی که توسط گروه کاری / موقعیت های مشترک/ تعداد ابتکارات دادخواهی

  (.  2و  3، 0اولویت )محافظت ارائه شده یا رهبری گردیده است ( کلستر)اختصاصی 

 

 (WASH) الصحه حفظ و بهداشت آب،
نتایج میان مدت ارزیابی ملی . نیازهای قابل توجه انکشافی آب، بهداشت و حفظ الصحه در افغانستان وجود دارند

میلیون مردم نیازمند دسترسی به تسهیالت  ,0نشان میدهد که بیشتر از  3100( NRVA)خطرات و آسیب پذیری 

   .میلیون مردم نیازمند روش های حفظ الصحوی میباشند  03.4قریباً اصالح شده بهداشتی بوده و ت

گروه کاری تخصصی آب، بهداشت و حفظ الصحه یک تحلیل کلی معلوماتی را جهت تحقیق در مورد آسیب پذیری 

از عوامل، بشمول شیوع امراض اسهالی، دسترسی و استفاده از منابع اصالح شده ای ناشی از عده  WASHاحتمالی 

نظر به والیات  WASHبه تحقیق آسیب پذیری )، و مشاهده سلوک حفظ الصحوی و بهداشتی، راه اندازه نموده است آب

بامیان، دایکندی، بدخشان، بغالن، تخار، سمنگان، بلخ، )این تحلیل دوازده والیت اولویت داده شده (. مراجعه نمائید

، که نیاز به هزمند خدمات عاجل آب مصئون اند، مشخص نمودرا که نیا( سریپل، جوزجان، فاریاب، نورستان و پنجشیر

عالوه بر والیات فوق الذکر، هرات و غور نیز از . ی مجدد عاجل و محافظت منابع آب آشامیدنی خواهند داشتیااح

ای باعث میزان بلند بیجا شده گی ناشی از نبرد و حوادث طبیعی خیلی آسیب پذیر دانسته شده و خدمات اضطراری را بر

تحلیل آسیب پذیری، والیاتی را نیز شناسایی نمود که بصورت . احیای مجدد و محافظت منابع آب دریافت خواهند کرد

خاص از باعث پوشش پائین بهداشت و حفظ الصحه همراه با میزان بلند وقوعات امراض اسهالی حاد در سال های 

نورستان، لغمان،  یاب،سمنگان، جوزجان، فار یکندی،دا ن،یابام) والیت ,0 این.  بوده اند ، آسیب پذیر3103و  3100

داده  یتاولو یاتوال یثمنح( هلمند و کندهار یمروز،اروزگان، زابل، ن یاب،فار یکا،پکت یا،پکت یسا،کنر، ننگرهار، کاپ

   .اند یدهگرد ییبهداشت و حفظ الصحه شناسا یخدمات اضطرار یشده برا

 

 

 



3112پالن مشترک اقدامات بشردوستانه افغانستان   

 

34 
 

 شاخص ها قدمه های بشری

 .سال گذشته( نفر 0،111واقعات در هر )ابر میزان وقوعات والیتی امراض اسهالی حاد دو بر

 .وقوع مکرر ساالنه در عین محل

 .میزان وقوعات از میزان متوسط واقعات ملی امراض اسهالی حاد تجاوز نماید

 (.شیوعات/ واقعات)وقوعات امراض حاد اسهالی 

 

خانواده ها از یک منبع اصالح  45%یعنی )د متوسط ملی استفاده از یک منبع اصالح شده آب، از ح

 .پائین تر گردد( شده آب آشامیدنی استفاده مینمایند

 مردم مقیم تجاوز نماید  211نفوس مردم بیجا شده از 

 .ماه تجاوز نماید 03و مدت مردم بیجا شده از 

 . خانواده از یک منبع آب استفاده نمایند 21بیشتر از 

 

 .از آب مصئون آشامیدنی استفاده مینمایند تعداد مردمیکه

 .  کاهش یابد( 1,.23)به پائینتر از حد متوسط ملی ( با صابون و آب)مشاهده محالت دست شویی 

 

تناسب خانواده ها که دستان خود را با آب و صابون 

 . میشویند

 

  (UNHAS) بشردوستانه سازمان ملل هوای مسافربریخدمات خدمات  –تدارکات 

انکه شرایط بشری در افغانستان رو به خراب شدن است، حمل و نقل هوایی منحیث یک جز مهم پاسخ مؤثر بشری چن

هفت فراهم کننده عمده خدمات هوایی، بشمول خطوط هوایی تجارتی وجود دارند که در داخل کشور پرواز . میباشد

        .  PACTECو  UNHAS ،ICRC ،UNAMA: مینمایند

  3103، نومبر خدمات مسافرین خطوط هوایی: هارتباط با نقش

با وجود نمای ظاهری صف وسیع عرضه کننده گان خدمات، نیازهای هوایی جامعه بشری بصورت کامل مرفوع 

.یده اندنگرد
22 

به والیات کوهستانی مرکزی و مناطق جنوبی خدمات کافی عرضه نگردیده اند، و در بسیاری از این 

تخلیه به موقع طبی و امنیتی، از باعث . دنمناطق سفر از راه جاده از باعث خطرات امنیتی و ساختاری، خطرناک میباش

.کمبود تجهیزات اختصاصی و مناسب هوایی، نا ممکن است
22

ینرو، برای حمایت از کمک های بشری، نیاز آشکار از 

اداره، سازمان های غیر دولتی، نماینده گان تمویل کننده گان در  311به دوام و تقویت نمودن عرضه خدمات هوایی به 

 .         افغانستان وجود دارد

 شاخص ها قدمه های بشری

پروژه ها، غیر ممکن یا خیلی  در قسمت های وسیع از کشور، سفر از راه جاده میان محالت

 .پر خطر باشد

کارکنان کمک های بشری که نیازمند مراقبت های عاجل طبی اند، باید به منظور تداوی به  

 . یا دوبی برده شوند/ کابل و

 .از طریق هوا، یگانه طریقه مناسب و قابل اطمینان باشد( MEDEVAC)تخلیه طبی 

رتی  مطابق به معیارات اداره بین المللی خدمات هیچ مرجع داخلی حمل و نقل هوایی تجا

 .  موجود نباشد( ICAO)هوایی ملکی 

 

 میزان تصرف هوپیما 41,

 . مسافر در هر ماه انتقال داده شده 3،411

 متریک تن محموله ها انتقال داده شده 01

 پاسخ به تخلیه های طبی و امنیتی %011

 محل پرواز صورت گرفته  34در هر ماه به 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
42

  .UNHAS ،3113سروی نیاز های  
44

 .به پرواز به ارتفاع بلند و به زمین نشستن بدون میدان هوایی باشدطور مثال، چرخ بال که قادر  

http://afg.humanitarianresponse.info/sites/default/files/iMMAP_A3_Observed_security_incidents_Sep2012.pdf
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 3102پالن عمل مشترک بشری  .2

 برنامه ریزی( سناریوی)طرح 

 محرکات و پیشبینی

  انتقال مسئولیت های امنیتی از نیروهای نظامی بین المللی به نیروهای امنیتی ملی افغان مطابق به پالن پیش

 گی روابطتیره ن و های پائین نیروهای امنیتی ملی افغا ظرفیتهرچند، مؤثریت این پروسه از باعث . میرود

در . پائین آمده است( سبز بر آبی)میان نیروهای نظامی بین المللی و نیروهای ملی ناشی از حمالت داخلی 

نتیجه، خالی امنیتی منجر به این میشود که قسمت های وسیع از مناطق روستایی تحت تسلط مخالفین دولت 

 .گردند

 ث چند پارچه گی مخالفین دولت و عالقه مند بودن شان برای تالش های مذاکرات صلح ادامه دارد اما از باع

 . ، مختل گردیده است3102آماده گی به سناریوی بعد از سال 

 وضعیت با  افزایش .  وضع امنیتی نازک بوده و افزایش تدریجی نبرد و خشونت های ناگهانی دیده میشود

 . مخالف دولت مشخص میگرددمحلی طرفدار و  درگیری ها میان گروه های و ملیشه های مسلح

  خروج سریع نظامیان بین المللی و تیم های بازسازی والیتی منجر به دشواری های قابل مالحظه اقتصادی در

 . سطح ولسوالی ها و والیات میگردد

  کاهش در کمک ها و مصارف نظامی منجر به رکود اقتصادی بشمول استخدام و عواید خانواده گی گردیده که

 . کوتاه مدت و ثبات اقتصادی میگرددمانع رشد 

  گزینش دشوار میان مصارف امنیتی و ملکی، همراه با به کاهش کمک های بین المللی دولت را مجبور

.برنامه های ملکی قربانی سطح بلند ناامنی و کمک های ناکافی گردیده است. کسرهای عمیق میسازد
24
  

 رت مداوم از مناطق روستایی به شهری میروند یا کشور را افغان های که وسایل برای تغیر مکان دارند، بصو

 . ترک میکنند، که روی عرضه خدمات عامه و حکومت داری اثرات جانبی داشته اند

  گلوله باری فرامرزی از جانب پاکستان باعث تلفات غیر نظامیان و بیجاشده گی فرامرزی در شرق کشور

 . میگردد

 تمرکز مینمایند 3102برای انتخابات سال  دولت و دیگر گروه ها روی آماده گی . 
 افغانستان در رده های پائین شاخص انکشاف بشری قرار دارد .                  

 

 پیامدهای بشردوستانه 

  افزایش ناامنی و عملیات نظامی احتماال موجب بیجا شده گی های جدید و ثانوی؛ تلفات زیاد شونده غیر

این حجم قضایای مردم شدیداً آسیب . ر نظامیان، بشمول زنان و اطفال گرددغیی نظامیان؛ و نقض حقوق بشر

 . پذیر را افزایش خواهد داد

  برنامه ریزی  بشردوستانه نیاز به تأکید نیرومند تر و همترازی بیشتر میان چهار هدف ستراتیژیک خواهند

به بیجا شده گان، عودت کننده  داشت، یعني تقویت کردن محافظت غیر نظامیان؛ کاهش مائوفیت و مرگ؛ کمک

حامیان بشری همچنان باید عرضه . گان و جوامع میزبان؛ و اعاده معیشت برای آنهای که بسیار در خطر هستند

کمک های نجات دهنده حیات را نظر به سن و جنس به آسیب پذیر ترین مردم وسعت داده و آنرا در اولویت 

 .           قرار دهند

 ای بشری بصورت فزاینده توسط نبرد، عملیات نظامی، تغیر پایگاه های قدرت و تعداد دسترسی به کمک ه

زیاد گروه های مسلح و ملیشه های محلی مختل خواهد گردید که نیازمند پیروی زیاد از اساسات بی طرفی ، 

 . غیر وابستگی و استقاللیت خواهد بود
 تیم های / ود اقتصادی و خروج نظامیان بین المللیعدم استخدام ناشی از رک/ افزایش میزان استخدام کمتر

  . بازسازی والیتی، به حجم قضایای افراد شدیداً آسیب پذیر در برنامه های بشری خواهد افزود

 
 
 
 

                                                      
45

 iri.columbia.edu/climate/forecasts/net( IRI)انستیتوت تحقیقی بین المللی برای اقلیم و جامعه   
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 :متغیرات که ممکن روی نیازهای بشری تأثیر نمایند

 نفوذ  آیا اینکهین نمودن ، تعیو تسلط امنیت رهبری فرضیه در نیروهای ملی امنیتی افغان شکست یا موفقیت

، شهری خواهد بود مراکز عمده از برخی کابل و محدود به یا و گسترش خواهند داد در سراسر کشور خود را

 .خواهد گردید درگیری، خشونت و گسترده قومیال بین های تنش منجر به

 روند مذاکرات صلح موفقیت یا شکست  

 ولسوالی  سطح در یحکومت هایساختار گسترده در کالتمش به منجرکه  اوضاع امنیتی در جدی وخامت هر

 .گردمیانکشافی  برنامه های و تعلیق خدمات اساسی در ارائه شکست و، ها و والیات

 اقتصادی گسترده مشکالت افزایش به منجر که اشتغال و المللی بین مالی کمکهای  یتناسب کاهش قابل توجه به 

 .گردید خواهد متاثر اساسی اتخدم ارائه و محلی حکومت کیفیت میگردد،

  است 3102هر گونه افزایش در حوادث امنیتی مربوط به کارهای مقدماتی برای انتخابات سال 

 خارجی  و مخالفین زورمندان، مسلح محلی های گروه تعدد ناشی ازکه  فضای بشری بیشتر هر نوع اخالل

 .مانع تالش های دسترسی به مذاکرات میگردنداست  دولت

  دامنه و در محدودیت اعمال یا و اجرای برنامه ها تالش میکنند برای دیکته کردن  مخالفین دولت اندازهبه چه 

 .بشری مینمایند اقدامات مقیاس

  هوای ناگور، شرایط سخت آب و هوایی فعالیت های طاقت فرسای  آب و هوا شناسی(hydro-
meteorological) یا فعالیت های زمین ساختی ،(geo-tectonic )یا منطقه/ در افغانستان و. 

 یا پاکستان / ایران و از افغان مهاجران بدون مدرک و پناهندگان وسیع اخراج اجباری هر. 

 

 مروری بر دسترسی به کمک های بشردوستانه
عنصر عمده اصطالح بیطرف . الل و غیر جانبداری آن استقوصف مشخص کننده کمک های بشری بی طرفی، است

اینکه کمک ها نظر به ضرورت عرضه خواهد شد، اصل که همواره بصورت ثابت در قوانین  نېیعاست، " تناسب"
اگر نیازهای بشری در هر دو جانب برابر و یا در یک جانب بیشتر باشد، ادارات . بشری بین المللی جا داده شده است

 .     حاصل نماید بشردوستانه باید از فراهم نمودن کمک ها بصورت متناسب به هر دو جانب اطمینان

 

 حضور بشری در رابطه به نیازهای بشری

 پذیری آسیب و نیازهای انسانی تحلیل و تجزیه ابزار را برای، 3102پالن عمل مشترک بشری سال  درجامعه بشری 

عالوه بر آن، هر گروه کاری تخصصی (. مالحظه نمائید ,0را در صفحه  2جدول )در افغانستان ترتیب نموده اند 

/ معلومات راجع به ادارات بشری را که در گروه کاری تخصصی( HRT)بخش و تیم های بشری در زون ها (/ سترکل)

حامیان بشری (. مالحظه نمایید 02را در صفحه  2جدول )ت کار میکنند، جمع آورده نموده اند اوالی در سطحبخش شان 

 .  تعداد زیاد حامیان بشری میباشداز یک تا پنج درجه بندی گردیده اند که نمره پنج نشان دهنده 

 
 خال      نمره مجموعی     حامیان بشری        والیت           خال                       نمره مجموعی      حامیان بشری         والیت    
 (تحلیل نیازها)                 (                                                         تحلیل نیازها)                  

   

 زابل 

 نورستان

 هلمند

 پکتیکا

 کنر

 اروزگان

 خوست

  پکتیا

 لغمان

 کندهار

 نیمروز

 فراه

 بادغیس

 غزنی

 غور

 وردک

 سریپل

 رگلو

 کندز

 کاپیسا

 پروان

 پنجشیر

 فاریاب

 دایکندی

 بغالن 

 رهارگنن

 انگسمن

 تخار

 جوزجان

 هرات

 بامیان

 بلخ

 بدخشان

 کابل
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با مقایسه نمودن حضور حامیان بشری با نیازها،
2, 

والیاتیکه در آنها خالها وجود دارند، بصورت درشت تعیین گردیده 

اما میتوان آنرا برای دانستن نیاز ها در مقابل به تعداد ادارات این تحلیل والیات را با هم دیگر مقایسه نمی نماید . میتوانند

. حضور تعداد زیاد حامیان لزوماً به معنی برآورده شدن تمام نیاز ها نمیباشد. بشری که در والیت کار میکنند، بکار برد

 3102ور، در سال به منظور درک جامع نیازها در مقابل حض( نیازها و تعداد حامیان)توقع میرود که این تحلیل 

 . تصحیح گردیده و به سطح ولسوالی ها غیر متمرکز خواهد گردید

The province colour does not compare provinces against each other.  Rather, each province 

should be analysed individually.  The redder-coloured provinces have fewer humanitarian actors 

compared with the assessed needs.  The greener provinces have more humanitarian actors 

compared with the assessed need. 

In conclusion, large areas of Afghanistan are relatively underserved by the humanitarian 

community, including Kandahar, Hilmand, Uruzgan and Zabul in the south; Khost, Kunar,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

والیاتیکه به رنگ . گردد بررسیوالیات باید در مقابل یکدیگر مقایسه نگردند، بلکه هر والیت باید بصورت جداکانه 

سرخ نشان داده شده اند، به تناسب نیازهای ارزیابی شده، حامیان بشری کمتر دارند و والیاتیکه به رنگ سبز نشان داده 

 . دارای حامیان بشری بیشتر میباشند شده اند، در مقایسه با نیازهای ارزیابی شده،

با استفاده از این تحلیل، والیات زابل، نورستان، هلمند، پکتیکا، و کنر در مقایسه نیازمندی و آسیب پذیری با حضور 

 فعاالن کمکهای بشری در این والیات درای بزرگترین خال می باشند، و  کابل، بدخشان، بلخ، بامیان و هرات

. زمندیها و آسیب پذیریی آنان بزرگترین خال را در رابطه به حضور فعاالن کمکهای بشری را دارنددر مقایسه با نیا

 کمترین خال را  

مطابق به این تحلیل، در مقایسه با نیازمندیها و آسیب پذیریی نسبت به حضور فعاالن بشری زابل، نورستان، هلمند، 

 . ، بلخ، بامیان و هرات کمترین خال را داردپکتیکا و کنر داریا بزرگترین خال و کابل، بدخشان

در نتیجه، بزرگترین مناطق در افغانستان کمترین خدمات را از طرف جامعه بشردوستانه دریافت نموده اند، مانند 

قندهار، هلمند، اروزگان و زابل در جنوب، خوست، کنر، لغمان، نورستان، پکتیکا و  پکتیا در شرق و بادغیس  و فراه 

برعکس، جامعه بشردوستانه در بخشهای از کشور که از امنیت بیشتر برخوردار است و فعالیت در آنجا .  در غرب

در مناطقی که در آن جنگ و نیازمندیهای . آسانتر است حضور نسبتا بیشتر دارند مانند بدخشان، بلخ، بامیان و هرات

و صلیب سرخ  کمترین حضور از فعاالن  کمکهای بشری بیشتر است با استثنایی برخی از موسسات غیر دولتی

 . بشردوستانه دیده میشود

 

                                                      
44

 .این سند نشان داده شده است 15آسیب پذیری در صفحه  -و –طوریکه در تحلیل نیازها  

 

گر مقایسه نگردند، بلکه هر والیت باید والیات باید در مقابل یکدی
والیاتیکه به رنگ سرخ نشان داده . بصورت جداکانه تحلیل گردد

های ارزیابی شده، حامیان بشری کمتر دارند شده اند، به تناسب نیاز
و والیاتیکه به رنگ سبز نشان داده شده اند، در مقایسه با نیازهای 

 . ارزیابی شده، دارای حامیان بشری بیشتر میباشند

 نان بشریاخالی حضور کمک رس: افغانستان

 عالمات
 سرحدات اداری

 ین المللیمرز ب --

 بشری رسانان کمک حضور مقایسوی خالی

 عالمات
 سرحدات اداری

 مرز بین المللی --

 خالی مقایسوی حضور کمک رسانان بشری

 عالمات
 سرحدات اداری

 مرز بین المللی --

 ی مقایسوی حضور کمک رسانان بشریخال

 های نیاز با مقایسه در کمتر نسبتاً  بشری ادارات

 شده ارزیابی

 نیاز های ارزیابی شده

 های نیاز با مقایسه در بیشتر نسبتاً  بشری ادارات
 شده ارزیابی

 :یاد داشت
نمره حضور آسیب پذیری در والیت و 0 نیازها کمک رسانان بشری از نمره مجموعیخالی حضور 

 .کمک رسانان بشری در والیت مشتق شده است
 

آسیب 0به اساس تحلیل نیازها CHAP 3112معلومات راجع به درجه بندی والیات منحیث بخش از سند 

 . پذیری و حضور حامیان از کلسترها میباشند

 عالمات
 سرحدات اداری

 مرز بین المللی --

 نان بشریاخالی حضور کمک رس: افغانستان

در مقایسه با  بیشترادارات بشری نسبتاً 
 نیاز های ارزیابی شده

 خالی مقایسوی حضور کمک رسانان بشری

گر مقایسه نگردند، بلکه هر والیت باید والیات باید در مقابل یکدی
والیاتیکه به رنگ سرخ نشان داده . بصورت جداکانه تحلیل گردد

شده اند، به تناسب نیازهای ارزیابی شده، حامیان بشری کمتر دارند 
ده اند، در مقایسه با نیازهای و والیاتیکه به رنگ سبز نشان داده ش

 . ارزیابی شده، دارای حامیان بشری بیشتر میباشند

ادارات بشری نسبتاً کمتر در مقایسه با 
 نیاز های ارزیابی شده

 :یاد داشت
نمره حضور آسیب پذیری در والیت و 0 نیازها رسانان بشری از نمره مجموعی خالی حضور کمک

 .کمک رسانان بشری در والیت مشتق شده است
 

آسیب 0به اساس تحلیل نیازها CHAP 3112معلومات راجع به درجه بندی والیات منحیث بخش از سند 

 . پذیری و حضور حامیان از کلسترها میباشند
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 محدودیت های قابل توجه دسترسی در افغانستان
I. خشونت در مقابل کارمندان و تسهیالت بشری 

از همه . جربه مینمایندکمک رسانان بشری دشواری های قابل مالحظه را در تأمین دسترسی به مناطق اولویت داده شده ت

بیشتر، محدودیت های متوسط تا شدید در دسترسی به مردم نیازمند، راه اندازی ارزیابی ها، سفر به ساحات برنامه، 

محدودیت دسترسی بصورت خاص در مناطق جنوبی و جنوب . نظارت و ارزیابی فعالیت های برنامه مطرح است

که  بوده این محدودیت ها عمدتاً از باعث عملیات خصمانه. بی گردیده اندشرقی دیده شده که منحیث مناطق وخیم ارزیا

میالن های فصلی در این حوادث امنیتی دیده . حرکت های بشری و در نتیجه تطبیق برنامه های بشری را مختل میسازد

حوادث اکثراً در ماه میشوند که بیشترین حوادث در بهار و تابستان در اوج درگیری ها رخ میدهند، و افزایش چشمگیر 

 .   رمضان و همچنان در رخصتی های مهم اسالمی و ملی دیده میشود

، همراه با کاهش سطح حوادث 3100نسبت به سال  3103مجموع حوادث امنیتی در مقابل کارمندان بشری در سال 

 .امنیتی در سرتاسر کشور، کاهش یافته اند

خشونت های مستقیم و غیر مستقیم را در برابر / ت حمالتواقعا OCHA ،002، 3103میان جنوری و سپتمبر 

 . والیت ثبت نموده است ,3کارمندان، دارایی ها و تسهیالت بشری، در سرتاسر 

واقعه جراحت ثبت گردیده اند؛ که یک سوم آن به مجرمین و دو سوم آن به فعالیت های مربوط به  02هفت واقعه فوتی و 

 . ندمخالفین دولت نسبت داده شده ا

خشونت مستقیم تقریباً در نیم از واقعات ثبت شده در جریان سال به وقوع پیوسته، هر چند، تالش های مستقیم از جانب 

مورد از  01 وقوع بوده و منجر بهوضعیت خاص مخالفین دولت در صدمه رساندن به کمک رسانان بشری مختص به 

 . مورد تلفات ثبت شده گردیده است 31جمله 

ترافق و ضربات مواد انفجاری تعبیه شده، بزرگترین خطرات را برای کارمندان و عملیات بشری بوجود می خسارات م

ساعات و  توجه به، امنیتی به اهداف نزدیک شدن از اجتناب با ای مالحظه قابل طور به تواند میاین خطرات . آورند

 مواجه شدن با احتمال با این حال، به طور کلی .کاهش یابد انفجار موثر ضد حفاظت و نصب، سفر نمودارهای مناسب

جایی که از نظر خطر بروز حوادث  جنوب، پایین ارزیابی گردیده به جز تا در بین متوسطدر تمام مناطق  حوادثچنین 

 .در رده بلند درجه بندی گردیده است

عمدی به انواع مختلف بوده / قیمتهدیدات قابل مالحظه دیگر برای کمک رسانان بشری شامل واقعات حمالت منفرد مست

اینها شامل حمالت عمدی یا یکسره، فعالیت های جرمی، رباینده گی و توقیف . که کمک رسانان بشری را متأثر میسازند

واقعه رباینده گی ثبت  32، 3103بطور برجسته، میان جنوری و سپتمبر . در محالت بازرسی غیر قانونی میباشند

، نشان 3100واقعه ثبت شده در جریان عین دوره سال   022ش قابل مالحظه را در مقایسه بااین یک کاه. گردیده اند

 .        میدهد

 (2212از جنوری تا سپتمبر )یالت بشری در برابر کارمندان، دارایی ها و تسه خشونت

گیر در سطح پالیسی عمداً مورد هدف قرار نمی گیرند اما یک راهبرد واضح و مفصل توسط جوانب درادارات بشری 

ادارات بشری بصورت . پذیرش بصورت مداوم جهت تسهیل دسترسی و مصئونیت کارمندان بشری بنیادی بنظر میرسد

به تطبیق کننده گان ملی و محلی، و مذاکرات مشترک یا دوجانبه با حامیان غیر دولتی با مداوم از طریق اتکای زیاد 

هر چند نظر به گزارشات، این تالش . دخیل ساختن بزرگان جامعه و شورا ها، به محدودیت های دسترسی پاسخ میدهند

 .یده استهای گفتگو از باعث افزایش چند پارچگی مخالفین دولت در بسیاری مناطق مختل گرد

II. اراضی و ترانسپورت: محیط فزیکی 

 اراضی

این کوه ها، امتداد سلسله کوه های هیمالیا بوده و دارای قله های . کوه های هندوکش بر توپوگرافی افغانستان چیره شده اند

یار خشن اراضی ناهموار با گردنه های تند و باریک و وادی های دریایی، یک محیط بس. میباشند  فت 32،411با بلندی 

آب و هوای معمول افغانستان به معنی آنست که مناطق کوهستانی در ماه .   را برای حمل و نقل از راه جاده ایجاد مینماید

 211؛ نظر به تخمینات کلستر صحت این حالت از جمله . های زمستان توسط برف تقریبا بطور حتمی قطع میگردد

 .  آنرا متأثر میسازد 52ولسوالی کشور 

 نسپورتترا

افغانستان منحیث یک کشور محاط به خشکه، برای واردات بحری خود عمدتاً به بندرهای پاکستان و جنوب ایران متکی 

و ربع  3100پاکستان منجر به مسدود شدن سرحد در ربع اخیر سال  –یک حادثه عمده مرزی در مرز افغانستان . است

انتقال کاالهای بشری . بزرگ برای کمک رسانان بشری گردید این حالت باعث محدودیت های. گردید 3103اول سال 

 .به تأخیر افتاده و هزینه های عملیاتی بخاطر کرایه معطلی و هزینه های اضافی جهت حمل دوباره، افزایش یافت

http://afg.humanitarianresponse.info/sites/default/files/afg_violence_humanitarian_actors_Jan_Sep2012.pdf
http://afg.humanitarianresponse.info/sites/default/files/afg_violence_humanitarian_actors_Jan_Sep2012.pdf
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اما، . گ نمودندرکیلومتر شبکه سرک های افغانستان سرمایه گذاری بز 22،112سال گذشته، جامعه بشری در  01در 

ه استثنای جاده های عمده ملی، سرک های والیتی و ولسوالی ها خراب بوده و حمل و نقل از راه جاده پر مصرف و ب

هرچند، ساختارهای فزیکی جاده ها میان شهرهای بزرگ اصالح گردیده، با توجه به تکرر حوادث ترافیکی . آهسته است

  .برای مسافرین مصئون تر دانسته شده است و فعالیت های مجرمین و گروه های مسلح، ترانسپورت هوایی

 خدمات مسافرین خطوط هوایی

جامعه بشری با استفاده از یک ترکیب از . میدان هوایی داخلی میباشد 3,این کشور دارای سه میدان هوایی بین المللی و 

لی صلیب و کمیته بین المل( UNHASو  UNAMA)، ملل متحد (PACTEC)خدمات تجارتی، سازمان غیر دولتی 

هرچند، دسترسی کامل از باعث خالها در خدمات، تناوب خدمات، . سرخ میتواند به تمام والیت ها دسترسی داشته باشند

 .ظرفیت های اضطراری و توان مالی کاربران محدود میگردد

 

III.  ماین ها و مواد انفجاری باقی مانده از نبرد(ERW:) 

 322والیت و  22کیلومتر مربع را در سرتاسر   13.3,یه ماین افغانستان، پروگرام اقدام عل3103تا اخیر سپتمبر سال 

عالمات خطر به منظور پاک سازی   ,4،24ولسوالی، منحیث ساحات ماین گذاری شده شناسایی نموده و آنرا توسط 

وستایی و جوامع ر  02,،0تخمیناً ( ERW)موجودیت ماین ها و مواد انفجاری باقی مانده از نبرد . نشانی کرده است

شهری را که در ساحات ماین گذاری شده و اطراف آن زنده گی مینمایند از نظر دسترسی شان به خدمات اساسی متأثر 

این ماین ها و مواد انفجاری توانایی کمک رسانان بشری را نیز در رسیده گی به مردم آسیب پذیر متأثر . نموده اند

 .  میسازد

         حالت ماین گذاری ولسوالی ها در افغانستان :لینک وب سایت با نقشه

ابود ن 3111نظر به پیمان اوتاوا، افغانستان فیصله نمود که تمام ذخایر شناخته شده ماین های ضد پرسونل را تا سال 
پاک سازی نماید؛ تعلیمات کاهش خطر ماین را  3112نماید؛ تمام ماین های کار گذاری شده ضد پرسونل را تا سال 
گردید، اما در  نابودتمام ذخایر ماین های ضد پرسونل . عرضه نموده و اشخاص زنده مانده از ماین ها را کمک نماید

پیمان . سال تمدید را درخواست نمود 11این های ضد پرسونل، ، دولت افغانستان برای پاک سازی م3113ماه مارچ 
 .     اوتاوا، ماین های ضد تانک و مواد انفجاری باقی مانده از نبرد را در بر نمی گیرد

 
 

  

http://afg.humanitarianresponse.info/sites/default/files/Afg_MACCA_Contamination_Status_Oct2012.pdf
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 راهبرد بشری و اهداف راهبردی
ید که پالن عمل برای افغانستان با تحلیل و اولویت بندی ناکافی تشخیص گرد 3113( CAP)توحیدی  پروسه درخواست

در نتیجه، نه پروسه و نه هم سند نهایی درخواست،  .قرار دارندو بودیجه بر مبنای آن  (CHAP) مشترک بشردوستانه
نظر به ضعف های موجود در ارزیابی نیاز ها و . اعتبار کافی میان همکاران بدست آورد، و بصورت ناکافی تمویل گردید

 .    جوابگویی در قبال مردم متأثر شده را با توجه به جندر، بصورت کامل نشان ندادند پاسخ اولویت داده شده، جامعه بشری

جهت اصالح این حالت، روی اهمیت خدمات نجات دهنده حیات تأکید  3102 (CHAP)پالن عمل مشتر ک بشردوستانه

بسیار مهم، درجه بندی والیات نظربه یک ابتکار . مینماید تا شدیدترین نیاز های بشری در سرتاسر افغانستان برآورده گردند

تأکید بیشتر روی کمک . این درجه بندی مواجه بودن به نبرد و حوادث را مورد توجه قرار میدهد. شدت نیازمندی ها است

حالت ایستاده گی و پایداری در تمام برنامه . های نجات دهنده حیات همراه با شیوه ایستاده گی و پایداری صورت می گیرد

شری شامل بوده و در جستجوی حصول اطمینان از آماده گی و نیرومندی بیشتر جوامع آسیب پذیر افغان در تقابل به های ب

 .        حاالت اضطرار میباشد

بلندترین هدف راهبردی عبارت از تقویت کردن محافظت غیر نظامیان از طریق پاسخ مؤثر تر به نیازهای مردم متأثر شده از 

را که در عرضه خدمات دخیل اند باهم ( کلسترها)این هدف تمام گروه های کاری تخصصی . یعی میباشدنبرد و حوادث طب

یکجا میسازند، چنانچه خدمات اساسی معموالً توسط نبرد و حوادث طبیعی مختل میگردد، بشمول کلسترمحافظت و خدمات 

و موضوع خانه، زمین و ( GBV)مبنی بر جنسیت  هدفمند آن در ساحات محافظت اطفال، مبارزه علیه ماین ها، خشونت های

 .ملکیت کار میکند

این . کاهش مائوفیت و مرگ و میر، نظر به نمره پائین افغانستان در شاخص های بشری، منحیث هدف دومی  مطرح است

و ( WASH)آب، بهداشت و حفظ الصحه  -تغذی –صحت  –هدف نیز، کلسترهای عمده مانند مصئونیت غذایی و زراعت 

 .   محافظت را بدور یک هدف قابل اندازه گیری و واقعی متحد میسازند

به همین ترتیب، کمک به مردم بیجا شده، عودت کننده گان و جوامع میزبان یک هدف راهبردی  است که تمام بخش های 

راهبرد راه حل ها برای بشردوستانه، نظر به نیازها، روند بیجا شده گی ناشی از نبرد و عودت مهاجرین حمایت شده توسط 

 .مهاجرین افغان، آنرا منحیث یک اولویت بزرگ میدانند

چهارمین و آخرین هدف راهبردی عبارت از اعاده معیشت برای آسیب پذیر ترین مردم بوده، که یک قدم مهم بسوی باال بردن 

 . مصئونیت غذایی و حالت ایستاده گی و پایداری آنها میباشد

برخالف سال های . برای افغانستان روی یک پالن راهبردی تمرکز مینماید( CHAP)دوستانه پالن عمل مشترک بشر 

که . ارائه نگردیده است 3103در ماه دسمبر سال  3102گذشته، خالصه پروژه های برنامه ریزی شده برای سال 

گرچه، رهنمود از )گردید  منحیث عمل یکبارگی انجام خواهد( کلستر)درینصورت این کار توسط گروه های کاری تخصصی 

 (.آنها میخواهد که آنرا طبق ضرورت تجدید نماید

، تمویل آن را بدست می آورند، قبل از تصمیم گیری راجع به  3102زمانیکه تمویل کننده گان درخواست های پروژه های 

منظور بازبینی سریع از طریق  و یا هم آنرا بهگردد آن با کلستر ها همترازی از مالحظه ابتدایی خواستار ممکن است که 

به تمویل کننده گانیکه این روند را تعقیب مینمایند اطمینان . نمایند تسلیم ( OCHA)اداره همآهنگی امورات بشری  کلسترها به

 اقدامات منحیث کمک به پالن مشترک( FTS)داده خواهد شد که پروژه های بازبینی شده در خدمات ردیابی مالی 

این عمل یک انگیزه نیرومندی را برای ادارات بشردوستانه و تمویل . در افغانستان ثبت خواهد گردید( CHAP)بشردوستانه 

    .تطبیق نمایند( بورد)کننده گان خواهد داد تا راهبردی قبول شده بشری را بصورت کامل در سرتاسر مجموعه 

( CHAP)بشردوستانه  اقدامات رکتن مشمختصر گزینه های مختلف که تمویل کننده گان باید پال( طرح)شیمای 

 را حین مرور نمودن بر خواست های که به آنها به منظور تمویل ارسال گردیده اند، مورده استفاده قرار دهند 2213

 خیرنه                                

    

   

   بلی  

             

   بلی 

 

 

 

 
 نه خیر 

 بلی

حمایت  CHAP 3112آیا شما در بازبینی درخواست های ارسال شده برای تعین ارتباط آنها با 
 .میخواهید، برعالوه ظرفیت تخنیکی و پالیسی داخلی شما؟

تخصصی مربوطه میخواهید که یک بازبینی متقارن درخواست ارسال شده را جهت آیا شما از گروه 
 . و اساسات مشترک، انجام دهد CHAP 3112تعین ارتباط آن با اهداف 

 .درخواست هر پروژه را بصورت داخلی مرور کنید

را بصورت داخلی  در خواست هر پروژه
 مرورنمائید

برای مرور متقارن توسط گروه تخصصی 
  بخواهید از همآهنگ کننده کلستر کمک( کلستر)

 کمک بخواهید OCHAاز دفتر کشوری 

 
 نه خیر 

میخواهید که یک بازبینی متقارن درخواست ( OCHA)آیا شما از اداره همآهنگ کننده امورات بشری 
 .و اساسات مشترک، انجام دهد CHAP 3112ط آن با اهداف ارسال شده را جهت تعین ارتبا
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فرستادن درخواست های پروژه های شان به تمویل کننده گان، از رسیده گی به همترازی در ادارات  بشردوستانه قبل از 

با ( OCHA)اداره همآهنگ کننده امورات بشری . اطمینان خواهند داد( CHAP)بشردوستانه  اقدامات پالن مشترک

را در این پروسه کمک بکار بردن مهارت خاص خود و حمایت های اختصاصی دیگر بشمول اداره معلومات، کلسترها 

بشردوستانه اقدامات کلسترهاارتباط پروژه های پیشنهادی را با بکار بردن تحلیل نیاز های پالن مشترک . خواهد کرد

(CHAP)این پروسه، که موضوعات . ، اهداف راهبردی و پالن های پاسخ دهی، مورد ارزیابی قرار خواهد داد

حالت ایستاده گی و پایداری را در بر خواهد داشت، تمویل کننده گان را  و( جندر)مشترک مانند محیط زیست، جنسیت 

کمک خواهد کرد تا تعین نمایند که آیا پروژه های پیشنهادی، در تطبیق راهبرد مشترک بشر دوستانه کمک خواهد کرد 

 .یا خیر

نه درخواست های پروژه همکاران بشری را تشویق مینماید تا به عوض ترتیب نمودن شکل ثابت ساال 3102رویکرد 

 .  ها، پروژه های را معرفی نمایند که به حاالت اضطراری پیشبینی شده و حقیقی پاسخ دهند

بوده که به اساس اوسط هزینه ها بر ( میلیون دالر  0250)بودجه تخمین شده در این پالن عمل مشترک بشردوستانه 

این تخمین، . روه های کاری تخصصی، تعین گردیده استحسب مستفدین، برای عرضه خدمات بشری ارائه شده توسط گ

 . میدهد( کلستر)دید وسیع را برای تمویل کننده گان راجع به نیازهای پیشبینی شده پولی در هر گروه کاری تخصصی 

و سال های قبل،  3103در سال . است نسبت به بودجه های قبلی دقیق تر اما ، استهر چند، این  هزینها های تقریبی 

. بدست آمده است( CAP)توحیدی  داگانه شامل در پروسه درخواستنمودن درخواست های ج جمعارقام هزینه ها از 

با توجه به )رویکرد نیازمندی های فعلی ، نزدیکی بیشتر میان نیاز های تخمینی وجوه و نیازهای حقیقی بوجود می آورد 

 (. یافتن به ارتباط یک به یک با نیاز ها نگردیده استاین احتمال که همآهنگی گذشته پروژه ها، موفق به دست 

هزینه های . تخمین هزینه ها توسط کلستر ها جداگانه صورت گرفته که هر کدام شان روش های خود را بکار برده اند

 .فعالیت های مشخص برنامه ریزی شده، به اساس هزینه های فعالیت های اعضای کلستر محاسبه گردیده اند

(حد وسط)نگین بعداً میا
25
این هزینه . معلوم گردد( $)آنها در سطح کلستر کشیده شده تا هزینه هر فعالیت به حساب دالر  

اضطراری ( تشناب)طور مثال، یک بدرفت . در برگیرنده تمام مصارف عمومی و غیر مستقیم مربوط به فعالیت میباشد

غیره را نیز در برخواهد داشت، که بدین ترتیب تمام مصارف نه تنها مواد خام، بلکه هزینه های کار، انتقال، امنیت و 

پروسه محاسبه این میانگین های تقریبی در هر کلستر مسیر ذیل را طی . مربوط به یک فعالیت مشخص گردیده است

مشخص نمودن  حجم قضایا در هر کلستر به سطح ملی  ، مشخص نمودن فعالیت های ویژه کلستر، تعین هزینه : مینماید

ا نظر به فعالیت مربوط به حجم قضایای مشخص ، بعداً تعین نمودن میانگین این هزینه ها در سرتاسر ادارات اشتراک ه

 . 3102در سال ( کلستر)کننده در گروه کاری تخصصی 

، در پروسه هزینه سنجی از یک تعداد فکتور(بورد)در سرتاسر مجموعه 
2,

های استفاده صورت گرفته که شامل ذیل  

 :اند

 تعداد مستفدین، چون هزینه های فی واحد از باعث صرفه جویی ناشی از وسعت، ربط زیاد به تعداد دارد. 

 نشان دهنده آغاز، ادامه یا نزدیک به اختتام میباشد -مرحله پروگرام. 

  نظر به اینکه مردم چقدر پراگنده و متحرک اند –سطح هزینه های ترانسپورتی و تدارکاتی. 

 پائین نظر به حالت جنگی ساحه/متوسط/بلند -یازسطح امنیت مورد ن. 

 نشاندهنده آنست که خدمات تا چه اندازه در سدد است تا به تمام نفوس تحت هدف، بشمول  -سطح پوشش مردم

 .مردمیکه دسترسی به آنها مشکل است، رسیده گی نماید
 ه تا چه اندازه از مراجع محلی استفاده که آیا محلی یا وارد شده خواهد بود، و اینک -منبع تهیه و مجراهای توزیع

   .    خواهد گردید

 

 

 

 

 

 

                                                      
41

 .، برای همکاران کمک رسان بشردوستانهDFID" پول -برای–ارزش "، و معلومات شیوه های DRCستر در کشورهای دیگر بشمول به اساس عملکرد کل 
42

 تکرار پاورقی قبلی  
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 2213اهداف و شاخص های راهبردی برای سال 
 تقویت کردن محافظت غیر نظامیان(: SO 0) 0هدف راهبردی 

 روش نظارت هدف شاخص ها

واحد های صحی موقتی، ثابت و سیار ایجاد شده در ولسوالی های متأثر شده از 

نوزاد، تثبیت ترضیض و /مراقبت های اساسی و مراقبت های صحی مادرنبرد، که 

 .رجعت دهی را عرضه مینمایند

 

که )واحد صحی موقتی  11

در صد شان دارای  51

کارکنان واجد شرایط اناث 

 (.باشند

گروه کاری  رراپورهای ربع وا

 تخصصی صحت

تحقیق راجع به دسترسی به خدمات 

 صحی در سطح ولسوالی

بیجا شده گان ناشی از نبرد و مساکن غیر  011،111ی موقتی برای خدمات صح

نفر یک مرکز مراقبت های صحی اساسی  01111رسمی، طوریکه برای هر 

 موجود باشد

گروه کاری  رراپورهای ربع وا واحد صحی 01تأسیس 

 تخصصی صحت

سال در محالت اضطراری که به  ,0دختران و بچه های کمتر از ( فیصدی) %

 .محافظت و محیط زیست دسترسی دارند خدمات

 

راپوردهی و ارزیابی های گروه  افزایش  011

تخصصی فرعی محافظت اطفال در 

 (CPiE)حالت اضطرار 

 کاهش مرگ و مائوفیت(: SO 2) 3هدف راهبردی 

 روش نظارت هدف شاخص ها

تعداد متوسط مردم نیازمند به خدمات صحی بشردوستانه نظر به هر تسهیل صحی 

 فعال
مرکز صحی اساسی برای هر  0

 نفر  01،111
 راپورهای ملی و کلستری

بچه ها و دختران کمتر از پنج سال و زنان حامله و شیرده که در برنامه های 

 . تداوی گردیده اند SPHEREخدماتی گرفته شده و مطابق به معیارات 
( کلستر)راپور های ربع وار گروه تخصصی  350،344

 تغذی

مختص به مرض در جریان شیوعات ( CFR)گ و میر ناشی از واقعه تناسب مر

 ( جدا شده بر حسب سن و جنس)یا مطابق به معیارات پذیرفته شده بین المللی 
CFR   01 > کولرا 

CFR   41 > سرخکان 

 

 

راپور های سیستم اداره معلومات 

و سیستم خبر دهی به موقع (   HMIS)صحی

  ( DEWS)امراض 

 کمک و محافظت بیجاشده گان، عودت کننده گان و جوامع میزبان(: SO 3) 2 هدف راهبردی

 

 روش های نظارت هدف   شاخص ها

تعدا مردم که از )مردم که از برنامه مبارزه علیه ماین نفع میبرند ( تعداد) #

مواد / پاکسازی ماین ها نفع میبرند، تعداد مردم که از تعلیمات راجع به ماین ها

 (. قی مانده از نبرد نفع میبرندانفجاری با

 

 راپورهای ربع وار گروه تخصصی محافظت 0،301،21

و حمایت ( یا غذا/ پول)بیجا شده گان داخلی که با عرضه مناسب ( فیصدی) %

 .  معیشتی، کمک های به موقع دریافت کرده اند
راپورهای ربع وار گروه کاری مصئونیت  0,1،1,0

 غذایی و زراعت

ب، بهداشت و حفظ الصحه برای بیجا شده گان و عودت کننده گان در پاسخ بخش آ

 جوامع میزبان

 

331،111 

بدون تشناب،  051،111)

 ( با تشناب  41،111

راپورهای گروه کاری تخصصی آب، 

 بهداشت و حفظ الصحه

 ملی پوششسروی  

3102 

 

 اعاده معیشت برای آسیب پذیر ترین مردم(: SO 4)  4هدف راهبردی 

 روش نظارت هدف   صشاخ

مردم نیازمند که کمک به موقع را در قسمت حمایت جایدادهای ( فیصدی) %

یا حمایت در رابطه به / یا کود و/ تخم های بذری و)نموده اند  تتولیداتی دریاف

 (  مواشی؛ واگذاری مشروط

 

,3,،,,4 

 

راپورهای ربع وار گروه کاری مصئونیت 

 غذایی و زراعت

دمات گروه کاری ارزیابی اثرات خ

 مصئونیت غذایی و زراعت

 3102سال 
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موضوعات مشترک
4 

و حالت ایستاده ( جندر)محیط زیست، جنسیت : 

 گی و پایداری

و حالت ایستاده گی و پایداری را منحیث سه ( جندر)تیم بشردوستانه کشوری در افغانستان محیط زیست، جنسیت 

 .مشخص نموده اند 3102سال موضوع مشترک برای فعالیت های بشردوستانه در 

 محیط زیست
، بخش از پالن عمل مشترک بشردوستانه (UNEP)شاخص محیط زیست با حمایت پروگرام محیط زیست ملل متحد 

با استفاده از تجارب کشورهای دیگر، قدم های ابتکارانه را جهت ( UNEP)پروگرام محیط زیست ملل متحد . است

بدون اتخاذ اقدامات تخفیف دهنده اثرات منفی برنامه های . ردوستانه برداشته استتوجه به مالحظات محیطی در عمل بش

نگرانی های محیط زیست از قبل مورد توجه . بشری، افغانستان میتواند متحمل آسیب رسیدن به محیط زیست گردد

و فرصت های ( صحت)ی ، کنترول زباله های طب(آب، بهداشت و حفظ الصحه)کلسترها که با منابع پایدار و کیفیت آب 

سروکار ( مصئونیت غذایی و زراعت)پایدار معیشت مانند برنامه های متمرکز روی احیای جنگالت و محیط زیست 

 .               دارند، میباشد

پروگرام محیط زیست ملل . میباشد( AME)چهارچوب نشانگر محیط زیست به اساس پروسه ارزیابی، تخفیف و بهبود 

 –مصئونیت غذایی و زراعت )سه الی پنج پیام رهنمودی مختص به کلستر را برای چهار کلستر ( UNEP)متحد 

ترتیب نموده تا آن را در ( آب، بهداشت و حفظ الصحه و مبارزه علیه ماین -سرپناه موقتی و اقالم غیر غذایی  -صحت 

اقدامات را جهت عملکردهای ( هاکلستر)این گروه های کاری تخصصی . پالن های پاسخ دهی کلستری شان جا دهند

اینها از . اداره منابع طبیعی در قسمت نگه داری آب، مالداری، برنامه ریزی محیطی، تعلیمات و آگاهی اتخاذ نموده اند

 .       طریق پروژه های سطح جامعه مانند پروگرام همبستگی ملی یا میکانیزم های شوراهای سطح جامعه دنبال میگردند

آب، بهداشت و  -سرپناه موقتی و اقالم غیر غذایی  -صحت  –ری تخصصی مصئونیت غذایی و زراعت گروه های کا

حفظ الصحه و گروه تخصصی فرعی مبارزه علیه ماین، نشانگر محیط زیست را مورد آزمایش قرار داده و در تمام 

: ری تخصصی تقاضا بعمل آمده کهاز این گروه های کا. تطبیق خواهد گردید 3102پروژه های پیشنهاده شد برای سال 

در صورت امکان پروژه های ( 2)اثرات منفی محیطی را تخفیف دهند؛ و ( 3)پروژه های خود را ارزیابی نمایند؛ ( 0)

پروگرام محیط زیست ملل متحد . خود را با تأکید روی خدمات دوامدار و حالتایستاده گی و پایداری بهبود بخشند

(UNEP )نهاد شده به تمویل کننده گان، حمایت و رهنمایی تخنیکی فراهم خواهد کرد و از کاربرد در پروژه های پیش

    .درست نشانگر محیط زیست اطمینان خواهد داد

  (جندر)جنسیت 
افغانستان ( CAP)توحیدی  به پروسه درخواست  3103ر سال د( IASC)شاخص جنسیت کمیته دایمی بین اجنسی ها 

در طرح پیشنهاد یا ( جندر)دست آوردهای قابل مالحظه در قسمت توجه به موضوع جنسیت  معرفی گردیده و منتج به

یک ارزیابی ( IASC)مشاور جنسیت کمیته دایمی بین اجنسی ها (. به جدول ذیل مراجعه نمائید)پروپوزل گردیده است 

این . ، راه اندازی نمود(IASC)نیمه سال را جهت بازبینی تطبیق کودهای شاخص جنسیت کمیته دایمی بین اجنسی ها 

مالقات ساحوی،  21ارزیابی شامل بازدید از مساکن غیر رسمی والیت های بامیان، هرات، ننگرهار و کابل همراه با 

 .     مجالس و مصاحبات گروپ های متمرکز بوده است

پروژه های معدود در . تجنسیت در پاسخ دهی بشردوستانه استثنایی و محدود اس -پیشرفت مجموعی در برنامه تساوی

توجه به موضوع جنسیت نیرومندتر عمل کرده که محدود به پروژه های بودند که بصورت مشخص گروپ های آسیب 

طور مثال، پروگرام محو )پذیر زنان، بچه ها و دختران را مورد هدف قرار داده اند، مانند پروژه های تعلیمی و صحی 

ه نظر به جنس و سن به منظور بهبود عملکرد خدمات واکسین، قوت قابل مالحظه پولیو، در جمع آوری معلومات جدا شد

چالش ها ناشی از روش های سنتی در جنوب و جنوب شرق وجود دارند که روی استخدام کارکنان (. نشان داده است

ساخته  صحی اناث در تمام سطوح تأثیر نموده و عرضه خدمات صحی برای زنان و دختران را بصورت خاص دشوار

چند سازمان غیر دولتی افغان با استفاده از تجارب طویل المدت تطبیق پروژه های صحی، راهبردهای را تهیه . است

 .       کرده اند تا آهسته آهسته طرز برخورد متجاوز جنسیتی را در مساکن غیر رسمی کابل تغیر دهند

تون، آنها توانستند که به زنان اجازه دهند تا خدمات تنظیم با بلند بردن سطح آگاهی و ایجاد فضای اعتماد با مردان پش

 . خانواده و مشوره های جلوگیری از حمل را از داکتران مرد، بدون حضور یک همراهی کننده مرد، دریافت نمایند

                                                      
43

: به ایمیل آدرس ،(OCHA)برای معلومات و رهنمایی راجع به تطبیق این سه موضوع مشترک، لطفاً با دومینیک پارکر، معاون دفتر اداره همآهنگی امورات بشری  

parker@un.orgتماس بگیرید 134 111 132 32+: ، تلیفون نمبر . 
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 موضوعات تساوی و انصاف جنسیتی بصورت مداوم یک پس اندیشه بوده، زیرا نبود صدای زنان و دختران در ارزیابی

با زنان و دختران . نیازها و طرح پروژه ها، منظره ناقص از نیاز های جامعه را در پاسخ بشردوستانه ارائه مینماید

بصورت منظم مشوره صورت نمی گیرد و جبران نتایج آن سنگین است، مانند نصب بمبه های آب در موقعیت های 

استفاده نموده میتوانند، میگردد زیرا که اینها از اذیت نامناسب باعث محدودیت ساعات روز که زنان و دختران از آن 

پروژه های که به منظور رسیده گی به اختالف و خالهای جنسیتی طرح ریزی گردیده اند، . شدن هراس میداشته باشند

کار را ب" دوایر فراگیری"مانند تعلیمات غیر رسمی و آگاهی راجع به حفظ الصحه رهبری شده توسط رضاکاران، اکثراً 

جنسیت را در محیط -اینها نابرابری موجود نقش. میبرند، که میتواند به سبک سخنرانی تدریسی ساده ساخته شوند

 .             آموزشی به نفع مردان و بچه ها تقویت میکند

ند یک تمام مراجع همکار توانایی های را در قسمت اشتراک در فعالیت های سطح جامعه نشان داده اند، و این میتوا
هر چند، تشکیالت سطح جامعه نیز اغلباً . نقطه دخول خوب برای تأمین اعتماد برای کمک رسانان بشردوستانه باشد

متشکل از مردان بوده؛ حتی اگر با زنان و دختران مشوره هم صورت گیرد، نظریات شان در طرح ریزی و تطبیق 
 . پروژه مورد توجه قرار نمی گیرد

ه در زون ها راه اندازی گردیدند نه تنها به بهبود برابری جنسیت عالقه مندی نشان دادند  بلکه برنامه های آموزشی ک
این برنامه های آموزشی توانست این تصور غلط را برطرف سازد که موضوع . چالش ها را نیز روشن ساختند

لیل جندر را بدون تقلیل دادن آن به چالش این بود که چطور تح. تنها با زنان و دختران ربط داده میشود( جندر)جنسیت 
در ( جندر)درک اشتراک کننده گان راجع به مسایل جنسیت . زنان که خانواده ها را سر پرستی می کند، انجام داد

رابطه به بچه ها و مردان در محالت جنگی و نیازهای شان برای کمک های بشردوستانه و محافظت، خیلی ضعیف 
 .        بود

هرچند، هیچ خانم در . حضور یافتند( جندر)نان در هرات، کندز و مزار در برنامه های آموزشی جنسیت تعداد زیاد ز
شرقی به این برنامه های آموزشی نیامد جائیکه ادارات، هیچ زن افغان را ناشی از گرایش های سنتی، -مناطق جنوب

ن خارج از خانه با مردان نمیدهند، منحیث اذیت شدن در محل کار و طرز برخورد مردان که به زنان اجازه کار کرد
بعضی . در کندهار یک ورکشاپ دو روزه تنها برای زنان تدویر گردید تا اشتراک زنان تشویق گردد. کارمند نداشتند

از اشتراک کننده گان از ترس اینکه مبادا شناسایی گردند یا از جانب مردان دیده شوند، در تمام دوره ورکشاپ بورکه 
 .بودندپوشیده 

دو چالش عبارت از انکشاف ضعیف ظرفیت همکاران ملی و کمبود کارمندان اناث در تمام سطوح و در مناطق 
منحیث یک مفهوم، به دری و پشتو ترجمه شده نمی تواند، و دخیل سازی سطح " جندر . "روستایی و دور افتاده میباشد

به دیده موضوعات وارد شده از خارج نگریسته " ندرجندر و تساوی ج"جامعه در این موضوع مشکل است، زیرا به 
جهت رسیده گی به این موضوعات، یک چهارچوب کاری جدید جندر به همکاری اداره همآهنگی کمک ها . میشود

ترتیب گردیده تا جوامع را در کار به منظور برآورده ساختن نیازهای بشری و محافظتی ( ACBAR)برای افغان ها 
 .    ر زنان، دختران، بچه ها و مردان، سهیم سازندگروه های آسیب پذی

بوده، و تمام کلسترها تعهدات در رابطه  3102یک موضوع مشترک در پالن عمل مشترک بشری سال ( جندر)جنسیت 

شاخص جندر یک ابزار ارزیابی خودی برای اندازه گیری . به جندر را در پالن های پاسخ کلستری شان جا داده اند

تمام پروژه های پیشنهاد شده به تمویل کننده گان باید . فظ جوابگویی اعضای کلستر در این رابطه میباشدپیشرفت و ح

که نشانگر وضع نامساعد و نیازمندی ( 2bکود )جندر را در بر داشته باشند و عده از اقدامات مورد هدف ( 2aکود )

 را در( IASC) کمیته دایمی بین اجنسی ها یتانگرجنسکد نش یدبا اداراتهمه . های خاص اند، باید در آن موجود باشد

اینها همچنان باید به کلستر مربوطه راجع به  .نمایدکنندگان مشخص  یلبه تمو آنشان قبل از ارسال  یها یدرخواست

  .   معیارات بکار رفته انتخاب پروژه معلومات داده و کود ارزیابی خودی شاخص جندر را به مقصد نظارت توضیح دهند

پیشنهاد میگردد که تمویل کننده گان از موضوع جندر حمایت نموده و ادارات و گروه های کاری تخصصی را وادار به 
این تعهدات باید عملی گردند تا اطمینان حاصل شود که تمام . جوابگویی راجع به تعهدات شان در رابطه به جندر نمایند

 .   جندر اند در شاخص 2a/2bپروژه های تمویل شده دارای کود 
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شاخص جنسیتعملکرد گروه های تخصصی راجع به 
52
از ( IASC)کمیته دایمی بین اجنسی ها  

 2212الی  2211( CAP)رخواست  توحیدی دروی پروسه 

 

مجموعی  دتعدا 2b کود   2a کود   1 کود   0 کود   N/S کلستر
 پروژه ها

 3113 3111 3113 3111 3113 3111 3113 3111 3113 3111 3113 

CSS 4 5 1 2 5 1 2 1 1 2 15 

 13 3 3 1 4 1 3 4 3 5 - تعلیم

مصئونیت غذایی و 
 زراعت

- 4 4 4 13 1 14 1 1 14 23 

 31 11 3 3 11 1 11 4 4 3 - صحت

 1 3 1 1 1 1 1 4 1 3 - چندین بخش

 13 14 4 5 1 1 1 1 1 12 - تغذی

 11 3 4 4 3 1 4 1 1 4 - محافظت

غیر  سرپناه و اقالم
 غذایی

- 31 4 1 12 1 3 1 1 32 31 

آب، بهداشت و حفظ 
 الصحه

- 1 1 11 13 2 11 1 1 31 32 

 4 مجموع

(27) 

44 

(537) 

11 

(117) 

44 

(217)  

44 

(417
) 

4 

(27)  

44 

(227) 

3 

(27) 

12  

(27) 

132 144 

 .راه اندازی گردیده از طریق بازبینی روی میز 3111( CAP)توحیدی  کود برای پروسه درخواست  :یاد داشت

 

 (Resilience) حالت ایستاده گی و پایداری

مقصد از ایستاده گی و پایدارای عبارت از حمایت خودی، شامل ساختن پروسه های ملی در برنامه ریزی و اقدامات 

 3102 پالن عمل مشترک بشردوستانه. بشردوستانه به منظور تجدید معیشت، سرپناه، خدمات اساسی و محافظت میباشد

مجدداً روی حالت ایستاده گی و پایداری تمرکز مینماید تا  رویکرد  مدیریت خطرات را در آماده گی و پاسخ دهی تقویت 

تقویه نمودن جوامع و رشد ظرفیت آنها، اعم از مردان و زنان، به آنها کمک خواهد کرد تا در مقابل ضربات ناشی . نماید

 . نماینداز حوادث طبیعی و نبرد ایستاده گی 

چهار بخش فعالیت های بشری به منظور تقویت و جادادن حالت ایستاده گی و پایداری در پالن عمل مشترک بشری 

 :     ، روی موارد ذیل تمرکز خواهد کرد(گروه های کاری تخصصی)برای تمام کلستر ها  3102

 تقویت کردن آماده گی جامعه بشردوستانه برای پاسخ دهی 

 ت همآهنگی پاسخ اضطراری دولت جمهوری اسالمی افغانستانتقویت کردن ظرفی 

 تقویت ظرفیت پاسخ دهی سازمان های غیر دولتی ملی 

   تقویت اداره کردن حوادث در سطح جامعه 

پروگرام های خدمات فوری و کوتاه مدت بشردوستانه میتواند با در نظرداشت اهداف ایستاده گی و پایداری طرح ریزی 

اینها شامل . را قادر به مقاومت در برابر ضربات آینده ساخته و در آینده قابلیت پایداری داشته باشدگردند، تا جوامع 

مانند خشکسالی و  –ساختن زیربناها، معیشت، رشد ظرفیت زنان و مردان در قسمت مجادله و کنترول نمودن ضربات 

 .سیالب ها میباشد

را در خود جا میدهند، به مفهوم  3103عمل مشترک بشردوستانه پروژه های که موضوعات مشترک ارائه شده در پالن 

تقویه تساوی »، « ایجاد مجدد خدمات بهتر»، «اعمار مجدد بهتر»، ، «ضرر نه رسانید» –آنست که آنها باید به اساسات 

، باید جائیکه امکان داشته باشد. . عمل نمایند« تمرکز به آسیب پذیرترین ها»و « و انصاف جندر و محیط زیست

 .رهبریت بدست مقامات محلی داده شود و ظرفیت آنها تا حد امکان تقویت گردد

                                                      
51

ی پروژه طوری طرح ریزی گردیده است که به طرق محدود در تساو: 1هیچ نشانه از اینکه موضوعات جندر در طرح ریزی پروژه در نظر گرفته شده باشد، دیده نشده؛ : 1 

   . است( جنسیت)مقصد اساسی پروژه بهبود تساوی جندر  –اقدام هدفمند : 2bاحتمال کمک قابل مالحظه در تساوی جندر؛  –جادادن موضوع جندر : 2aجندر کمک مینماید؛ 
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 معیارات برای انتخاب و اولویت بندی پروژه ها

 .معیارات ذیل برای انتخاب و اولویت دهی پروژه ها توسط تمویل کننده گان پیشنهاد میگردند

 معیارات برای انتخاب

اشته باشند که بصورت واضح در رسیده گی به اولویت ها و پالن های پاسخ کلستری پروژه باید فعالیت های را در بر د

 . خالصه گردیده اند، کمک نمایند 3102که در پالن عمل مشترک 

پروژه باید اهداف واضح در قسمت ساحات عملیاتی تعین شده داشته و فعالیت های را که توسط ادارات دیگر تطبیق  

 .میگردند، تکرار ننمایند

تعین گردیده، ( کلستر)اداره تطبیق کننده باید ظرفیت واقعی تطبیق پروژه را همان طوریکه توسط گروه کاری تخصصی 

 .داشته باشد

 .ماه راجع به آن گزارش دهد 03پروژه باید بتواند که بازده و نتایج خود را تعقیب نموده و در مدت زمانی 

ه خدمات برایشان عرضه میگردد و نیازهای که پروژه میخواهد به آن پاسخ پروژه باید در مقابل تعداد مردم متأثر شده ک

 . دهد، از نظر مالی مناسب باشد

 .در صورت امکان، سازمان های غیر دولتی ملی و همکاران ملی دیگر باید در پروژه سهیم  گردند

اب باشد، اداره پیشنهاد کننده باید توجیه پروژه ها باید تکرار پروژه های قبلی نباشند؛ جائیکه چنین تکرار غیر قابل اجتن

 .    نماید که چرا تکرار فعالیت ها برای یک سال دیگر نیاز اند

جندر، محیط زیست و حالت ایستاده )پروژه هم به مقصد انتخاب و هم اولویت دهی، در برگیرنده موضوعات مشترک 

 .یه گردیده باشندمیباشد، مگر اینکه نبود اینها بصورت واضح توج( گی و پایداری
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( 1هدف راهبردی ) 

 پالن های پاسخ کلستری

 

 (معارف)تعلیم 

 (UNICEF)صندوق کودکان سازمان ملل متحد  ادارات رهبری کننده همکار –کلستر 
SAVE THE CHILDREN (SC) 

  وزارت معارف همکار دولتی

 115،114،341 وجوه مورد نیاز

 jekaju@unicef.org جان ایکاجو، همآهنگ کننده کمکی کلستر، معلومات تماس
 colin.alfred@savethechildren.orgکولین الفرید، همآهنگ کننده کمکی کلستر، 

 مردم نیازمند و مستفدین مورد هدف

مردم ( کتگوری های)گروه ها 
 نیازمند

مستفدین مورد هدف در پالن عمل مشترک   د مردم نیازمندتعدا 
  (هدف اخیر سال)بشردوستانه کلستر 

 مجموع ذکور اناث  مجموع ذکور اناث 

و  یرسم یماتبه تعل دسترسیعدم 
ناشی از ناامنی و  رسمی غیر

 بسته بودن مکاتب

 3،411،111 1،411،111 4،111،111  431،111 321،111 111،111 

 برایودیت ظرفیت عدم موج
 در تعلیمات و نازک، حاالت
  اضطرار حاالت

 41 411 443  21 311 321 

عدم دسترسی به مکاتب در 
 داخلی گان شده بیجا های اردوگاه

 گان کننده عودت و

   421،111  115،311 113،211 322،111 

 322،321 452،121 115،315  4،421،443 1،411،453 3،411،111  ارقام مجموعی

 

   (output targets)مقاصد کلستر و اهداف بازده 

برنامه ریزی و توسعه دسترسی به تعلیمات اساسی، آموزش دهی مهارت های  – 0: مقصد کلستر

 . حرفه ای برای جوانان، محافظت به طرق رسمی و غیر رسمی

 مصئون تر گردیده اند  یادگیریبرای تدریس و ( رسمی)مکاتب : بازده

 3112هدف برای  شاخص بازده

وجوه اضطراری ( دیوارهای احاطوی برای مصئونیت)مکاتب رسمی که به منظور مصئونیت ( تعداد) #
 . دریافت مینمایند

 

1،511 

رویدادهای  که به منظور حمایت از محافظت و باز گشایی مکاتب تدویر یافته اند، چنانچه مکاتب ( تعداد) #
 . آوردیک محیط محافظت کننده را بوجود می 

1،511 

 111 .مکاتب که باز گشایی گردیده و برایشان مواد آموزشی و فراگیری فراهم گریده است( تعداد) #

 

 (غیر رسمی)عرضه تعلیمات برای اطفال و جوانان : بازده

 3112هدف برای  شاخص بازده

 111،111 (دختران 417)دختران و بچه های خارج از مکتب که اشتراک مینمایند ( تعداد)  #

 33،321 (سطح جامعه)تعلیمات مردمی 0 صنوف تعلیمات سریع( تعداد)#

 141 استخدام گردیده اند( سطح جامعه)معلمین که در تعلیمات مردمی  #

 451 صنوف ایجاد شده تخنیکی حرفه ای( تعداد) #

و ( سطح جامعه)دمی تعلیمات مر0 مواد تدریسی، فراگیری توزیع شده برای صنوف تعلیمات سریع( تعداد)  #
 صنوف حرفوی

111،111 

 

 

 

mailto:jekaju@unicef.org
mailto:colin.alfred@savethechildren.org
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( 1هدف راهبردی ) 

( 2یهدف راهبرد ) 

تقویت ظرفیت نهادی وزارت معارف، با دانش موجوده راجع به حاالت نازک  – 3: مقصد کلستر

 و ایستاده گی و پایداری، به منظور عرضه بهتر تعلیمات در حاالت اضطرار 

 حاالت اضطرار رسیده گی نماید ساده کردن پالیسی ها و سیستم اداری تا به نیازهای تعلیمات در : بازده

 3112هدف برای  شاخص بازده

ستراتیژی ملی تهیه شده برای تعلیمات در حاالت اضطرار، کارمندان آموزش داده شده و  –بسته پالیسی  #
 .  ستراتیژی های منتشر شده در سطح والیات و ولسوالی ها

323 

الت اضطرار را در سطح والیات و ولسوالی ها که تعلیمات حا( EMIS)یک سیستم اداره معلومات معارف 
 مدغم سازد 

323 

 1 .فعالیت مینماید ESUتهیه شده، و  ESUالیحه وظایف برای 

 
 

 

 

حمایت از تدریس بیجا شده گان، عودت کننده گان و جوامع میزبان، از طریق  – 2: مقصد کلستر

 (.   های آموزشی بدیل مکاتب مردمی سطح جامعه، و کورس)شیوه های مختلف تعلیمات 

 .مهاجرین عودت کننده در سیستم معارف شامل گردیده: بازده

 3112هدف برای  شاخص بازده

 322،111 .مهاجرین عودت کننده که در مکاتب شامل گردیده اند( تعداد) #

 144،111 .اطفال و جوانان جوامع میزبان که به مکاتب مختلط میروند( تعداد) #

 322،111 د تدریسی و آموزشی توزیع شده به بیجا شده گان و عودت کننده گانموا( تعداد)  #

 

 اولویت داده شده اقدامات، مستفدین، و محالت

دفاع و حمایت از بازگشایی مکاتب؛ محافظت شاگردان و معلمین و امن تر ساختن مکاتب؛ مواد تدریسی و آموزشی 

ا شده گان داخلی؛ دیوارهای احاطوی و تسهیالت آب، بهداشت و برای مردم متأثر شده؛ صنوف سطح جامعه برای بیج

در .( مالها، رهبران سنتی، و غیره)حفظ الصحه با توجه به جندر؛ و بسیج جامعه و جلب حمایت بزرگان صاحب نفوذ 

 . رابطه به اهمیت تعلیم برای بچه ها و دختران

مالها، )ختران، بچه ها، زنان و مردان، بزرگان جامعه مستفدین آن عبارت اند از؛ بیجاشده گان داخلی، مهاجرین، د

مستفدین دیگر آن مأمورین وزارت معارف در دیپارتمنت های معارف والیات و . و معلمین.( رهبران سنتی و غیره

 :که شامل. والیت مستعد به نبرد و یا مستعد به حوادث طبیعی مورد هدف قرار داده خواهند شد 05. ولسوالی ها میباشند

زابل، وردک، اروزگان، پکتیکا، پکتیا، نورستان، نیمروز، لوگر، لغمان، کنر، خوست، کندهار، هلمند، غور، غزنی، 

 .  فراه و بادغیس اند

 گی مینمایدرسیده  2213پالن عمل مشترک بشردوستانه  در جندر موضوع چطور این کلستر تعهدات خود در رابطه به

، تعهداتی در رابطه به 3103( CAP)توحیدی  ا معارف در پروسه درخواست یم یتعل( کلستر)گروه کاری تخصصی 

ارزیابی های سکتوری نشان دهنده آنست که نبردها بصورت مداوم دسترسی دختران و زنان را به . جندر داشته است

الوتاً، ناامنی برای ع. تعلیم بصورت غیر متناسب متأثر نموده و تفاوت های مبنی بر جندر و والیات را پیچیده تر میسازد

برنامه ریزی پالیسی معارف، استخدام معلمین اناث در مناطق نا امن و محالت متأثر شده از حوادث، مشکالت خلق 

مورد استفاده  3102در سال ( جندر)در رسیده گی به موضوعات جنسیت  3103دروس آموخته شده از سال . مینماید

 مشترکباید با معیارات جندردر شبکه  3102گرام های معارف در سال بویژه، پیشنهادات پرو. قرار خواهد گرفت

مطابقت داشته باشند تا مردم متأثر شده دسترسی برابر به خدمات ( INEE)ادارات برای تعلیم در حالت اضطرار 

دم به و صنوف تعلیمات مردمی به سطح جامعه ق( ALCs)باکیفیت تعلیمی داشته و با حمایت از مراکز تعلیمات سریع 

تمام همکاران بخش را ترغیب خواهند کرد که  تعلیم،کلستر. سوی بهبود تساوی جندر در قسمت تعلیم برداشته شود

 .   اشتراک و نماینده گی مستفدین اناث را در طرح ریز پروژه ها و راه اندازی فعالیت ها بهبود بخشند

گی رسیده  2213پالن عمل مشترک بشردوستانه  رد محیط زیست موضوع چطور این کلستر تعهدات خود در رابطه به

 مینماید

دوستدار ’معارف با تالش برای شامل ساختن پیام های مربوط به محیط زیست، تدریس ( کلستر)گروه کاری تخصصی 

و قابل دسترس را فراهم خواهد کرد، تا مراجع مربوطه بدانند که چطور میتوانند باالی محیط زیست  ‘محیط زیست

میزها، چوکی ها، : و پیوند دادن به محیط فزیکی مکتب ‘وضاحت’این عمل اوالً نیاز به . مثبت داشته باشندتأثیرات 

خواهد داشت، چنانچه اطفال کسانی اند که در ( مانند، فلیپ چارت ها، تخته سیاه و غیره)اندازه اتاق، ممد های آموزشی 

   .   آینده روی محیط زیست خیلی اثر گذار خواهند بود
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 هزینه های پاسخدهی این کلستر

 3102اهداف و مستفدین کلستر معارف برای پالن عمل مشترک بشردوستانه سال / بودیجه

 مجموع تمام نیازهای پروگرام

   بازده اولویت های پروگرام
/ هدف

هزینه /مقدار
 فی واحد

 هزینه مجموعی

 ر مهارت های حرفه ای و عاید آور، و محافظتتوسعه دسترسی به تعلیمات اساسی، تدریس جوانان د: 0نیازمندی

فراهم نمودن کمک به مکاتب به منظور انجام 
 اقدامات محافظتی

مکاتب رسمی وجوه اضطراری را به منظور اقدامات 
دریافت ( دیوار های احاطوی برای مصئونیت)محافظتی 
 مینمایند 

1،511 511 151،111 

اشخاص 0بزرگان0رهبران 1،511بسیج کردن 
 نفذ به منظور بازگشایی مکاتبمت
 

رویدادها به منظور حمایت از محافظت و باز گشایی مجدد 
 مکاتب تدویر یافته

 
1،511 211 451،111 

 بازگشایی مکاتب
مکاتب باز گشایی مجدد گردیده و مواد تدریسی و آموزشی 

 به مکاتب بازگشایی شده فراهم گردیده 
111 21 2،111 

 خارج از مکتبایجاد صنوف برای اطفال 
 417)دختران و بچه های خارج از مکتب اشتراک مینمایند 

 (دختران
  
111،111  

2 1،151،111 

شناسایی مناطق متأثر شده ناامن، جائیکه برای 
 .صنوف آموزش های سریع نیاز است

 سطح جامعه راه اندازی گردیده0صنوف تعلیمات سریع
    
33،321  

2 44،431 

 111،111 151 141 معلمین برای تعلیمات مردمی سطح جامعه استخدام گردیده هات متأثر شدهاستخدام معلمین از د

شناسایی مناطق متأثر شده ناامن، جائیکه برای 
 .صنوف مهارت های عاید آور و تخنیکی نیاز است

 45،111 111 451 صنوف تخنیکی حرفوی ایجاد شده

توزیع مواد تدریسی و آموزشی برای صنوف 
تعلیمات سطح جامعه و تعلیمات 0 سریع تعلیمات

 حرفه ای

0 مواد تدریسی و آموزشی برای صنوف تعلیمات سریع
 تعلیمات سطح جامعه و تعلیمات حرفه ای توزیع شده

111،111 335 1،151،111 

 4،421،241 مجموع فرعی

 رارتقویت کردن ظرفیت نهادی وزارت معارف در رابطه به تعلیم در حاالت اضط: 3نیازمندی 

ستراتیژی ملی برای تعلیمات در  –بسته پالیسی 
حاالت اضطرار تهیه شده، کارمندان آموزش داده 

شده و ستراتیژی ها در سطح والیات و ولسوالی ها 
 .  منتشر شده

ستراتیژی ملی برای تعلیمات در حاالت  –بسته پالیسی 
اضطرار تهیه شده، کارمندان آموزش داده شده و ستراتیژی 

 .  سطح والیات و ولسوالی ها منتشر شدهها در 
323 1،511 242،111 

در سطح ( EMIS)سیستم اداره معلومات معارف 
 والیات و ولسوالی ها

که تعلیمات در ( EMIS)سیستم اداره معلومات معارف یک 
 حاالت اضطرار را مدغم سازد

323 3،111 444،111 

راهبرد جهت تقویت کردن عملیه های  مدیریت، 
 نگی و بسیج منابع در وزارت معارفهمآه

فعالیت  ESUتهیه شده، و  ESUالیحه وظایف برای 
 .مینماید

11،111 1 11،111 

 33،111$ مجموع فرعی

 فراهم کردن تعلیمات برای بیجاشده گان، عودت کننده گان و جوامع میزبان : 2نیازمندی 

 کننده   تاطفال، جوانان و بزرگساالن عود
 

 کننده که در مکاتب شامل گردیده اندمهاجرین عودت 
  
322،111  

2 244،111 

صنوف برای بیجا 0فراهم کردن بسته های شاگردان
 شده گان داخلی و جوامع میزبان

 
 423،111 2 144،111 .اطفال و جوانان جوامع میزبان که به مکاتب مختلط میروند

صنوف برای 0 فراهم کردن بسته های معلمین
 ی و عودت کننده گانبیجاشده گان داخل

 

مواد تدریسی و آموزشی توزیع شده برای بیجاشده گان 
 داخلی و عودت کننده گان

  
322،111  

335 131،111 

 3،106،111 مجموع فرعی

 241،$2،26  مجموع تمام نیازهای پروگرام 
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 هزینه های عملیاتی: 4نیازمندی 

 مواد پروژه، اجناس، خدمات، کارکنان 
  

   
2،545,545 

  مکان ها،  ارتباطات ، امنیت
   

  
1،521،113 

 سفر، ترانسپورت
   

  
221،111 

 6،103،664 مجموع فرعی

 (157) اتنظارت و ارزیابی، و مطالع
  

  
1311،311  

 (1)%هزینه های اضافی 
  

  
431،224 

 01،014،341  سر جمع بودیجه

 

 جدول پوشش پیشنهاد شده نظر به محل

 ردیف

 رافیویمحالت جغ
والیات اولویت داده شده 

 کلستر
آغاز از آسیب پذیرترین )

 (ها

 (تعلیم)معارف 

 4 :مجموع ACTD, OHW, UNICEF, SC زابل 0

3 
  وردک

CARE International, COAR,  IRC,  NAC,  OECB, SCA, 
UNICEF   

 2 :مجموع

2 
 اروزگان

 
ACTD, AKF, Afghanistan Libre, SC, OHW, SCA, NCA, 

WCH 
 $ :مجموع

4 
 6 :مجموع AKF, SC, SCA, UNICEF, IRC, Care International پکتیکا

1 
 پکتیا

 
ACTD, Care International, SC, IRC SCA, SHPOUL, 

UNICEF 
 2 :مجموع

 نورستان 6
 

Care International, SC, SCA, IRC, UNICEF 1 :مجموع 

 نیمروز 2
 

SC, SCA, OHW, UNICEF 4 :مجموع 

 وگرل $
 

Care International, SC, SCA, IRC UNICEF 1 :مجموع 

 لغمان 4
 

Care International, AKF, SCA, IRC, UNICEF.   6 :مجموع 

 کنر 01
 

Care International , SC, SCA, IRC, UNICEF 1 :مجموع 

 خوست 00
 

Care International , SC, IRC, SCA, UNICEF 1 :مجموع 

03 
 کندهار

 
ADA, Care International, COAR, Organization for 

Human Welfare (OHW), NCA, SC, UNICEF 
 $ :مجموع

 6 :مجموع ADA, Care International, NCA, SCA, SC, UNICEF هلمند 02

 غور 04
 

Care International, IRC, UNICEF 2 :مجموع 

 غزنی 01
 

AAE, Care International, HTAC, IRC, JACK UNICEF 6 :مجموع 

 فراه 06
 

Coordination of Humanitarian aid (CHA), SC, SCA, 
IRC, UNICEF 

 1 :مجموع

02 
 3 :مجموع IRC, UNICEF بادغیس
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( 2ی هدف راهبرد ) 

( 2یهدف راهبرد ) 

 

 سرپناه اضطراری و اقالم غیر غذایی

 (UNHCR)کمشنری عالی ملل متحد در امور پناهنده گان  (گروه تخصصی)اداره رهبری کننده کلستر 

 (IOM)سازمان بین المللی مهاجرت  اره کمکی همآهنگ کننده کلستراد

اداره ملی مبارزه علیه حوادث طبیعی 0 وزارت مهاجرین و عودت کننده گان همکار دولتی
 (MoRR/ANDMA)افغانستان 

  131،131،111 وجوه مورد نیاز

 tanemig@unhcr.orgهمآهنگ کننده کلستر،  Migena Tane معلومات تماس
Tomislav Babic   ،معاون همآهنگ کننده کلسترbabicii@iom.int 

 مردم نیازمند و مستفدین تحت هدف

کتگوری های مردم 
 نیازمند

مستفدین مورد هدف در پالن عمل مشترک   تعداد مردم نیازمند 
 (هدف اخیر سال)لستر بشردوستانه ک

 مجموع ذکور اناث  مجموع ذکور اناث 

بیجا شده گان داخلی ناشی 
 از نبرد

 312،411 311،411 431،111  22،411 21،411 111،111 

بیجا شده گان داخلی ناشی 
 از حوادث طبیعی

 121،111 131،111 351،111  41،411 22،411 21،111 

 11،111 4،211 5،311  21،111 14،411 15،411  مردم آسیب پذیر

 341،111 134،211 125،311  111،111 224،111 244،111  مجموعه ها

 .نفر تخمین گردیده است ,تعداد اعضای خانواده به منظور طرح ریزی، . ارقام فوق تعداد افراد را نشان میدهد: یادداشت

 

 مقاصد گروه کاری تخصصی و اهداف بازده  

 :کلستر 0مقصد 

ردن به بیجا شده گان داخلی متأثر شده از نبردهای مسلحانه یا حوادث طبیعی و مردم که بدون کمک ک

 . برای زنده گی فامیلی شان، زنده گی مینمایند( پوشیده گی)زمستان ناگوار و بدون خلوت  زمحافظت کافی ا

 3102 برای هدف بازده شاخص

 3،111 . ات، صحت و وقار خود دارندمردم متأثر شده سرپناه و مواد زنده گی برای حفظ حی

 3112بیجا شده گان داخلی ناشی از حوادث طبیعی و نبرد، مردم جدیداً بیجا شده و متأثر شده در سال
 .ارزیابی گردیده و مدت زمان از وقت سروی تا عرضه کمک ها به حساب روزها کمتر گردیده است

در سرتاسر افغانستان؛ مواد به موقع 
ه و قبل از وقوع حادثه در خریداری گردید

مراکز والیات تمام زون ها جابجا گردیده 
 است 

 

 11،111 تعداد خانواده های متأثر شده از حوادث طبیعی که برای ماندن در مناطق اصلی شان حمایت گردیده 

 

 : کلستر 3مقصد 

عی و مردم که مواد کافی کمک کردن به بیجا شده گان داخلی متأثر شده از نبردهای مسلحانه یا حوادث طبی

 . گرم کننده، پخت و پز و زخیره سازی برای زنده گی فامیلی ندارند

 3112هدف برای  شاخص بازده

 25،111 .پخت وپز برای حفظ حیات، صحت و زنده گی شان دارند0مردم متأثر شده مقدار کافی مواد گرم کننده

 3112ردم جدیداً بیجا شده و متأثر شده در سال بیجا شده گان داخلی ناشی از حوادث طبیعی و نبرد، م
 .ارزیابی گردیده و مدت زمان از وقت سروی تا عرضه کمک ها به حساب روزها کمتر گردیده است

در سرتاسر افغانستان؛ مواد به موقع 
خریداری گردیده و قبل از وقوع حادثه در 
مراکز والیات تمام زون ها جابجا گردیده 

 است 
 

 31،111 .ده های متأثر شده از حوادث طبیعی که حمایت شده تا در مناطق اصلی شان بمانندتعداد خانوا

 

mailto:tanemig@unhcr.org
mailto:babicii@iom.int
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( 3هدف راهبردی ) 

 : کلستر 2مقصد 

کمک کردن به بیجا شده گان داخلی متأثر شده از حوادث طبیعی یا نبرد و مردم که کفش و لباس کافی برای 

 .زمستان ندارند

 3112هدف برای  شاخص بازده

 41،111 .کافی لباس برای حفظ حیات، صحت و زنده گی شان دارندمردم متأثر شده مقدار 

 3112بیجا شده گان داخلی ناشی از حوادث طبیعی و نبرد، مردم جدیداً بیجا شده و متأثر شده در سال 
 .ارزیابی گردیده و مدت زمان از وقت سروی تا عرضه کمک ها به حساب روزها کمتر گردیده است

واد به موقع در سرتاسر افغانستان؛ م
خریداری گردیده و قبل از وقوع حادثه در 
مراکز والیات تمام زون ها جابجا گردیده 

 است 
 

 اقدامات، مستفدین و محالت با اولویت باال 

حوادث طبعی / بعد از ارزیابی مشترک ادارات که بزودی بعد از اطالع رسیدن از بیجا شده گی ناشی از نبرد :اقدامات

 /بسته سرپناه اضطراری)دد، و در همکاری نزدیک با گروپ کاری بیجا شده گان داخلی، کمک ها راه اندازی میگر

 . برای خانواده های جدیداً بیجا شده و جوامع میزبان عرضه میگردد( البسه/ اقالم غیر غذایی

ی، برای عرضه کمک بیجا شده گان داخلی ناشی از نبرد، همچنان بیجا شده گان داخلی ناشی از حوادث طبیع :مستفدین

مناطق را که بیشتر متأثر گردیده اند، ( گروه کاری تخصصی)اعضای کلستر . های بشردوستانه اولویت داده خواهد شد

، خاصتاً در جاهائیکه نیازمندی های ارزیابی شده به اندازه شدید است که خطر بیجا شده گی دادتحت هدف قرار خواهند 

 . ثانوی را بوجود می آورد

نبرد مداوم در والیات مختلف، نبود سرمایه گذاری دراز مدت جهت رسیده گی به حوادث ناشی از باران،  :تمحال

سیالب، لغزش زمین و غیره، در مناطق مستعد به حوادث طبیعی، نشان دهنده ضرورت به انجام ارزیابی و شناسای 

 محالت برای تداخالت در ده والیت اولویت داده شده، است  

گی رسیده  2213پالن عمل مشترک بشردوستانه  در جندر، موضوع کلستر تعهدات خود در رابطه به چطور این

 مینماید

، 3103( CAP)توحیدی  در پروسه درخواست سرپناه اضطراری و اقالم غیر غذایی ( کلستر)گروه کاری تخصصی 

ت که نبردها بصورت مداوم دسترسی ارزیابی های سکتوری نشان دهنده آنس. تعهداتی در رابطه به جندر داشته است

دختران و زنان را به وسایل زنده گی بصورت غیر متناسب متأثر نموده و تفاوت های مبنی بر جندر و والیات را پیچیده 

این نابرابری های منطقوی و خالهای مبنی بر جنسیت را میتوان با عرضه نمودن محتویات ستندرد بسته . تر میسازد

دروس آموخته شده . زنان؛ دختران و بچه ها بوجود می آورند، از بین برد/برابر را میان مردان کمکی که فرصت های

مورد استفاده قرار خواهد گرفت، خاصتاً در  3102در سال ( جندر)در رسیده گی به موضوعات جنسیت  3103از سال 

ارزیابی، با / توزیع مواد و نظارتقسمت رشد ظرفیت کلستر به سطح زون در رابطه به همآهنگی، انتخاب مستفدین، 

مصئونیت غذایی و زراعت )این کلستر به همآهنگی کلستر های دیگر . توجه خاص به سهیم ساختن زنان در تمام پروسه

سال ناشی از شرایط زمستان ناگوار،  01در کاهش مائوفیت دختران و بچه های کمتر از ( آب، بهداشت و حفظ الصحه –

 .  کمک خواهد کرد

رسیده  2213پالن عمل مشترک بشردوستانه  در محیط زیست، موضوع ور این کلستر تعهدات خود در رابطه بهچط

 گی مینماید

سرپناه اضطراری و اقالم غیر غذایی روی یک بسته کوچک اقالم غیر غذایی و بسته ( کلستر)گروه کاری تخصصی 

یط زیست میباشد، بناًء، توافق روی حد اقل نیازمندی ها هوای سرد موافقه نموده که کامالً در تطابق با شاخص های مح

متعهد استیم که به تمام همکاران بخش خود توصیه ( کلستر)صورت گرفته است، ما منحیث یک گروه کاری تخصصی 

 :را مراعات نمایند( IASC)نمائیم تا در صورت فراهم شدن وجوه، معیارات کمیته دایمی بین اجنسی ها 

 .مردم محل راجع به جنبه های محیط زیستی کمک های عرضه شدهمشوره نمودن با 

سنگ ها، ریگ، تخته های چوبی و غیره، به منظور : حصول اطمینان از اینکه قراردادیان انتخاب شده برای مواد مانند

     .اعمار سرپناه، دارای اجازه نامه اند تا فعالیت ها را مطابق به قانون انجام دهند
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 هی کلسترهزینه پاسخ د

جدول پوشش پیشنهادی نظر به محل: لینک وب سایت نقشه  

 زراعتمصئونیت غذایی و  

 ( FAO0 WFP)پروگرام جهانی غذا 0سازمان خوراک و زراعت ملل متحد اداره رهبری کننده کلستر

 AFGHAN AID  - NGO co-chair اداره همآهنگ کننده کمکی کلستر

 اداره ملی مبارزه علیه حوادث افغانستان0 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری همکار دولتی

   1112،432,141 بودیجه مورد نیاز

همآهنگ کننده کلستر مصئونیت  – Cyril Lekiefs [cyril.lekiefs@fao.org] معلومات تماس
 غذایی و زراعت

William Affif [william.affif@wfp.org] – WFP  - معاون 
Francesco Del Re [francesco.delre@fao.org] – FAO - معاون 

Nicholas Hutchings [nhutchings@afghanaid.org.uk] – NGO  - معاون 

 مردم نیازمند و مستفدین تحت هدف

کتگوری های مردم 
 نیازمند

مستفدین مورد هدف در پالن عمل مشترک بشردوستانه کلستر   تعداد مردم نیازمند 
 (هدف اخیر سال)

 مجموع ذکور اناث  مجموع ذکور اناث 

بیجا شده گان داخلی 
ناشی از نبرد در سال 

3112 

 114،111 34,111 311،111  22،311 14،211 141،111 

بیجا شده گان داخلی 
ناشی از حوادث طبیعی 

 3112در سال 

 12،141 13،124 35،114  11،423 3،433 31،141 

 تصنیف 2مرحله 
توحیدی  مرحله ای

مصئونیت غذایی و 
 (IPC)وضع بشری 

 224،353 212،541 443،133  224،353 212،541 443،133 

توسط  مردمیکه ممکن
زمستان ناگوار و 

سیالب های بهاری 
 متأثر گردند

 131،221 111،524 323،244  34،444 23،333 125،232 

 1،112،144 424،132 534،542  1،111،324 532،113 513،133  مجموعه

       :مقصد کلستر
 

بیجا شده گان ناشی از نبرد و  هب
جوامع میزبان، به و  حوادث طبیعی
کمک های  ،ارزیابیاساس راپور 

عاجل هنگام بیجاشده گی عرضه 
 .  گردیده

 

 بودیجه هزینه فی واحد مردم تحت هدف مردم متأثر شده

بسته های سرپناه : فعالیت الف
 اضطراری

13،111 113 3،111،111 

 3،411،111 53 51،111 :فعالیت ب

هزینه های نظارت و توزیع مواد به 
 51،111 بیجا شده گان داخلی  

25،111 
53 
324 

3،411،111 
2،131،111 

 : فعالیت ج

اقالم غیر غذایی توزیع شده و از 
 25،111 قبل جابجا شده

41،111 
324 
113 

2،131،111 
1،141،111 

 : فعالیت د

 41،111 بسته های هوای سرد
  

113 
 

1،141،111 
   

 31،130،111    بودیجه مجموعی

http://afg.humanitarianresponse.info/sites/default/files/ESNFI_Cluster_3W_Map_Nov_2011.pdf
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 شرح تعداد مستفدین تحت هدف

 2213خلی ناشی از نبرد در سال ابیجا شده گان د
داده  گزارش( UNHCR)، کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان 3113از جنوری تا سپتمبر سال 

این مردم از باعث از دست دادن معیشت عادی، ضعف . در داخل کشور بیجا گردیده اندنفر  153،435است که حدود 
خیلی آسیب شبکه های حمایوی و مختل شدن دسترسی شان به زمین و مارکیت های کار، از نظر مصئونیت غذایی 

 به یدگیرس بخاطر زبانیم لیفام و جوامع  است ممکن گان، شده جایب از تیجمع باال در مناطق با تمرکز. پذیر اند
منفی چشمگیر از ناحیه ای  راتیمتحمل تاثبا تحمیل بار اضافه  شیخو لیفام یاعضا و شدگان جایب یها یازمندین

 .گرددمصئونیت غذای 

ت و کمک رسانان بشردوستانه، بار بیشتر را در اذوقه رساندن به بیجا شده گان داخلی بدوش جوامع میزبان نسبت به دول

ماه می  20شرح ارقام الی تاریخ  –بیجا شده گان داخلی ناشی از نبرد در افغانستان : UNHCR: منبع)خود می گیرند 

ریزی شده کمشنری عالی  مصئونیت غذایی و زراعت ارقام برنامه( کلستر)گروه کاری تخصصی (. 3103سال 

را مورد  3102راجع به بیجا شده گان ناشی از نبرد برای سال ( UNHCR)سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان 

، ارقام طرح 3103الی ماه اکتوبر سال  3111با توجه به روند بیجا شده گی از ماه جنوری سال . توجه قرار داده است

مصئونیت ( کلستر)گروه کاری تخصصی . نفر خواهد بود 311،111، مجموعاً 3102ریزی شده بیجا شده گان در سال 

 .در صد اینها را تحت هدف قرار خواهند گردفت 1,غذایی و زراعت 

 3102خلی ناشی از حوادث طبیعی در سال ابیجا شده گان د
نفر ناشی از  ,34،15، 3103، از ماه جنوری تا سپتمبر سال (IOM)ات سازمان بین المللی مهاجرت گزارشنظر به 

سیالب ها، سیالب های ناگهانی، زمین لرزه، زمستان ناگوار، لغزش زمین، فرسایش کنارهای دریا، و )حوادث طبیعی 

، ناشی از همین دالیل داشته 3103مردم را در سال  22،411ما ممکن انتظار بیجا شدن حدود  .بیجا گردیده اند( غیره

مصئونیت غذایی و زراعت، تعداد مردم متأثر شده از این ( کلستر)کاری تخصصی روه گنظر به اظهارات . باشیم

ورکشاپ برنامه ریزی پاسخ : منبع)کمتر خواهد بود  3103در صد نسبت به سال  31الی  01 – 3102حوادث در سال 

این به (. 3103ماه اکتوبر سال  00، کلستر مصئونیت غذایی و زراعت، هوتل پارک ستار، کابل، 3102دهی سال 

مصئونیت غذایی و زراعت تالش خواهد ( کلستر)گروه کاری تخصصی . مردم میباشد ,34،15معنی بیجا شدن حدود 

 .   این مردم نیازمند رسیده گی نماید 11,کرد که به 

 قرار دارند" بحران"توحیدی مصئونیت غذایی و وضع بشری  مرحله ای تصنیف 2مردم که در مرحله 
حالت ذیل " در حال بحران"خانواده های . نفر تخمین گردیده اند 23،513,( 3103ماه اکتوبر سال  32)در حال حاضر 

خالها در مصرف غذا همراه با سطح بلند یا بلندتر از معمول سؤی تغذی حاد، یا اینکه ندرتاً قادر به : یا بدتر از آن دارند

از دست دادن سریع دارایی های معیشتی میباشند که منجر به  بر آورده ساختن حد اقل نیازهای غذایی خود، آن هم تنها با

مشخصاً، ترکیب از اسباب در افغانستان باعث گردیده تا خانواده ها به . در مصرف غذا خواهد گردید( خال)وقفه 

گزینه ها برای کسب ( یا نبرد/ بشمول حوادث طبیعی و)ضربات متعدد معیشتی و مصئونیت غذایی . برسند" بحران"

والیاتیکه . کار منفی را افزایش میدهد زاید و دسترسی به غذا و دارایی ها را کاهش داده و واقعات متوصل شدن به طرع

و سیالب های وسیع  3100/3103، زمستان ناگوار 3100اند؛ خشکسالی سال  2دارای بیشترین تعداد مردم در مرحله 

 .      ئونیت شدید غذایی کشانیده انددست به دست هم داده و خانواده ها را به حالت عدم مص

 مردمیکه ممکن توسط زمستان ناگوار و سیالب های بهاری متأثر گردند

عمدتاً از باعث ( نفر 341،111)خانواده  ,24،51میدهد که مجموعاً  گزارش( IOM)سازمان بین المللی مهاجرت 

 3103لبه های دریا در سال  ششدید، و فرسای سیالب ها، هوای زمستان ناگوار، لغزش زمین، برف کوچ ، باران های

 –راپور کمک ماهانه پروگرام مساعدت های بشردوستانه سازمان بین المللی مهاجرت : منبع)شدیداً متأثر گردیده اند 

به اساس ارقام و . بیجا گردیده اند( مردم  05،402)خانواده  3،413در صد شان یا  1از این جمله، (. 3103سپتمبر 

، حجم قضایا ناشی از زمستان ناگوار و 3103نسبت به سال  3102ی های موجوده، به احتمال زیاد در سال پیشبین

این تعداد کمتر مردم نیازمند کمک های اضطراری در قسمت مصئونیت غذایی خواهند بود، . سیالب ها کمتر خواهد بود

مصئونیت غذایی و زراعت، تعداد مردم متأثر  (کلستر)نظر به اظهارات گروه کاری تخصصی . چنانچه که امسال بوند

ورکشاپ برنامه : منبع)در صد نسبت به سال گذشته کمتر خواهند بود  21الی  31 – 3102شده از این حوادث در سال 

(. 3103ماه اکتوبر سال  00، کلستر مصئونیت غذایی و زراعت، هوتل پارک ستار، کابل، 3102ریزی پاسخدهی سال 

مصئونیت غذایی و زراعت در نظر ( کلستر)گروه کاری تخصصی . مردم است 323,222أثر شدن حدود این به معنی مت

 .         این مردم نیازمند رسیده گی نماید 11,دارد که به 
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 خال ها در معلومات
صئونیت م( کلستر)هرچند، گروه کاری تخصصی . هیچ ارقام در باره جوامع میزبان بیجا شده گان داخلی وجود ندارد

غذایی و زراعت نیاز حمایت از جوامع میزبان بیجا شده گان داخلی را درک مینماید، اما نتوانستند به هیچ نوع ارقام 

 . جهت برنامه ریزی دقیق و مناسب دسترسی پیدا کند

از  والیت را 34تنها ( توحیدی مصئونیت غذایی و وضع بشری مرحله ای تصنیف) IPCنظر به کمبود شواهد، تحلیل 
ما میدانیم که والیاتیکه تحت پوشش قرار نگرفته اند نیز ممکن سطح . والیت تحت پوشش قرار داده میتواند 24جمله 

ولسوالی ها نیز ممکن مرحله متفاوت را در تصنیف، نسبت به والیات . بلند عدم مصئونیت غذایی را تجربه نمایند
جود نباشند، ما نمی توانیم راجع به شرایط خاص یک ولسوالی در صورتیکه شواهد قوی بصورت کافی مو. داشته باشند

فراه، هلمند، : والیت( ,)هشت . در برخی موارد، ما میتوانیم اینگونه تحلیل عمیق انجام دهیم. یا والیت گزارش دهیم

وضع  توحیدی مصئونیت غذایی ومرحله ای تصنیف ) IPCکابل، کندز، پنجشیر، پروان، وردک و زابل در این تحلیل 
 .تحت پوشش قرار نگرفتند( بشری

 . راجع به مردم کوچی هیچ ارقام وجود ندارد

 

 چطور پالن پاسخدهی کلستر در اهداف راهبردی کمک خواهد کرد 

 :مصئونیت غذایی و زراعت در اهداف راهبردی ذیل کمک خواهد کرد( کلستر)گروه کاری تخصصی 

مصئونیت غذایی و زراعت از ( کلستر)ضای گروه کاری تخصصی اع (:3هدف راهبردی)کاهش دادن مرگ و مائوفیت 

سند هزینه به مردم نیازمند پاسخ اضطرار، کمک های نجات دهنده زنده گی و معیشت /طریق توزیع غذا و سپردن پول

 .  عرضه خواهند کرد

گروه کاری  اعضای: (2هدف راهبردی)کمک کردن و محافظت بیجا شده گان، عودت کننده گان و جوامع میزبان 

و / مصئونیت غذایی و زراعت از طریق مساعدت غذا و فعالیت های اضطراری حمایت از معیشت( کلستر)تخصصی 

بیجا شده گان ناشی از )عاید آور، کمک های نجات دهنده زنده گی و معیشت را به بیجا شده گان نیازمند پاسخ اضطرار 

 .     عرضه خواهند کرد( یا حوادث طبیعی/ نبرد و

مصئونیت غذایی ( کلستر)اعضای گروه کاری تخصصی (: 2هدف راهبردی)اعاده معیشت برای آسیب پذیرترین مردم 

و ( علوفه حیوانات، واکسین کردن حیوانات، محو کرم، تجهیز دوباره و غیره)و زراعت از طریق خدمات مالداری 

بود تولیدات زراعتی، از احیای معیشت مردمان جهت حمایت از به( تخم های بذری، وسایل، کود)توزیع مواد زراعتی 

عالوه بر آن، خدمات مانند غذا در مقابل دارایی ها و غذا در مقابل کار نیز . در حال بهبود از ضربات، حمایت مینمایند

 .         میتواند در اعاده معیشت از طریق بازسازی دارایی های تخریب شده ناشی از حوادث طبیعی، کمک نماید

مصئونیت غذایی و زراعت میخواهد که در موضوعات مشترک آماده گی برای ( کلستر)نان گروه کاری تخصصی همچ

 : حالت اضطرار، از طریق اهداف ذیل کمک نماید

گروه کاری  :بهبود آماده گی به اضطرار، کلستر مصئونیت غذایی و زراعت، نماینده گی ها و همکاران این کلستر

زراعت با ایجاد یک سیستم نیرومند هشدار اولیه برای تصمیم گیری مؤثر به سطح جامعه  تخصصی مصئونیت غذایی و

و اداره؛ از طریق جابجا نمودن ذخایر غذا، مواد زراعتی، وسایل وترنری قبل از وقوع حادثه و همچنان از طریق 

والی مبارزه علیه اضطرار و برنامه ریزی بهبود یافته آماده گی برای اضطرار، به همکاری ادارات ملی و سطح ولس

، در بر آورده ساختن این هدف کمک (HCT)گروپ کاری فرعی آماده گی برای اضطرار تیم بشردوستانه کشوری 

 .خواهد کرد

پالن عمل مشترک بشردوستانه  در جندر، موضوع چطور این کلستر به تعهدات خود در رابطه به

 گی مینمایدرسیده  2213

 FSACیا  عی ارائه شده توسط ارزیابی فصلی مصئونیت غذاییبا توجه به تصویر مجمو
40

 تصنیف) IPCتحلیل و  
، بعضی گروه های مردمی نسبت به مردم عام، بشتر در خطر (توحیدی مصئونیت غذایی و وضع بشری مرحله ای

ی، مهاجرین عودت گروه های عمده این مردم مشتمل اند بر؛ بیجا شده گان داخل. عدم مصئونیت شدید غذایی قرار دارند
کننده، بیجا شده گان داخلی عودت کننده، خانواده های که در مناطق نا امن زنده گی مینمایند، خانواده های که توسط 

؛ خانواده های دارای اعضای (خاصتاً خانواده های که توسط زنان بیوه سرپرستی میشوند)زنان سرپرستی میشوند 
خانواده های که دارای خطرات . حاضر در مناطق نا امن زنده گی مینمایندمعیوب، سالخورده، و مردم که در حال 
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طور مثال خانواده های بیجا شده که توسط زنان یا بیوه ها  –رویهم افتاده اند، بیشتر مورد نگرانی میباشند 0 متعدد
 .    سرپرستی میشوند

که هدف کلی آن فراهم کردن  میدهدام یک مطالعه انج 3103گروه کاری تخصصی مصئونیت غذایی و زراعت در سال 

، برای مصئونیت غذایی (جندر)معلومات به منظور انکشاف دادن و تطبیق نمودن ابتکارات منصفانه از نظر جنسیت 

بوده که از نظر فرهنگی و منطقه ای برای نیازها و توانایی های مختلف زنان، دختران، بچه ها و مردان و گروه های 

نوع فعالیت های ذیل ( 3)دو . ه گان داخلی، عودت کننده گان و غیره مناسب و پاسخ ده خواهند بودخاص مانند بیجا شد

 :     مورد توجه قرار خواهند گرفت( case studies)مطالعه واقعات ( 3)از طریق دو 

 .کمک اضطراری غذا از طریق سپردن پول در پاسخ به خشکسالی گذشته

نمودن مواد و وسایل کوچک کشاورزی به منظور حمایت از، از سرگیری سریع محافظت معیشت ها از طریق توزیع 
 .فعالیت های باغبانی

گروه کاری تخصصی مصئونیت غذایی و زراعت میزبان یک مأمور محافظت، ، 3113در ماه فبروری و اکتوبر سال 

زشی مقدماتی در کابل و در دوره این دو مالقات، دو ورکشاپ آمو. از گروه تخصصی جهانی مصئونیت غذایی بود

که در آن برای همکاران کلستر  معلومات ابتدایی در رابطه به محافظت و خاصتاً موضوعات  –هرات تدویر یافت 

 3102یک فهرست اقدامات برای سال . محافظت مربوط به نیازمندی ها و پاسخ های مصئونیت غذایی ارائه گردید

، سن (جندر)فظت در مصئونیت غذایی و جادادن موضوعات جنسیت مشخص گردیده که در شامل ساختن موضوع محا

این آموزش ها همچنان، با شناسایی و حمایت کردن آسیب پذیر ترین مردم، در . و معیوبیت ها در آن، کمک خواهد کرد

د بهبود روش تعین نمودن مستفدین کمک خواهد کرد و بدین ترتیب زمینه را برای خدمات مبنی بر نیازمندی مساع

، سن و معیوبیت در فعالیت های (جندر)بنا بر این، اطمینان خواهد داد که موضوعات محافظت، جنسیت . خواهد ساخت

            .توضیح داده خواهد شد 3103پالن ها در آخر سال . تحت هر هدف راهبردی گروه کاری تخصصی شامل گردیده اند

پالن عمل مشترک  در محیط زیست، وعموض چطور این کلستر به تعهدات خود در رابطه به

 گی مینمایدرسیده  2213بشردوستانه 

گروه به منظور احیای مجدد و محافظت محیط زیست در قسمت پاسخ دهی مصئونیت غذایی و زراعت در افغانستان، 

 مصئونیت غذایی و زراعت توصیه های ذیل را مورد استفاده قرار خواهد گرفت، چنانچه( کلستر)کاری تخصصی 

، منحیث معیارات کیفیت برای انتخاب پروژه های مصئونیت غذایی (UNEP)توسط پروگرام محیط زیست ملل متحد 

 : ، ترتیب گردیده اند3102در سال 

پروژه های غذا و پول در مقابل کار، باید در برگیرنده پالن های کاری ساده مربوط به محیط زیست باشند که باید یکجا 

فعالیت ها میتوانند دربرگیرنده احیای محیط زیست و اداره منابع طبیعی مانند شیوه . حلی تهیه گردندبا جوامع و مقامات م

به شمول پاکسازی زباله، باغبانی روستایی، فعالیت های نهال شانی و غیره  (Watershed)هایخیزهای اداره کردن آب

  .      باشد

کز روی معیشت پایدار حالت ایستاده گی و پایداری را نقویه نمایند ، پروژه های غذا و پول برای دارایی ها، باید با تمر

پروژه ها باید تخنیک های را بکار برند که مصئونیت . مانند زراعت و جنگلداری و اداره پایدار آب به منظور آبیاری

: مشتمل اند بر غذایی و پایداری محیطی را بهبود بخشیده و آسیب پذیری در مقابل حوادث طبیعی را کاهش دهد که

تشویق برای کاشتن گیاه های بادوام و ریشه / راس دار کردن دامنه های تپه ها، ذخیره کردن و انتقال بهتر آب و معرفییت

جوامع که مصروف زراعت اند باید با عرضه نهال های مختلف . های درختان که با شرایط دشوار محیطی تطابق نماید

( سوخت، علوفه، غذا و غیره)بلندی منطقه، نوع خاک و با توجه به فواید مختلف حاصل خیز و مناسب نظر به ساحه، 

 . کمک شوند

اما این هدف باید با جادادن  –این خوب دانسته شده که هدف اولی این خدمات عبارت از مصئونیت غذایی بوده 

       . موضوعات محیط زیست و حالت ایستاده گی و پایداری در کار ما مطرح باشد
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( 3یهدف راهبرد ) 

( 2یهدف راهبرد ) 

( 4یهدف راهبرد ) 

 مقاصد کلستر و اهداف بازده

 (صیتخصگروه کاری )کلستر  0مقصد 

 عرضه کمک های نجات دهنده حیات و معیشت برای مردم نیازمند پاسخ اضطراری

سند هزینه به مردم متأثر شده از 0عرضه کمک های اضطراری غذا از طریق توزیع غذای عمومی، سپردن پول: 131( دست آورد)بازده 
 یا نبرد 0 حوادث طبیعی و

 3112هدف برای سال  شاخص دست آورد

دریافت نموده ( یا غذا0 پول و)مردم نیازمند کمک های اضطراری که کمک به موقع و مناسب ( فیصدی)  %

 اند

357 of 215،152 

توحیدی مصئونیت غذایی و مرحله ای تصنیف ) IPC 2( بحران)مرحله نفوس قرار گرفته در : 1دسته 
 (وضع بشری

443،133 

 125،232 (بیجا شده گان داخلی. مثل)مردم متأثر شده از حوادث طبیعی : 3دسته 

 
 

 (گروه کاری تخصصی)کلستر  3مقصد 

 عرضه کمک های نجات دهنده حیات و معیشت برای مردم نیازمند پاسخ اضطراری

 یا نبرد 0 أثر شده از حوادث طبیعی وعرضه کمک های اضطراری غذا از طریق توزیع غذای عمومی به مردم مت(: دست آورد)بازده 

 

 3112هدف برای سال  شاخص دست آورد

و حمایت ( یا غذا0 پول و)که کمک به موقع و مناسب  نیازمند بیجا شده گان داخلی( فیصدی)  %
 های معیشتی دریافت نموده اند

217 of 335،114 

 141،111 3112بیجا شده گان داخلی ناشی از نبرد در : 1دسته 

 31،141 3112بیجا شده گان داخلی ناشی از حوادث طبیعی در : 3سته د

 

 (گروه کاری تخصصی)کلستر  2مقصد 

 حمایت از احیای معیشت مردم در حال بهبود از صدمات 

توزیع نمودن علوفه حیوانات و مواشی جهت احیای مالداری بعد از حوادث طبیعی و غیر : دست آورد 
  طبیعی  

 
 یع نمودن مواد زراعتی به منظور حمایت از تولید محصوالتتوز: دست آورد 

 3112هدف برای سال  شاخص دست آورد

0 یا کود و0 تخم های بذری)مردم نیازمند که کمک های به موقع مواد تولیداتی ( فیصدی) %
 . را دریافت مینمایند( حمایت های مالداری؛ سپرده های مشروط

 

  215،152از % 35 

 443،133 (توحیدی مصئونیت غذایی و وضع بشری مرحله ای تصنیف) IPC 2 مرحله: 1دسته 

 125،232 (بیجا شده گان داخلی. مثل)مردم متأثر شده از حوادث طبیعی : 3دسته 
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 اقدامات، مستفدین و محالت در اولویت باال 

 مستفدین
قرار دارند، جوامع متأثر ( ضع بشریمصئونیت غذایی و وتوحید شده  مرحله ای تصنیف) IPC 2مردم که در مرحله 

به  3112شده از زمستان ناگوار و سیالب ها، بیجا شده گان داخلی، اخراج شده گان و جوامع میزبان در تمام سال 
مصئونیت غذایی نیاز خواهند داشت، هرچند، زمانیکه مردم آغاز به احیای مجدد نمایند، ماهیت کمک ها تغییر خواهد 

به تعقیب آن انواع . عبارت از کمک های اضطراری به منظور نجات حیات و معیشت خواهد بوداولویت نخست . کرد
 .مختلف خدمات عرضه خواهد گردید تا از احیای معیشت حمایت نماید

برای حمایت اینها، الزم خواهد بود که سیستم های موجود آماده گی برای اضطرار میان سازمان های غیر دولتی ملی 
، ادارات سازمان ملل متحد، و ادارات دولتی در رابطه به نیازهای مصئونیت غذایی گروه های آسیب پذیر و بین المللی
مصئونیت غذایی و زراعت ( کلستر)یک تحلیل جدید آماده گی که توسط اعضای گروه کاری تخصصی . تقویت گردند

کاستی های از نقطه نظر . ن زمینه استملی ارائه گردید، نشان دهنده خالها در ای 53صورت گرفته و در یک ورکشاپ
 .     پوشش جغرافیوی، آماده گی برای انواع خاص حوادث و همچنان ضعف ها در جوانب مختلف آماده گی، قابل توجه اند

میکانیزم همآهنگی ضعیف میان دولت، سازمان های غیر دولتی ملی و بین المللی و ادارات سازمان ملل متحد در سطوح 

ای و ملی و یک ضعف عمومی در طرح ریزی پالن احتمالی وقوع حوادث، از موارد نگرانی خاص  محلی، منطقه

بصورت مداوم گروپ کاری فرعی آماده گی اضطرار تیم بشری کشوری ( کلستر)این گروه کاری تخصصی . میباشد

(HCT ) و اداره ملی مبارزه علیه حوادث طبیعی افغانستان(ANDMA )به برخی از این  را به منظور رسیده گی

طور مثال شبکه سیستم های  هشدار اولیه )درحالیکه برخی جنبه های هشدار اولیه . نگرانی ها، حمایت خواهد کرد

وجود دارند، ضعف های شدید در ارتباطات میان ( قحطی و گروه هشدار اولیه کلستر مصئونیت غذایی و زراعت 

 .  جمع آوری معلومات، نظارت و تحلیل وجود دارند و ملی از نقطه نظر( زون)سطوح محلی، منطقه ای 

     

 داده شده اند  یتاولو یرپذ یبآس یبا توجه به گروپ ها والیاتیکه

مصئونیت غذایی و زارعت پالن خود برای عرضه خدمات ( کلستر)باال تذکر یافت، گروه کاری تخصصی  در طوریکه

توحیدی مصئونیت غذایی و وضع بشری، مرحله ای تصنیف )ود را به اساس ارقام موجود در رابطه  حجم قضایا موج
زمستان ناگوار، سیالب ها، برف کوچ ، فرسایش ) 3112و احتمال وقوع حوادث طبیعی در سال ( بیجا شده گان داخلی

توحیدی مصئونیت غذایی و  مرحله ای تصنیف) IPCنسخه دوم نقشه . طرح ریزی نموده است( لبه های دریا و غیره
، راهنما برای شناسایی آسیب پذیر ترین (که در اینجا نشان داده شده است) IPCو جدول نفوس از نظر ( شریوضع ب

مصئونیت غذایی و زارعت، آسیب پذیری در ( کلستر)گروه کاری تخصصی . میباشند 3102مردم نیازمند در سال 

 . ی مطرح نموده استمقابل حوادث را نیز منحیث ابزار به منظور اولویت بندی مناطق جغرافیو

 هرات، ننگرهار، هلمند، کندهار، غور، فاریاب، اروزگان، کنر، زابل، غزنی: بیجا شده گان ناشی از نبرد

غور، دایکندی؛ بامیان؛ سریپل؛ پروان؛ بغالن؛ کاپیسا؛ وردک؛ (: 3103حجم قضایا سال  به اساس )زمستان ناگوار 

 (.اسکان غیر رسمی)ل پنجشیر؛ نورستان؛ بدخشان؛ تخار؛ غزنی؛ کاب

بلخ، سریپل، فاریاب، جوزجان، سمنگان، غور، بادغیس، تخار، (: 3103به اساس  حجم قضایا سال )سیالب های بهاری 

 .بدخشان، ننگرهار، لغمان، نورستان

بدخشان، (: مصئونیت غذایی و وضع بشری شده  توحید مرحله ای تصنیف) IPC 2( بحران)نفوس در مرحله  

 .ور، خوست، سریپلنورستان، غ

 مرور بر عدم مصئونیت شدید غذایی موجود: لینک وب سایت با نقشه 
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 ، هوتل پارک ستار، کابل3113اکتوبر  11، 3112ورکشاپ پالن سازی پاسخدهی کلستر مصئونیت غذای وزراعت برای سال  

http://afg.humanitarianresponse.info/sites/default/files/Current_Acute_FoodInsecurity_Situation_Oct2012.pdf
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 تعداد تخمینی مردم تحت هدف –کلسترمصئونیت غذایی و زراعت 
 3102طرح ریزی برای سال  
 3113نومبر  2: تاریخ 

       

 والیت منطقه شماره
بیجا شده گان 

ناشی از حواث 
 طبیعی

تعداد مردم که در معرض 
 حوادث طبیعی اند

تعداد مردم که در مرحله 
2 IPC اند 

بیجا شده گان ناشی 
 از نبرد

 مجموع
رده بندی 

 والیات

1 

 شمال شرق

 1 333،241 41 324،342 3،443 3,224 بدخشان

 2،244 224 1 1،324 434 تخار 3
 1،245 143 1 1،111 35 بغالن 2 
 14 32،324 414 وجود ندارد IPCارقام  31،514 1،114 کندز 4 

5 

 شمال

 4 24،444 1،134 1 34،114 1،244 بلخ

 1،323 2،142 1 3،534 1،442 جوزجان 4
 4 44،132 1،113 43,111 13،324 252 سریپل 1 

 14 12،215 11،422 1 1،353 131 فاریاب 2

 11 12،141 33 11،151 1،544 45 سمنگان 3

11 

 غرب

 11 32،521 12،434 1 4،525 2،512 هرات

 12،223 1،231 1 5،343 1 بادغیس 11
 12،234 5،525 وجود ندارد IPCارقام  2،241 1 فراه 13 
 3 32،134 5،311 12،141 12،524 511 غور 12 

14 

 جنوب

 15 33،333 11،111 1 5،243 511 کندهار

 3 32،312 32،212 وجود ندارد IPCارقام  5،411 1 هلمند 15

 3،435 215 1 1،131 541 نیمروز 14
 12 14،154 13،422 1 2،442 1 اروزگان 11 

 11،114 4،311 وجود ندارد IPCارقام  5،142 1 زابل 12
 13 

 شرق

 14،131 13،412 1 1،221 243 نگرهارن
 5 24،434 1،124 25،335 11 1 نورستان 31 

 1 23،254 1،133 33،251 1،314 1 لغمان 31

 13 31،552 5،155 31،125 1،412 1 کنر 33

کوهستانات  32
 مرکزی

 12 35،221 1 34،211 511 1 بامیان

 11 32،331 242 11،411 11،332 1 دایکندی 34

35 

 وب شرقجن

 2،322 4،431 1 4،243 1 غزنی
 2 45،212 5،123 52،322 522 1  خوست 34 

 2 33،253 423 35،135 2،235 1 پکتیا 31

 1،331 412 1 542 1 پکتیکا 32
 33 

 مرکزی

 4،213 3،234 وجود ندارد IPCارقام  2،412 1 کابل
 2،215 2،141 1 124 1  کاپیسا 21 
 1،335 14 وجود ندارد IPCرقام ا 1،331 1 پنجشیر 21 
 1،211 434 وجود ندارد IPCارقام  422 1 پروان 23 
 3،241 551 1 3،342 33 لوگر 22 
 5،145 5،145 وجود ندارد IPCارقام  1 1 میدان وردک 24 
 246،$0،11 061،111 643،243 42$،1$0 31،160 مجموع 
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 هزینه پاسخ دهی کلستر

کلستر مصئونیت غذایی و زراعت  52ر به تقاضا، به اساس تخمینات موجود که توسط چند عضوتحلیل بودیجه، نظ
این ادارات در شریک . ازینرو، معلومات موجود ممکن دقیق نبوده، اما نزدیک به واقعیت باشند. انجام گردیده، میباشد

امکان دارد که این معلومات بصورت ساختن معلومات مربوط به هزینه ها، تا اندازۀ محتاطانه عمل کرده اند، چون 
هزینه : هزینه برای هر مستفید شونده ، به اساس ابعاد ذیل مطالعه، تحلیل و تخمین گردیده است. وسیع پخش گردند

عرضه، هزینه های کارمندان، هزینه برنامه 0 عملیات0 مقدار پول سپرده شده، هزینه های لوجستیکی0 خریداری منابع
مدت فعالیت ها و تعین نمودن یک هزینه متوسط نظر به هر مستفید شونده ، 0 و غیره، و زمان( تریننگ)های آموزشی 

 .برای هر فعالیت

خواهد رسید، بعضی از آنها   1،112،144به 3112هر چند، توقع میرود که تعداد مجموعی مردم تحت هدف در سال 
 1،234،335در مجموع  خدمات. خواهند برد هم از حمایت های اضطراری و هم از حمایت های احیای مجدد، نفع

        .نفر را تحت هدف خواهد داشت

 چگونگی پاسخ

 

دالر ) $هزینه به 
 (امریکایی

هزینه فی واحد 
دالر ) $به 

 (امریکایی

تعداد دریافت 
 کننده گان

 دادن غذا بدون قید شرط

 

54،543،134 24 443،423 

 سند هزینه بدون قید شرط0 دادن پول

 

3،244,512 42 24،213 

 دادن مشروط غذا

 

3،213،511 32 24،125 

 غذا برای اعمار جایدادها

 

3،313،121 42 125،515 

 سند هزینه برای جایدادها0 پول

 

3،214،122 42 22،234 

 غذا برای آموزش

 

5،125،141 42 14،341 

 سند هزینه برای آموزش0 پول

 

1،153،231 42 14،341 

 کمک های زراعتی

 

13،255،453 53 311،223 

 کمک های مالداری

 

1،434،131 11 112،345 

 حمایت اضطراری معیشت

 

4،114،312 115 24،215 

همآهنگی کلستر مصئونیت غذایی و 
 زراعت

 

1،411،111 - - 

 مجموع

 

112،432،141 14 1،234،335 

 

 هزینه ها نظر به اهداف راهبردی

 اهداف راهبردی

بیجاشده گان داخلی ناشی 
 3102نبرد در سال  از

[061،111] 
 
 
$ 

بیجاشده گان 
داخلی ناشی از 
حوادث طبیعی 

 3102در سال 
 [31،160] 

$ 

مردم که در مرحله 
2 IPC اند 

[643،243] 
 
 
$ 

مردم که ممکن 
از زمستان 

ناگوار و سیالب 
های بهاری 
 متأثر گردند

[0$1،$42] 

دالر ) $مجموع به 
 (امریکایی

 54،325،443 11،433،112 24،321،444 1،123،322 3،121،131 تکاهش مرگ و مائوفی 3هدف 

 2هدف
کمک و محافظت بیجا شده گان، 

 2،112،331 1 1 233،113 1،131،513 عودت کننده گان و جوامع میزبان

 4هدف
اعاده معیشت برای آسیب پذیر ترین 

 24،213،124 2،313،222324 32،414،211 1 1 مردم

  

غذایی و  همآهنگی کلستر مصئونیت
 1،411،111 - - - - زراعت

 112،432،141 12،145،114 44،224،141 3،135،143 14،151،323 مجموع  
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  ACTED, Save the Children Int., Oxfam GB, OHW, CoAR, WFP, FAO 
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 جدول پوشش پیشنهادی نظر به محل

 ردیف

 محالت جغرافیوی
 

والیات اولویت داده 
 شده کلستر

آغاز از آسیب )
 (پذیرترین ها

 کلستر مصئونیت غذایی و زراعت

0 
 ACTED, Concern Afghanistan, Focus Humanitarian aid, Mission بدخشان

East, NAC, Oxfam GB, SDRO, WFP, DACAAR, Afghanaid, ARCS, 
FAO, ICRC, MC, Oxfam 

 01 :مجموع

3 
 ,ACF, CRS, WFP, Afghanaid, ARCS, CHA, FAO, Madera غور

NPO/RRAA, RWDOA, STARS, WVA  
 03 :مجموع

 3 :موعمج AREA, WADAN خوست 2

4 
 ,ARCS, FAO, SOFAR, JDA, Save the Children, WFP, ZOA سریپل

DACAAR 
 $ :مجموع

 2 :مجموع FAO, Madera, WFP نورستان 1

6 
 ,ACTED, CARE, JDA, People in Need, Save the Children بلخ

NPO/RRAA, WFP, Islamic Relief, DACAAR, ActionAid, ARCS, 
FAO, ICRC, Johanniter, NRC, SCA, SHA 

 02 :مجموع

 1 :مجموع FAO, ROP, Madera, WFP, DACAAR لغمان 2

 0 :مجموع ASR پکتیا $

4 
 ACF, Caritas Germany/RORA, CoAR/NCA, Norwegian Church دایکندی

Aid, WFP, GWO, Oxfam, STARS  
 $ :مجموع

 2 :مجموع WFP, MC, ROP هلمند 01

00 
 ,AHDAA, ARCS, BDN, CHA, CRDSA, CRS, INTERSOS, RAADA هرات

WFP, DACAAR, FAO, HELP, JRS, NOP/RRAA, RWDOA, SPD, 
WASSA, WDOA  

 $0 :مجموع

03 
 ,WFP, Madera, Relief International, Islamic Relief, DACAAR, FAO کنر

ROP  
 2 :مجموع

02 
 AAA, AKF, ARCS, CRS, FAO, GP, Medair, HELVETAS, Save the بامیان

Children, Solidarités International, WFP, Islamic Relief 
 03 :مجموع

04 
 ARCS, FAO, ICRC, MC, MC/CDP, ACTED, AREA, Focus کندز

Humanitarian aid, SDRO, Shelter for Life International, WFP 
 00 :مجموع

 4 :مجموع ADA, ALO, CHA, HAPA, MC, ROP, VARA, WFP, FAO کندهار 01

06 
 ACF, BRAC, FAO, HELVETAS, JDA, People in Need, Solidarités سمنگان

International, SCA, ZCO, WFP, Afghanaid 
 00 :مجموع

02 
 ,ACTED, Caritas Germany/CHA, CHA, CoAR/NCA, INTERSOS فاریاب

JDA, NCA, Save the Children, WFP, DACAAR, FAO, GEE, IAM, 
Idea New, NPO/RRAA, TearFund, UZAP, WHH 

 $0 :مجموع

 6 :مجموع ANCC, NCA, Save the Children, WFP, ZOA, ROP اروزگان 0$
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( 1،3،4یهدف راهبرد ) 

 صحت 

 (WHO)سازمان صحی جهان  اداره رهبری کننده کلستر

 (امد احمد زیداکتر ح)آماد گی و پاسخدهی به اضطرار 0 وزارت صحت عامه ادارات همآهنگ کننده همکار

 آماد گی و پاسخدهی به اضطرار0 وزارت صحت عامه همکار دولتی

  114،312،212 وجوه مورد نیاز

 galerm@who.intر، ، همآهنگ کننده کلست(Dr.Maria Luiza Galer)داکتر ماریا لویزا گالر  معلومات تماس

 حت هدفمردم نیازمند و مستفدین ت

 نیازمند مردم( یها یکتگور) ها دسته

 نیازمند مردم تعداد 

 

 مشترک عمل پالن در هدف مورد مستفدین
 (سال اخیرهدف ) کلستر بشردوستانه

 

 مجموع ذکور اناث

 

 مجموع ذکور اناث

 351،111 42،4511 445،511  3،251،111 1،132،511 1،151،511  مردم متأثر شده از نبرد

 21،111 4،121 2،331  341،111 123،411 131،411  ر شده از حودث طبیعیجوامع متأث

 131،111 41،311 52،211  211،111 41،311 52،211   مردم متأثر شده از شیوع  امراض

بیجا شده گان داخلی، مساکن غیر رسمی، 
 .عودت کننده گان و غیره

 335،411 3،244،111 441،111  43،111 51،111 111،111 

دم که از باعث عدم دسترسی به خدمات و مر
، (بدنام سازی)آسیب پذیری زیاد و لکه ننگ 

 . در حالت بحرانی صحی قرار دارند

     311،111 313،211 421،111 

 1،421،111 254،211 232،311  2،131،111 1،434،311 1،542،111  مجموعه ها

 

 مقاصد کلستر و اهداف بازده

 کلستر 0مقصد 

ینان از عرضه خدمات به موقع مراقبت های صحی اضطراری با تمرکز روی حصول اطم

 ( طبیعی و غیر طبیعی)صحت مادر و طفل، برای جوامع متأثر شده از اوضاع بشری 
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Repartition of Health Cluster target beneficiaries  

 

 مستفدین تحت هدف کلستر صحت بندی مجدددسته 

mailto:galerm@who.int
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ی محلی خارج ، که از توانایی ظرفیت پاسخ ده(بشمول شیوع امراض)نفر متأثر شده از حالت اضطرار ناگهانی  311،111نیازهای صحی : دست آورد 
 ساعت بعد از اطالع رسیدن، مورد رسیده گی قرار گرفته اند 34است، در مدت 

 3102 سال برای هدف (دست آورد)بازده  شاخص

، به سطح والیتی، زونی و ملی تجدید گردیده (بشمول شیوع بیماری ها)پالن های وقوع احتمالی حوادث عمده 
 . اند

 چهار پالن وقوع احتمالی ملی

بشمول تدارکات مختص به )تدارکات طبی  .ا ساختن قبلی ادویه و تدارکات طبی، تعین نمودن تیم های پاسخ اضطراری و مفاهمه راجع به خطراتجابج
به منظور بر آورده ( صحت مادر و طفل

مردم، از  311،111ساختن نیازهای فوری 
 . قبل جا بجا گردیده

 تیم ایجاد گردیده و آموزش داده شده  42 یتیایجاد و آموزش دهی تیم های پاسخ اضطرار وال
  (شان شامل کارمندان اناث اند 217)

 

مانند کمیته بین )بشری دیگر  فعالینمردم متأثر شده از نبرد، در ساحاتیکه توسط خدمات صحت عامه یا  351،111خدمات صحی اضطراری برای : بازده
 ل حمایت ها برای تداوی قربانیان غیر نظامی نبرد تحت پوشش قرار داده نشده، بشمو( المللی صلیب سرخ

 3102 سال برای هدف (آورددست ) بازده شاخص

واحد های صحی موقتی، ثابت و سیار ایجاد شده در ولسوالی های متأثر شده از نبرد، که مراقبت های اساسی 

  .نوزاد، تثبیت ترضیض و رجعت دهی را عرضه مینمایند/و مراقبت های صحی مادر

در صد شان  11که )واحد صحی موقتی  31
 (.دارای کارکنان واجد شرایط اناث باشند

بیجا شده گان ناشی از نبرد و مساکن غیر رسمی، طوریکه برای هر  011،111خدمات صحی موقتی برای 

 نفر یک مرکز مراقبت های صحی اساسی موجود باشد 01111

 واحد صحی تأسیس گردیده 01

مردم،  511،111ضطراری با خدمات مراقبت های اساسی اضطراری والدی برای تعداد تسهیالت صحی ا
 BEmOC/511 111 4 =<   نظر به واحد اداری   

 
 حمایت های تدارکاتی و عملیاتی برای شش مرکز جراحی اختصاصی ترضیضات، فراهم گردیده 

مداخله جراحی، با پیچیدی گی   4،111
 متوسط0 زیاد

نرس جراحی از طریق یک  21داکتر و  21 ، در قسمت تثبیت و تداوی ترضیضات، تقویت گردیده (والیت 12در )ولسوالی 0 یتیشفاخانه وال 21ظرفیت 
 . جلسه متمرکز سه هفته ای آموزش داده شده
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Health cluster target caseload conflict affected هدف متأثر شده از نبرد، برای کلستر صحت تعداد واقعات مورد 
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( 1،3،4یهدف راهبرد ) 

( 2یهدف راهبرد ) 

مردم که در حالت بحرانی صحی ناشی از عدم دسترسی به خدمات، و آسیب پذیری  421،111نیازهای اساسی صحی : بازده
 .های شدید دیگر قرار دارند، مورد رسیده گی قرار داده شده اند

 3102 سال برای هدف (آورددست ) بازده شاخص

واحد های ثابت و سیار صحی که یک بسته معیاری صحی در حال اضطرار را عرضه مینمایند، در مناطق 
 مورد هدف ایجاد گردیده

 

واحد  1یعنی )واحد صحی  41
  (نفر 011111برای

 

 :کلستر 3قصد م

و پاسخ دهی به موقع در سرتاسر کشور، در مقابل هشدار اولیه  تقویت کردن میکانیزم 

  .امراض که از توانایی ظرفیت پاسخ دهی محلی خارج باشد عشیو

ولویه از امراض هشدار ابلند و تقویت سیستم 0 ولسوالی دارای خطر بسیار بلند 11در سطح جامعه، در هشدار اولیه  ایجاد سیستم : بازده
(DEWS) 

 3102 سال برای هدف (آورددست ) بازده شاخص

 ولسوالی مشخص گردیده و آموزش داده شده اند 12مسئولین  هشدار اولویه در 
 

  عضو جامعه آموزش داده شده اند 121به 

نیزم آن طرز معیاری مفاهمه میان مسئولین هشدار اولویه جامعه و واحد های صحی تعریف گردیده و  میکا
 .تسهیل گردیده اند

ساعت  34در صد هشدار ها در مدت  21
 داده شده اند گزارش

کارکنان صحی در تحقیق شیوع  311 در سطح مراکز صحی( DEWS)تقویت کردن سیستم موجوده  هشدار اولویه از امراض 
 .امراض آموزش داده شده اند

تمام واحد های صحی ثابت و سیار موقتی، که  در بسته خدمات( DEWS)امراض  سیستم  هشدار اولویه از
 . جدیداً ایجاد گردیده، شامل گردیده

در صد واحد های صحی به صورت  111
هفته وار به سیستم اطالع رسانی به موقع 

 .میدهند گزارش( DEWS)امراض 

گذاشته شده  تهیه گردیده و در میان( DEWS)آگاهی نامه ایپیدیمولوژیکی سیستم  هشدار اولویه از امراض 
 است

 راپور در هفته 1

 
 .صحت پاسخ به موقع و مناسب داده شده است( کلستر)توسط گروه کاری تخصصی  ،در صد شیوع امراض 31به بیشتر از : بازده

 

 3102 سال برای هدف (آورددست ) بازده شاخص

عد از اطالع یافتن ساعت ب 42هشدار های شیوع امراض بر رسی گردیده و پاسخ دهی ابتدایی در جریان 
 آغاز میگردد  

1117 

 میزان مرگ و میر ناشی از واقعه، در حدود ستندردهای قبول شده بین المللی است

 

 CFR  <%1کولرا 

 CFR  <5% سرخکان

 ادویه و تدارکات طبی برای تداوی مردم متأثر شده از شیوع امراض، فراهم گردیده
 

 نفر تداوی شده ند  111،111

رسیدن )ای محدود نگهداشتن و وقایه امراض در مناطق پر خطر، از طریق عملی نمودن راهبرد اقدامات بر
 و آگاهی دهی صحی، اتخاذ گردیده است( به هر ولسوالی

 

اطفال با سه انتی جن واکسین   441،111
 گردیده اند

کمپاین های رسانه های جمعی و آگاهی دهی 
 نفر رسیده است 411،111جامعه به 

( چهار)مدیر صحت در رابطه به   341 هبود یافته پاسخ دهی به شیوع امراض نزد تمام همکارانکیفیت ب
 رهنمود آموزش یافته اند

 

 کلستر 2مقصد 

پاسخ دهی به نیازمندی های صحی گروپ های خاص آسیب پذیر که نیازمند کمک های 

ساکن خودسر و جوامع عودت کننده گان، م/ بیجا شده گان داخلی، مهاجرین)بشردوستانه اند 

 (.میزبان

 مساکن شبیه اردوگاه0بیجا شده گان داخلی در اردوگاه ها 51،111دسترسی به خدمات صحی اضطراری برای : بازده
 

 3102 سال برای هدف (آورددست ) بازده شاخص

و میکانیزم رجعت ( MISPبشمول بسته کمترین خدمات اساسی یا )بسته کامل مراقبت های صحی اساسی 
 دهی، از طریق کلینیک های موقتی ثابت و سیار

 

 نفر 11،111یک تسهیل صحی برای هر 

تدارکات و هزینه های عملیاتی برای  حفظ نمودار احتمال وقوع، تا به افزایش ناگهانی بیجا شده گان داخلی پاسخ دهد
 نفر 21،111
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 اخلی که در جوامع میزبان زنده گی مینمایندبیجا شده گان د 51،111دسترسی به خدمات صحی اضطراری برای : بازده
 

 3102 سال برای هدف (آورددست ) بازده شاخص

که در ساحات بیجا شده گان فعالیت ( ابتدایی و ثانوی)تدارکات و حمایت های عملیاتی برای تسهیالت صحی 
 .  مینمایند

 تسهیل صحی حمایت شده 2الی  5

 

 

گی رسیده  2213پالن عمل مشترک بشردوستانه  در جندر، موضوع طه بهچطور این کلستر به تعهدات خود در راب

 مینماید

نسبت )به اساس نتایج سروی های مختلف، و تحلیل کمپاین های وسیع مختلف صحی، دیده شده که کم گزارش دهی زنان 

یزی پوشش و ظرفیت این عمل میتواند برنامه ر. . به علت عرف های فرهنگی و اجتماعی عمومیت داشته اند( به مردان

برای تخفیف دادن این چالش، برنامه ریزی پروژه در . عرضه خدمات صحی مساویانه به زنان و مردان را متأثر نماید

 .از نفوس تحت هدف را که زنان است  تحت پوشش قرار میدهد 211حال حاضر 

مراض و کمپاین های واکسین بر حسب ات شیوع اگزارشعالوتاً، تمام ارقام صحی در رابطه به مائوفیت، مرگ و میر، 

معلومات بدست آمده راجع به تعین کننده های مربوط به جندر، در سلوک جستجو کننده . جنسیت و سن جدا گردیده اند

صحت، در برنامه ریزی آینده و آگاهی دهی جامعه که تمام خانواده را مورد هدف قرار میدهد، مورد استفاده قرار خواهد 

 .   گرفت

تأئیده نموده که دسترسی دشوار به خدمات صحی ( 3101سروی مرگ و میر افغان ها، سال )اخیر مرگ و میر  سروی

از توانایی خارج بودن استفاده از وسایل حمل و نقل، نا امنی، / ناشی از دوری مسافه، زمستان ناگوار، عدم موجودیت

رکنان طبی اناث؛ دسترسی زنان، دختران نوجوان، و ، و کمبود کا(که جیب خرج را دو برابر میسازد)نیاز به محرم 

در صد  1,بیشتر از . اطفال را بصورت غیر متناسب به خدمات صحی، بشمول خدمات صحت باروری متأثر میسازد

. پاسخ دهنده گان، اینها را منحیث دالیل عمده برای عدم توانایی شان در جستجوی مراقبت های صحی عنوان نموده اند

ن خدمات صحی به این جوامع، و حصول اطمینان از موجودیت کارکنان اناث در تیم های اضطراری نزدیک ساخت

صحی، این موانع را از سر راه برداشته و چالش های را که خانم ها و خانواده های شان به آن مواجه اند، کاهش خواهند 

 .     داد

بوده و مواظب موضوعات فرهنگی باشند، در جریان  دانش و ماهر که دوستدار مادر و طفل کمبود کارکنان صحی با

برنامه های آموزشی سازمان صحی . فعالیت های بشردوستانه، فاصله میان کارکنان صحی و جوامع را افزایش میدهد

در ( بشمول وزارت صحت عامه)برای تمام همکاران بخش صحت ( جندر)جهان به منظور توجه به موضوع جنسیت 

 . ده و ادامه خواهد یافت تا والیات جدیداً شامل شده در برنامه را تحت پوشش قرار دهدآغاز گردی 3101سال 

      

رسیده  2213پالن عمل مشترک بشردوستانه  در محیط زیست، موضوع چطور این کلستربه تعهدات خود در رابطه به

 گی مینماید

کنترول نمودن زباله های : خواهند بود بر در رابطه به بخش صحت خیلی مهم بوده و مشتمل زیستی، محیط مالحظات

توسط تسهیالت صحی و در جریان کمپاین های واکسین، انتقال و بکار بردن نمونه های ( جامد و مایع)بیولوژیکی 

رهنمودات واضح در رابطه به . ، و تهیه آب مصئون برای تسهیالت صحی(به منظور تائید البراتواری )بیولوژیکی 

توسط سازمان صحی جهان ترتیب گردیده و توسط وزارت صحت عامه پذیرفته شده )وجود دارند تمام این موضوعات 

، و در تأسیس واحد های صحی اضطراری و راه اندازی خدمات صحت عامه از این رهنمودات بصورت فعاالنه (اند

جهان، تمام مواد تخنیکی را سازمان صحی . استفاده خواهد شد، تا از موجودیت منابع و دانش الزم اطمینان حاصل گردد

 .      منتشر خواهد کرد و جلسات آگاهی دهی را به سطح زون ها راه اندازی خواهد نمود
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 (گروه کاری تخصصی)هزینه پاسخ دهی کلستر 

 :جهت تطبیق پالن( دالر امریکایی برای هر فرد متأثر شده 335تقریباً ) 114،312،212

 

 3102مشترک بشردوستانه سال هزینه بخش صحت در پالن عمل 

هزینه فی واحد  مدت واحد ها  # فعالیت  
 به دالر امریکایی

هزینه به دالر 
 امریکایی

تدارکات به منظور پاسخ دهی به حاالت اضطراری که بصورت ناگهانی آغاز میشوند  1
 (بشمور شیوع امراض)

      413،$$1 

 341،111 211 1 211 مشترک صحی اضطراری ادارات( اساسی)بسته   

 344،111 2،351 1 23 امراض اسهالی ( کامل)بسته   

 154،111 121 1 311  بسته  عفونت حاد تنفسی  

 343،221 343،221 1 1 (شیوعات)متفرقه   

 111،$6$،3       حمایت از تداوی قربانیان نبرد در مراکز اختصاصی 3

 242،111 21،111 1 32 ترضیض ( کامل)بسته   

 3،111،111 511،111 1 4 هزینه های عملیاتی  

 1،211$2       (آموزش ترضیض)شفاخانه در رابطه به تداوی ترضیض  21تقویت کردن ظرفیت  2

 321،411 41 33 121 آموزش دهی داکتران و نرسان  

 142،111 1،351 3 3 تهیه مادیول و استادان  

 0،614،111       وقتی ثابت و سیارتدارکات طبی برای واحد های صحی اضطراری م 4

 1،311،111 211 1 1،511 صحی اضطراری بین ادارات( اساسی)بسته   

 23،111 121 1 51 بسته انتان حاد تنفسی  

 311111 4111 1 51 (2، 1،3نمونه ها )بسته های تناسلی  

 331،111 331،111 1 1 (شیوعات)متفرقه   

 0،361،111 1 2 431،111 ، واکسین نمودن در پاسخ به شیوع (لسوالیرسیدن به هر و)تطبیق راهبرد  5

 3،4111$4 4،111 13 41 تأسیس و تمویل نمودن واحد های موقتی سیار اضطراری صحی 4

 2،123،111 2،311 13 21 تأسیس و تمویل نمودن واحد های موقتی ثابت اضطراری صحی  

 $1،23$0 41 24 12 تخاب شده سیستم هشدار اولیه سطح جامعه در ساحات ان 1

 141،411 51 24 12 آموزش دهی اشخاص مسئول در جامعه  

 1،422 1 13 434  دهی گزارشچاپ کردن مواد   

 21،441 5 13 434 حمایت های مفاهموی  

 211،211 2،251 1 12 آگاهی صحی و تفهیم خطرات( بسته) 2

نمود های اضطراری و بر رسی ، ره(جندر)برنامه آموزشی در رابطه به جنسیت  3
  شیوع امراض

341 34 31 160،611 

 211،111 211،111 1 1  ارزیابی ها به سطح ولسوالی 11

 611،111    هزینه های همآهنگی و تدارکاتی کلستر 11

 $1$،06،402        مجموعه 
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 جدول پوشش پیشنهادی نظر به محل

 همکارمراجع  نفوس تحت هدف  محل جغرافیوی ردیف

 ولسوالی ها  والیات

 دو آب، نورگرام، ماندول، وامه، ویگال، کامدیش نورستان 1
 

32،111 IMC, HADAAF, ARCS, 
WHO, UNICEF 

 ناد علی، دیشو، باغران، نهر سراج، گرم سیر، واشیر هلمند 1
 

331،111 Emergency, BRAC, WHO, 
UNICEF, ARCS 

غورک، خاکریز، پنج وایی، شاه ولی کوت، شورابنک،  کندهار 1
 میوند

151،111 Mercy Corps, AHDS, ARCS, 
WHO, UNICEF 

 ,PU-AMI, MOVE, ARCS, WHO 111،111 اشترلی، سنگی تخت، شهرستان، گیزاب دایکندی 1
UNFPA 

 PU-AMI, IMC, WHO 31،111 ماراوره، دره اوچ، شیگال واشیلیتون، چپه دره، سرگانی کنر 1

ب، کوران و مرجان، خواهان، کوهستان، رغستان، کوف آ  بدخشان 1
 داراییم

23،111 AKHS, Merlin, CAF, WHO, 
UNICEF, UNFPA 

  IMC, ARCS, WHO, UNICEF 41،111 وازه خوا، وور مایی، گایان، برمل پکتیکا 1

 CHA, ARCS, WHO 41،111 بکوا، خاک سفید فراه 1

 MRCA, WHO 33،111 ازره، خروار لوگر 1

 ,SHRDO, German Agroaction 22،111 ( مساکن خود سر) 3، 2، 4، 5ناحیه  بلکا 1
TDH, WHO, UNICEF 

 HN-TPO & AADA, ARCS 25،111 مندوزی، سپیره خوست 3

 ACTD, WHO 133،111 پسابند، تولک، لعل و سر جنگل  غور 3

 ,AADA, SDO, BDN, Emergency  121،111 بگرامی شهید، اندر، زنخان، ناوه غزنی 3
SHUHUDA, LEPCO, MoPH, 

SCA 

 HN-TPO,ACTD 51،111 جانی خیل، علی خیل پکتیا 3

 ,ARCS,NPO/RRAA, Ibne Sina 145،111 ادرسکن، انجیل هرات 3
BDN,AIL,IAM 

 MOVE, WHO 111،111 مقر  بادغیس 3

 AHDS, WHO 42،111 شهیدی حساس، خاص اروزگان اروزگان 3

 ,ATA,AADA,SAF,ARCS,CAF 41،111 ن کوتکوهستان، پشتو فاریاب 3
WHO, UNFPA  

  1،421،111  جمله 
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( 2یهدف راهبرد ) 

( 2یهدف راهبرد ) 

 

 به مهاجرین( Multi-sector) کمک های چندین بخش 

 (UNHCR)کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان  اداره رهبری کننده کلستر

 (IOM)مهاجرت  سازمان بین المللی  اداره همآهنگی کننده همکار

 وزارت مهارجرین و عودت کننده گان همکار دولتی

 1112،212،441 وجوه مورد نیاز

 Clare Askew, UNHCR (askew@unhcr.org) معلومات تماس

 مردم نیازمند و مستفدین تحت هدف

( یها یکتگور) ها دسته
 نیازمند مردم

 نیازمند مردم تعداد 

 

 شترکم عمل پالن در هدف مورد مستفدین
 (سال اخیرهدف ) کلستر بشردوستانه

 

 جمله ذکور اناث

 

 جمله ذکور اناث

عودت کننده گان احتمالی 
 3112در سال 

 1،314،111 1،234،111 3،411،111  23،441 23،541 113،111 

 1،511 2،411 2،311  1،511 2،411 2،311  مهاجرین و پناه جویان

مهاجرین عودت کننده 
ال های آسیب پذیر، از س

 گذشته

 424،211 412،311 241،111  424،211 412،311 241،111 

مهاجرین آسیب پذیر 
 بدون مدرک

 1،411،111 1،111،111 1،411،111  21،111 21،111 41،111 

 1،143،511 513،241 541،141  4،241،511 3،123،211 2،114،111  مجموعه ها

  

 مقاصد بخش و اهداف بازده

 ندین بخشیکلستر چ 1مقصد 

مهاجرین افغان از کشورهای همسایه، و همچنان  053،111حمایت از عودت داوطلبانه 

، از طریق محافظت و کمک بدون مدرک مهاجرین عودت کننده آسیب پذیر 1،111,

 .فوری

مهاجرین عودت کننده تحت پوشش ارزیابی محافظت قرار خواهد گرفت تا از ماهیت  053،111تا تعداد :  بازده

مهاجرین عودت کننده  1،111,برعالوه، . اوطلبانه عودت و کمک فوری در ادغام مجدد آنها طمینان حاصل گرددد

آسیب پذیر شناسایی گردیده و کمک های ضروری بشردوستانه و کمک در رابطه به حمل و نقل برای شان عرضه 

 .   خواهد گردید

رگشت داوطلبانه به مهاجرین عودت کننده داوطلبانه با عرضه کمک های ب(: 3102هدف برای سال )شاخص بازده 

مهاجرین به افغانستان تسهیل خواهد گرید، طوریکه نیازمندی های محافظت و ادغام مجدد  053،111جدید، عودت 

مهاجرین در حال  1،111,به حدود . ابتدایی شان برآورده خواهد گردید و برگشت داوطلبانه شان راجستر خواهد گردید

آسیب پذیر کمک ها بشمول، هزینه ترانسپورتی، اقالم غیر غذایی و کمک های الزم دیگر عرضه خواهد برگشت، 

    . گردید تا بصورت مصئون از سرحد تا محل مطلوب شان سفر نمایند

 کلستر چندین بخش 2مقصد 

محافظت کردن و عرضه کمک فوری برای آسیب پذیر ترین پناه جویان، مهاجرین، عودت 

، مردم که در یک وضعیت شبیه مهاجرت زنده گی میکنند و همچنان مهاجرین در انگ کننده

 . حال برگشت
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( 2یهدف راهبرد ) 

 3102 سال برای هدف (آورددست ) بازده شاخص

تعداد پناه جویان، مهاجرین، مهاجرین عودت کننده آسیب پذیر و مردم که در حالت شبیه مهاجرت زنده 
 . فع میبرندمیکنند، که از ارزیابی محافظت و مساعدت ن

1،143،511 

تعداد پناه جویان، مهاجرین، مهاجرین عودت کننده آسیب پذیر و مردم که در حالت شبیه مهاجرت زنده 
 .میکنند، که بعد از رسیدن، کمک های فوری دریافت مینمایند

211،111 

 

 کلستر چندین بخش 3مقصد 

ر ساحات که سطح برگشت را اندازی خدمات برای بهبود ظرفیت جذب عودت کننده ها د 

کننده ها بلند بوده و توانایی آواره گان و مهاجرین برگشت کننده در ادغام مجدد پایدار بعلت 

 . تفاوت ها با مردم محل  بطور قابل مالحظه پائین دانسته شده است

 فعالیت ها، مستفدین، و محالت اولویت داده شده
طلبانه و همچنان عرضه کمک به پناه جویان که جدیداً برگشته اند، آواره گان، ایجاد سهولت و حمایت از عودت داو: فعالیت ها

مهاجرین عودت کننده و مردم که در وضعیت شبیه مهاجرت زنده گی مینمایند، نظر به تعهد کمشنری عالی سازمان ملل متحد 

از نقطه نظر ادغام مجدد . یت استباال ترین اولو( IOM)و سازمان بین المللی مهاجرت  ( UNHCR)در امور پناهنده گان 

ساحات ( IOM)و سازمان بین المللی مهاجرت ( UNHCR)پایدار، کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان 

 .   شناخته شده با میزان بلند برگشت را نظر به احصائیه برگشت، تحت هدف قرار خواهد داد

، آواره گان و مردم که در وضعیت شبیه مهاجرت زنده گی مینمایند، مربوط به مهاجرین عودت کننده، پناه جویان: مستفدین

( IOM)و سازمان بین المللی مهاجرت  ( UNHCR)ساحه کاری کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان 

هاجرین برگشت کننده، برای پناهنده گان و م. بوده، و ازینرو، به محافظت و کمک نمودن اینها اولویت داده خواهد شد

ساحات را که به ( IOM)و سازمان بین المللی مهاجرت ( UNHCR)کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان 

آن بازگشت زیاد صورت می گیرد، مورد هدف قرار خواهد داد، خاصتاً جائیکه ارزیابی نیازمندی ها نشاندهنده نیازها میان 

 .       بوده و خطر بیجا شدن ثانوی آنها موجود باشد پناهنده گان عودت کننده

برای پناهنده گان عودت کننده، نقاط ورود در پنج نقطه تادیه پول به منظور کمک به عودت داوطلبانه، بشمول کابل، : محالت

در  شور های همسایهگان از کبرای عودت کننده  برای مهاجرین عودت کننده، نقاط ورود. جالل آباد، کندهار و هرات میباشند

پناه جویان، آواره گان و مردم که در وضعیت شبیه . نقاط سرحدی اسالم قلعه، زرنج، تورخم، و سپین بولدک موقعیت دارند

مهاجرت زنده گی مینمایند، توسط یک مذاکره کننده مورد اعتماد یا مستقیماً به کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور 

 .   مراجعه مینمایند( UNHCR)پناهنده گان 

مناطق سرحدی پر خطر ترین محالت برای مردم که جدیداً میرسند و ممکن در یک وضعیت شبیه مهاجرت زنده گی کنند، 

به منظور فعالیت ها برای ادغام مجدد پناهنده گان عودت کننده، کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان . میباشد

(UNHCR )01 سازمان بین المللی . شناسایی نموده تا ارزیابی گردیده و محالت برای خدمات مشخص گردند والیت را

        .محالت اصلی مربوط به مهاجرین عودت کننده را مشخص خواهد کرد( IOM)مهاجرت 

پالن عمل مشترک بشردوستانه  در جندر، موضوع چطور این کلستر به تعهدات خود در رابطه به

 مینمایدگی رسیده  2213
و تفاوت ها را در ( جندر)یک تحلیل ساالنه سن، جنسیت ( UNHCR)کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان 

از طریق یک سلسله مجالس گروپ های متمرکز و . همآهنگی با مراجع همکار، بشمول مسئولین دولت، راه اندازی مینماید

تا موضوعات، نیازمندی ها، و پاسخ مورد نیاز در رابطه به تمام بخش های از مصاحبات فامیلی، تالش به خرج داده شده 

و همچنان مردان و زنان مسن ( از طریق والدین شان)مردم بشمول بچه ها و دختران سنین مکتب، اطفال کمتر از پنج سال 

پاسخ دهی جهت رسیده گی به این نتایج آن نگرانی های هر گروپ را مشخص نموده که توسط آن پالن های . بهتر دانسته شود

پناهنده گان برگشته به وطن، اکثراً نظر به سال های طوالنی زنده گی شان در جال وطنی، . موضوعات ترتیب میشوند

مشکالت پیچیده دارند، جائیکه ممکن به موضوعات جندر از نظر فرهنگی بشکل متفاوت نسبت به آنچه که حین برگشت به آن 

تعلیم برای . یک موضوع بسیار مهم، دسترسی به تعلیم خاصتاً برای دختران میباشد. داخته شده باشدمواجه میگردند، پر

دختران در بعضی کشور های که مهاجرین از آن عودت مینمایند، از نظر فرهنگی مناسب تر بوده، بدینترتیب، بسیاری از 

یکجا با مکاتب محلی تالش به خرج داده . ی منع میشونددختران حین برگشت از رفتن به مکتب به شمول مکتب ابتدایی و ثانو

شده تا موضوعات فزیکی و فرهنگی، بشمول حصول اطمینان از دسترسی پناهنده گان برگشته به وطن، به معلمین مناسب و 

از  .قابل قبول از نظر فرهنگی، از جوامع محلی و همچنان لسان های مناسب برای آموزش، مورد رسیده گی قرار گیرند

با آن هم، این ها موضوعاتی اند که کمشنری عالی سازمان ملل . طریق این تالش ها، یک اندازه پیشرفت صورت گرفته است

بصورت مداوم در سرتاسر افغانستان به آن رسیده گی مینماید، اما موفقیت در این ( UNHCR)متحد در امور پناهنده گان 

ملی بوده که اکثراً توسط سرپرست خانواده ( تذکره) شناسنامهبه  دسترسیموضوعات دیگر عبارت از . زمینه محدود است

کمشنری عالی . گرفته میشود، اما پناهنده گان عودت کننده گرفتن آن را برای زنان و اطفال، سودمند و ضروری نمیپندارند

تا اطمینان حاصل گردد که  از تالش های مسئولین محلی حمایت میکند( UNHCR)سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان 

پذیرفته شده و عیناً مانند درخواست های تمام ( تذکره)درخواست های زنان و اطفال پناهنده گان عودت کننده، برای شناسنامه 

 .  شهروندان دیگر افغان، طی مراحل گردند
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 هزینه های پاسخ دهی کلستر چندین بخشی 

 بخش چندین کلستر 0 مقصد

 عودت داوطلبانه
    

 فی هزینه هدف تحت مردم فعالیت 
 دالربه ) واحد

 (امریکایی

 بودیجه

    هزینه  

به پناهنده گان و مهاجرین عودت کننده، به 
مجرد رسیدن کمک های فوری حین برگشت 

عرضه میگردد که شامل توصیه های 
محافظتی، معلومات ضد ماین و مشوره دهی 

 میباشد  

 35،211،111 151 113،111 طلبانهکمک های عودت داو :فعالیت الف

 :فعالیت ب 
نظارت از محافظت، همآهنگی، تعلیمات راجع 

 به خطر ماین، مشوره دهی و تادیه پول 

113،111 13  3،111،341 

 :فعالیت ج 
تأسیس و افزایش تسهیالت پذیرش و مراکز گذر 

کندهار برای مهاجرین عودت 0 در سپین بلدک
 کننده 

 

41،111 5  211،111 

 :فعالیت د 
کمک به آسیب پذیر ترین مردم، بشمول غذا و 

 هزینه ترانسپورتی

41،111 154  13،223،111 

 :فعالیت ه 
   توصیه ها و حمایت حقوقی

41،111 351 3،511،111 

 :بخش چندین کلستر 3 مقصد

محافظت و کمک به پناه جویان، مهاجرین و 
مردم که در حالت شبیه مهاجرت زنده گی 

 .ندمینمای

    

هزینه فی  مردم تحت هدف مردم متأثر شده 
 واحد

 بودیجه

 :فعالیت الف 
 ارزیابی محافظت

مردم  1،511تا 
نیازمند محافظت 

 بین المللی

41  511،111 

   
 

  

محافظت و کمک فوری بشردوستانه برای 
مردم نیازمند محافظت بین المللی فراهم 

 میگردد
 

 :فعالیت ب
 هکمک فوری بشر دوستان

مردم  1،511تا تا 
کمک های فوری 

بشردوستانه 
 دریافت مینمایند

122  1،111،111 

     

 بخش چندین کلستر 2 مقصد
پناهنده گان عودت کننده به منظور ادغام مجدد 

 .پایدار حمایت میگردند

    

هزینه فی  مردم تحت هدف مردم متأثر شده 
 واحد

 بودیجه

 :فعالیت الف 
ه منظور خدمات حمایت سطح جامعه ب

 اساسی بهبود یافته
 

پناهنده گان عودت  241،111تا 
 کننده و جامعه محلی

34312 21،134،111 

   
 

  

 
 بشردوستانه فوری کمک و محافظت

 المللی بین محافظت نیازمند مردم برای
 میگردد فراهم

 : فعالیت ب
 حمایت به منظور افزایش دسترسی به معیشت بهبود یافته

ناهنده پ 41،111تا 
گان عودت کننده و 

  جامعه محلی

111 $ 4،111،111 

 :فعالیت ج 
سرپناه برای آسیب پذیر ترین پناهنده گان عودت کننده،  

 بی خانمان عرضه گردیده
 

 :فعالیت د
کمک های حقوقی به منظور دسترسی به تصدی زمین 

  فراهم گردیده 

 
11،111 

 
 
 
 
11،111 

 
3،511 

 
 
 
 
511 

 

 
31،511،111 

 
 
 
 
5،111،111 

 661،$2$،002    بودیجه مجموعی
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 جدول پوشش پیشنهادی نظر به محل

 ردیف

 محل جغرافیوی
 

والیات اولویت 
 داده شده کلستر

آغاز از آسیب پذیر )
 (ترین

  کلستر چندین بخشی

  کابل 0
UNHCR, WFP, UNICEF, UNMACCA, NRC, DRC, APA, DAWO, 

WSTA, ARCS 
 01 :مجموع

 کندهار 3
UNHCR, WFP, HDS, HRDA, HAPA, OHW, ARCS 2 :مجموع 

 2 :مجموع UNHCR, CHA, ARAA, CRDS, NPOR, VAR هرات 2

 ننگرهار 4
UNHCR, UNODC, UNMACCA, WFP, DCG, AGHC, AHDRO, 

OMAR 
 $ :مجموع

 کندز 1
UNHCR, Mediothek, ACTED, Shafaq Reconstruction  

Organization 
 4 :مجموع

 بلخ 6
UNHCR,  NRC, NPOR, Coordination of Humanitarian aid, 

Shafaq Reconstruction Organization 
 1 :مجموع

 پکتیا 2
UNHCR, WFP, Agency for Consortium for Training, APWO, 

ACRU  
 1 :مجموع

 فراه $
UNHCR, CHA, ARAA, CRDS, NPOR, VAR 6 :مجموع 

 UNHCR, DRC, NPOR, CHA, Shafaq Reconstruction بغالن 4
Organization 

 1 :مجموع

 پروان 01
UNHCR, NRC, DRC, APA, DAWO, WSTA 6 :مجموع 

 

 ی کلستر چندین بخشبرا( در کجا چه انجام میدهد یک) 3Wنقشه : ارتباط با نقشه

 

 

  

 

http://afg.humanitarianresponse.info/sites/default/files/afg_3w_MultiSector_Nov2012_A3.pdf
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( 3یهدف راهبرد ) 

( 3یهدف راهبرد ) 

 تغذی 

 (UNICEF)صندوق کودکان سازمان ملل متحد  سازمان اداره کننده کلستر

 (ابتکار مایکرونوترینت) Micronutrient Initiative گ کننده همکارسازمان همآهن

 دیپارتمنت تغذی عامه، وزارت صحت عامه همکار دولتی

 124،515،533 بودیجه مورد نیاز

 bhassan@unicef.org، همآهنگ کننده کلستر؛ (Basra Hassan)باصره حسن  ت تماسمعلوما
  ishinwari@micronutrient.org ؛رمحمد شینواری معاون همآهنگ کننده کلست

 مردم نیازمند و مستفدین مورد هدف

 یکتگور) های دسته
 نیازمند مردم( یها

 نیازمند مردم تعداد 

 

 عمل پالن های وژهپر در کلستر هدف تحت مستفدین
 (سال اخیرهدف ) بشردوستانه مشترک

 

 مجموع ذکور اناث
 

 مجموع ذکور *اناث

 115،134 112،242 241،133  3،252415 1،311،214 1،152،211  نبرد

عدم مصئونیت غذایی 
 دیرینه

 1،425،155 1،111،234 2،221،151  312،113 21،312 154،133 

بحران که بصورت 
 میگردد ناگهانی آغاز

 111،511 112،511 251،111  53،132 14،342 31،111 

  212،332 311،332 411،334  4،141،135 2،121،111 3،353،355  مجموعه ها

 زنان حامله و شیرده+ دختران کمتر از پنج سال  *

 (دست آورد)و اهداف برای بازده ( گروپ کاری تخصصی)مقاصد کلستر 

 ( صصیگروپ کاری تخ)کلستر  0مقصد 

اطفال کمتر از پنج سال، زنان حامله و شیرده مصاب سؤی تغذی حاد از طریق خدمات  350،344تعداد 

 .هدفمند تغذی، تداوی مناسب و به موقع دریافت مینمایند

ده و مطابق به معیارات بچه ها و دختران کمتر از پنج سال و زنان حامله و شیرده در برنامه های خدماتی شامل گردی 311،355(: دست آورد)بازده 
SPHERE تداوی گردیده اند .  

 3102سال  یبرا هدف (آورددست ) بازده شاخص

 350،344 بچه ها و دختران کمتر از پنج سال و زنان حامله و شیرده در پروگرام شامل گردیده

 (541) 312،220< تداوی گردیده اند SPHEREتعداد کسانیکه مطابق به معیارات 

 SPHERE <21،,,, (041)موفقیت نظر به معیارات میزان عدم 

در  011>در سؤی تغدی حاد شدید و   SPHERE <21میزان مرگ و میر نظر به معیارات 

 سؤی تغذی حاد متوسط

 

 ( گروپ کاری تخصصی)کلستر  3مقصد 

آب، بهداشت و حفظ  –ی شیرخواران و اطفال تغذ)در اطفال کمتر از پنج سال و زنان حامله و شیرده ( under nutrition)وقایه تغذی ناقص 

 ( الصحه و متممات مایکرونوترینت

بچه ها و دختران کمتر از پنج سال و زنان حامله و شیرده در پروگرام شامل گردیده و   522،532(:دست آورد )بازده 
  .جوامع شان از بدتر شدن وضعیت، محافظت گردیده اند

 3102ال س یبرا هدف (آورددست ) بازده شاخص

بچه ها و دختران کمتر از پنج سال و زنان حامله و شیرده، تعلیمات تغذی و مشوره دهی راجع به تغذی اطفال 

 و شیرخواران و آب، بهداشت و حفظ الصحه دریافت نموده اند

42,،41, 

 ,41،,42 .ت نموده اندبچه ها و دختران کمتر از پنج سال و زنان حامله و شیرده، متممات مایکرونوترینت ها را دریاف
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( 2یهدف راهبرد ) 

( 4یهدف راهبرد ) 

( 2یهدف راهبرد ) 

 

 ( گروپ کاری تخصصی)کلستر  2مقصد 

اطفال کمتر از پنج سال، زنان حامله و شیرده مصاب سؤی تغذی حاد، از طریق خدمات  31،151تعداد 

هدفمند تغذی، که بصورت خاص برای کمک به جوامع متأثر شده از بحرانات ناگهانی، بشمول بیجاشده گی 

 .تداوی مناسب و به موقع دریافت مینمایندطرح ریزی گردیده اند، 

 

 3112هدف برای سال  (دست آورد)شاخص بازده 

 (157) 15،153< تداوی گردیده اند  SPHEREبچه ها و دختران کمتر از پنج سال که مطابق به معیارات ( تعداد)  #

 SPHERE <2،111 (157)میزان عدم موفقیت نظربه معیارات 

در  117>در سؤی تغدی حاد شدید و   SPHERE <27به معیارات میزان مرگ و میر نظر 
 سؤی تغذی حاد متوسط

 

 ( گروپ کاری تخصصی)کلستر  2مقصد 

تغذی )در اطفال کمتر از پنج سال و زنان حامله و شیرده ( under nutrition)وقایه تغذی ناقص 

 ( ینتآب، بهداشت و حفظ الصحه و متممات مایکرونوتر –شیرخواران و اطفال 

  . بیجا شده گان داخلی و جوامع دیگر که از بحرانات با آغاز ناگهانی متأثر گردیده اند، از بدتر شدن وضعیت محافظت میگردند 43،111(: دست آورد)بازده 

 3112هدف برای سال  (دست آورد)شاخص بازده 

علیمات تغذی و مشوره دهی راجع بچه ها و دختران کمتر از پنج سال و زنان حامله و شیرده که ت( تعداد)  #
 به تغذی اطفال و شیرخواران و آب، بهداشت و حفظ الصحه دریافت مینمایند

 

43،111 

بچه ها و دختران کمتر از پنج سال و زنان حامله و شیرده که متممات مایکرونوترینت ها را ( تعداد) #
 دریافت مینمایند

 

43،111 

 

 ( گروپ کاری تخصصی)کلستر  4مقصد 

بهبود ظرفیت همکاران بخش تغذی و وزارت مربوطه دولتی در رابطه به پاسخ دهی مناسب در جریان 

 حد حاالت اضطرار و ارزیابی تغذی جهت جلوگیری از مرگ ها و رنج های بیش از 

  . آموزش یافته اند SMARTعضو کلستر از شش زون اولویت داده شده، راجع به روش  41(: دست آورد)بازده 

 3112هدف برای سال  (دست آورد)ص بازده شاخ

 11 آموزش یافته اند SMARTتعداد اعضای کلستر که در هر زون اولویت داده شده راجع به روش 

 (در صد والیت 51)  13 والیاتیکه در آن سروی تکراری راه اندازی گردیده اند

 

یافته های آن در اولویت بندی بیشتر . راه اندازی خواهد گردید 3102ل جمع آوری ارقام به سطح والیات در سا به منظور یک سروی ملی تغذی

م نیازمندی ها در هر والیت کمک خواهد کرد، این سروی خاصتاً در والیاتیکه در حال حاضر راجع به آن هیچ معلومات وجود ندارد، ارقام فراه

 .خواهد نمود

 
 .ه شده، راجع به تغذی در حالت اضطرار، آموزش یافته اندعضو کلستر از شش زون اولویت داد 41(: دست آورد)بازده 

 3112هدف برای سال  (دست آورد)شاخص بازده 

 11 تعداد اعضای کلستر که در هر زون اولویت داده شده راجع به تغذی در حالت اضطرار آموزش یافته اند

 

 فعالیت ها، مستفدین و محالت اولویت داده شده

اصتاً در والیات متأثر شده از نبرد، خشکسالی و عدم مصئونیت دیرینه غذایی، یک موضوع سؤی تغذی حاد هنوز هم، خ

 01در ( SFP)محل برنامه تغذی متمم  ,20والیت و  04در  (OTP)محل تداوی سراپا   221. نگران کننده است

از ماه جنوری الی . را ارسال میدارند( CMAM)والیت وجود دارند که ارقام تداوی سؤی تغذی حاد در سطح جامعه 

ارقام )طفل مصاب سؤی تغذی حاد شدید در پروگرام تداوی سراپا پذیرفته شده اند  443،,2مجموعاً  3103سپتمبر سال 

تا هنوز ( CMAM)پروگرام های تداوی سؤی تغذی حاد شدید در سطح جامعه (. پروگرام تداوی سراپا را مالحظه نمائید
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هرچند، پالن برای آغاز نمودن کار در . شرق کشور نرسیده اند -ات در جنوب و جنوبهم به برخی از نیازمندترین والی

مستفدین؛ پیشرفت در این  به دیجه مناسب، ارزیابی ها و دسترسیوبعضی ولسوالی های این مناطق وجود دارد، نبود ب

نشان ( وه کاری تخصصیگر)یک فعالیت اخیر در قسمت تحلیل نمودن ظرفیت، توسط کلستر . زمینه را مختل میسازد

میدهد که دانش اعضای گروه در قسمت راه اندازی ارزیابی ها و برنامه های مؤثر، خیلی محدود است، که ظرفیت 

ازینرو، طوریکه در تحلیل . نظارت، تحلیل و پاسخ دهی به موقع و مؤثر به وضعیت تغذی در کشور را متأثر میسازد

 :   عبارت اند از( گروه کاری تخصصی)ت عمده کلستر نیازمندی ها نشان داده شده است، خدما

 برنامه های خدماتی به منظور تداوی اطفال کمتر از پنج سال و زنان حامله و شیرده مصاب سؤی تغذی حاد. 

  اقدامات وقایوی به منظور محافظت اطفال کمتر از پنج سال و زنان حامله و شیرده با تمرکز روی تغذی اطفال

 .ب، بهداشت و حفظ الصحه و متممات مایکرونوترینت هاآ –و شیرخواران 

  راجع به سروی تغذی ( گروه کاری تخصصی)رشد ظرفیت اعضای کلسترSMART  و تغذی در حالت

 . اضطرار، تا خالهای معلوماتی بهبود یابند

 
گی رسیده  2213پالن عمل مشترک بشردوستانه  در جندر، موضوع چطور این کلستر به تعهدات خود در رابطه به

 مینماید

در صد اناث و باقی مانده آن  21به اساس جندر نشاندهنده ( گروه کاری تخصصی)محاسبه مستفدین تحت هدف کلستر 

 .ذکور بوده و روی این تأکید دارد که تمام گروه ها آسیب پذیر  بر اساس نیازمندی ها مورد توجه قرار  گرفته اند

رق قابل مالحظه بین بچه ها و دختران، از نقطه نظر سؤی تغذی حاد دیده نشده، اما در افغانستان نظر به ارزیابی ها، ف

. ماهه بیشتر در خطر سؤی تغذی حاد اند، زیرا در این سنین معموالً غذای متمم آغاز میگردد 32الی  ,اطفال بین سنین 

ه شده، اما این تغیرات از نظر هر چند، مانند کشورهای دیگر، قد کوتاهی در بچه ها نسبت به دختران بیشتر دید

گروه )کلستر . ارقام برنامه های خدماتی به اساس سن و جنس تفکیک خواهد گردید. احصائیوی قابل مالحظه نمی باشد

اطمینان خواهد داد که اعضای کلستر، کود شاخص جندر را میدانند، تا از توجه به جندر در تمام ( کاری تخصصی

 .ددفعالیت ها اطمینان حاصل گر

زنان را در جریان ( گروه کاری تخصصی)کلستر  این یکی و نقش آن در پرورش اطفال،یولوژنظر به تفاوت های فز

حاملگی و شیردهی حمایت نموده و به آنها کمک اضافی فراهم می نمایند تا از برآورده شدن نیازمندی های تغذی آنها 

پدران، خویشاوندان دیگر ذکور و اناث نیز باید بصورت  در جریان آموزش دهی و رشد ظرفیت. اطمینان حاصل گردد

آب، بهداشت و حفظ الصحه و  –مساویانه مورد توجه قرار گیرند تا آموزش ها راجع به تغذی اطفال و شیرخواران 

م اشتراک زنان در راه اندازی ارزیابی های تغذی یک نیاز الزمی بوده و در تما. مایکرونوترینت ها را دریافت نمایند

 .         فعالیت های آموزشی و رشد ظرفیت، بصورت کامل حمایت و تشویق خواهند گردید

 

رسیده  2213پالن عمل مشترک بشردوستانه  در محیط زیست، موضوع چطور این کلستر به تعهدات خود در رابطه به

 گی مینماید

اهش زباله های محیطی ناشی از بسته های محافظت، ترویج و حمایت از تغذی با شیر مادر، محیط زیست را از طریق ک

آماده برای استفاده، بوتل ها و بکار بردن دیترجنت های که به منظور پاک نمودن مورد استفاده قرار می گیرد، بهبود 

     .را بهبود خواهد بخشید( IYCF)بخشیده و در عین زمان طرز مطلوب تغذی اطفال و شیر خواران 
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 ، جدول خواسته شده(گروه کاری تخصصی)کلستر هزینه پاسخ دهی 

 

 3102تغذی در پالن عمل مشترک بشردوستانه سال ( گروه کاری تخصصی)هزینه کلستر 

هزینه مجموعی به دالر  مالحظات
 امریکایی

تعداد مجموعی 
 مستفدین

هزینه فی واحد 
 نظر به هر منفعت

 اقالم عمده هزینه نوع

 11،251،131 
 

15،434 
 

1131 
 

گرام جدیداً ایجاد شدهپرو
* 

تداوی سؤی تغذی حاد شدید در 
 اطفال کمتر از پنج سال

پروگرام موجوده 1111 13،155 11،315،511 
*

 

 13،541،232 
 

11،112 
 

124 
 

پروگرام جدیداً ایجاد شده
*

تداوی سؤی تغذی حاد متوسط  
 در اطفال کمتر از پنج سال

محالت موجوده 124 51،153 11،213،134 
* 

 335برای 
مستحق 

مطابق به 
WFP 

زنان حامله و شیرده مصاب  شیرده0 حامله 1153 125،213 131،514،412
 سؤی تغذی حاد

2 1x 3 
پاکت،  41)

دوبار در 
سال بشمول 

 (توزیع

در  4)ماهه  32الی  4اطفال  14 351،232 11،511،342
 (صد نفوس تحت هدف

 (MNP)پودر مایکرونوترینت 

در طول 1 1
 ماه 3

 تابلیت های مایکرونوترینت شیرده0 حامله 11 225،111 13،251،231

در  4)ماهه  32الی  4اطفال  12 351،232 1155،424 
 (صد نفوس تحت هدف

تغذی اطفال و شیرخواران در 
حاالت اضطرار و آب بهداشت 

 و حفظ الصحه

آموزش دادن به اعضای  113،111 13 1144،111 
کلستر و راه اندازی سروی 

 ها

سروی و برنامه آموزشی 
SMART 

برنامه آموزشی تغذی در  14،111 4 124،111 زون 4در 
حاالت اضرار برای اعضای 

 کلستر

آموزش های تغذی در حاالت 
 اضطرار بر حسب زون

 11در 
والیت با 
 اولویت باال

برنامه آموزشی تغذی در  13،511 11 131،511
حاالت اضرار برای اعضای 

 کلستر

ت اضطرار تغذی در حاال
 برحسب والیت

 هزینه مجموعی 24،515،533 

 
 تطبیق میگردند SFPو  OTPمستفدین از والیات اولویت داده شده که در آنها برنامه های 
 وجود ندارند SFPو  OTPمستفدین از والیات اولویت داده شده که در آنها برنامه های 

 یاد داشت

 :پروگرام جدیداً ایجاد شده
 :جودهپروگرام مو
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 جدول پوشش پیشنهادی نظر به محل

 ردیف

 محل جغرافیوی
 

 والیات اولویت داده شده کلستر
 (آغاز از آسیب پذیر ترین)

 تغذی

 4 :مجموع ACTD, HN-TPO, Oxfam-Novib, WFP پکتیا 0

 1 :مجموع AHDS, Cordaid, CAF, Save the Children, WFP اروزگان 3

 6 :مجموع AHDS, Cordaid, Tdh, UNICEF, WHO, WFP کندهار 2

 2 :مجموع HN-TPO, ADAA, WFP خوست 4

 4 :مجموع IMC, WHO, UNICEF, WFP پکتیکا 1

 2 :مجموع BDN, ADAA, WFP غزنی 6

 3 :مجموع IbnSina, WFP زابل 2

 2 :مجموع ACTD, BRAC, IbnSina, Emergency, UNICEF, ARCS, WFP هلمند $

 0 :مجموع BRAC نیمروز 4

 1 :مجموع ACTD, Oxfam Novib, SC, SCA, WFP سریپل 01

 4 :مجموع Oxfam Novib, SAF, SC, WFP فاریاب 00

 3 :مجموع CAF, WFP تخار 03

 1 :مجموع AKDN, CAF, Medair, Merlin, WFP بدخشان 02

 3 :مجموع PU-AMI, IMC کنر 04

 2 :مجموع HN-TPO, SCA, WFP لغمان 01

 2 :مجموع ACTD, SCA, WFP سمنگان 06

 4 :مجموع IMC, UNICEF, WHO, WFP نورستان 02

 3 :مجموع ACTD, WFP غور 0$

 2 :مجموع MOVE, ACTD, WFP بادغیس 04

 4 :مجموع AADA, AKF, Save the Children, WFP بامیان 31

 3 :مجموع BDN, WFP دایکندی 30

 4 :مجموع ACF, NEI, Tdh, WFP کابل 33
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 محافظت

 (UNHCR)کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان  سازمان اداره کننده کلستر

  گ کننده همکارسازمان همآهن
 کلستر های فرعی

 کاری های موضوعات گروپ

  (NRC)هیئت ناروی برای مهاجرین 
ی محافظت اطفال در حاالت ، کلستر فرع(UNFPA/Oxfam GB)کلستر فرعی خشونت مبنی بر جنسیت 

، گروپ کاری برای مسکن، زمین و ملکیت (UNICEF/Child Fund Afghanistan)اضطرار 
(UNHCR/NRC) گروپ کاری محافظت غیر نظامیان ،(UNHCR) مبارزه علیه ماین ،
(UNMAS/MCCA ) و بیجا شده گان داخلی(UNHCR/IOM ) 

 1111،223،155 بودیجه مورد نیاز

 Gwendoline Mensah  ،mensahg@unhcr.org سمعلومات تما
 samira.rafiq@afg.nrc.noسمیرا رفیق، 

 مردم نیازمند و مستفدین تحت هدف

یده و نیازمند خدمات محافظتی اند، تحت هدف تعداد زیاد از مستفدین را که متأثر گرد( گروه کاری تخصص)این کلستر 

فعالیت ها، از عرضه مستقیم خدمات گرفته تا دادخواهی مبنی بر وضعیت و باال بردن سطح آگاهی متفاوت . قرار میدهند

هدف این فعالیت های مختلف راه اندازی پاسخ دهی توسط گروه وسیع از مراجع مربوطه، بشمول کلستر های . میباشد

میخواهد که تعداد مردم نیازمند با تعداد مستفدین تحت ( گروه کاری تخصصی)نظر به اینکه، این کلستر . اشددیگر میب

، یکسان باشد؛ ازینرو تعداد نسبتاً زیاد مستفدین تحت هدف ارائه (گروه کاری تخصص)هدف در پاسخ دهی کلستر 

تعداد مردم نیازمند نسبت به مستفدین تحت هدف، بسیار هرچند، در رابطه به جوامع متأثر شده از ماین ها، . گردیده اند

امکانات کافی جهت پاسخ دهی به تمام جوامع متأثر شده از  محافظت (گروه کاری تخصصی)بلند اند و فعالین کلستر 

.ندارند 3102ماین ها در سال 
42

     

 گتگوری های مردم نیازمند

 تعداد مردم نیازمند 

  جمله  راندخت بچه ها **اناث **ذکور 

بیجا شده گان داخلی ناشی از 
   نبرد

 233،325 231،115 145،411 121،211 451،111 

بیجا شده گان داخلی ناشی از 
 حوادث طبیعی

 13،141 15،341 5،241 1،141 32،111 

جوامع متأثر شده از حوادث 
 طبیعی

 142،111 323،111 22،431 111،521 411،111 

غیر نظامیان در مناطق 
دسترسی محدود به )نگیج

 * (خدمات

 N/A N/A N/A N/A 5،411،111 

 N/A N/A 411 341 141   قربانیان قاچاق انسان

بیجا شده گان داخلی عودت کننده 
 ، برگشته(ناشی از نبرد)ها 

 11،311 3،211 3،421 3،431 31،111 

بیجا شده گان داخلی عودت کننده 
، (ناشی از حوادث طبیعی)ها 

 برگشته

 N/A N/A N/A N/A N/A 

اشخاص متأثر شده از ماین ها و 
مواد انفجاری باقی مانده از 

 ***نبرد

 5،331،452 5،143،451 N/A N/A 11،141،114 

 114،$31،$0   مجموعه ها 

 
  

                                                      
54

از وجود ماین ها  3132ساله را به پیمان اوتاوا راجع به منع ماین های ضد پرسونل ارسال داشته که به اساس آن افغانستان تا سال  11دولت افغانستان درخواست تمدید   
ش قرار جائیکه تمام مردم نیازمند که در خطر ماین ها و مواد انفجاری باقی مانده از نبرد تصنیف گردیده اند، منحیث مستفدین مورد هدف تحت پوش. کسازی خواهد گردیدپا

 .    جعه نمائیداین سند مرا 24برای معلومات بیشتر راجع به ماین ها و مواد انفجاری باقی مانده از نبرد، به صفحه . خواهند گرفت

 

mailto:mensahg@unhcr.org
mailto:samira.rafiq@afg.nrc.no
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( 1هدف راهبردی ) 

( 1،2هدف راهبرد ) 

( 1،2هدف راهبرد ) 

 

 
دم است که در مناطق جنگی زنده گی نموده و این تخمین در برگیرنده مر. بدست آمده است 3113سال ( CAP)توحیدی  خمین است که از پروسه درخواستاین یک ت*

این مردم در بر گیرنده بیجا شده گان داخلی و جوامع متأثر شده از ماین ها و حوادث . قادر به دسترسی به خدمات اساسی مانند غذا، آب، صحت، تعلیم و غیره نیستند
 . طبیعی نیز خواهند بود

 . گان و جوامع متأثر شده از حوادث طبیعی و غیر نظامیان در مناطق جنگی اند عودت کننده0 اینها شامل بیجا شده گان داخلی***
 .    اینها تعداد مجموعی بیجا شده گان داخلی ذکور و اناث را بشمول بچه ها و دختران نشان میدهد**

 

 ( دست آورد)مقاصد کلستر و اهداف برای بازده 

 شونت های مربوط به آنتقویت کردن محافظت غیر نظامیان از نبرد و خ. 1  

افزایش دادن دسترسی مردم متأثر شده به کمک ها و خدمات بشردوستانه، . 3  

 با تمرکز خاص روی گروپ های آسیب پذیر

دادخواهی و حساس سازی در رابطه به نیازمندی ها و نگرانی های مردم . 2 

 متأثر شده و توانمند ساختن سیستم هشدار اولیه 

 

 (گروه کاری تخصصی)تر شاخص های کلس

   3102هدف برای سال  اولویت کلستر (دست آورد)شاخص بازده 

تعداد مردم که از )مردم که از پروگرام مبارزه علیه ماین بهره میبرند ( تعداد)  #
مواد انفجاری 0 پاکسازی ماین نفع میبرند، تعداد مردم که از تعلیمات راجع به ماین ها

 (میبرند باقی مانده از نبرد نفع

  نفر  1،311،212 3 و   1

  راپور  13 2 و   3،1 راپورهای تحلیل کیفی بیجا شده گان داخلی( تعداد)  #

میکانیزم های فعال رجعت دهی و خدمات برای قربانیان خشونت ها مبنی ( تعداد)  #
 در شرایط اضطرار بشری، به سطح زون و والیتی( GBV)بر جنسیت 

 والیت  5  3 و  1

سال، در محالت اضطراری که به خدمات و  12کمتر از  اشخاص( فیصدی) %
 .محیط محافظتی دسترسی دارند

  افزایش  117 2 و   3،1

مردان و زنان در حال خطر، که ( HLP)واقعات مسکن، زمین و ملکیت ( تعداد)  #
 به آن رسیده گی صورت گرفته است

  نفر  3،111 2 و   3،1

ابتکارات حساس سازی که 0 موقعیت های مشترک0 دادخواهیابتکارات ( تعداد) #
 .محافظت پیشبرده میشود یا رهبری میگردند( گروه کاری تخصصی)توسط کلستر 

 ابتکارات0 موقعیت ها  4 2 و   3،1

 

 

 
 مستفدین تحت هدف در پروژه های پالن عمل مشترک بشردوستانه کلستر 

 (هدف اخیر سال)

گتگوری های مردم 
 دنیازمن

 
  جمله  دختران بچه ها **اناث **ذکور

بیجا شده گان داخلی ناشی 
   از نبرد

 233،325 231،115 145،411 121،211 451،111 

بیجا شده گان داخلی ناشی 
 از حوادث طبیعی

 13،141 15،341 5،241 1،141 32،111 

جوامع متأثر شده از حوادث 
 طبیعی

 142،111 323،111 22،431 111،521 411,111 

غیر نظامیان در مناطق 
دسترسی محدود )جنگی

 * (به خدمات

 N/A N/A N/A N/A 5،411،111 

 N/A N/A 411 341 141   قربانیان قاچاق انسان

بیجا شده گان داخلی عودت 
 ، (ناشی از نبرد)کننده ها 

 11،311 3،211 3،421 3،431 31،111 

بیجا شده گان داخلی عودت 
 ناشی از حوادث)کننده 

 ، (طبیعی

 N/A N/A N/A N/A N/A 

اشخاص متأثر شده از ماین 
ها و مواد انفجاری باقی 

 ***مانده از نبرد

 411،351 532،151 N/A N/A 1،311،212 

 $21،$2،21   مجموعه ها 
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 اقدامات، مستفدین و محالت اولویت داده شده

 اقدامات
که از تهدیدات گسترده ناشی از نبرد، خشونت و  به وضعیت غیر نظامیان( گروه کاری تخصصی)اعضای این کلستر 

اینها مشتمل اند بر، رسیده گی به نگرانی های مانند استخدام و . حاالت اضطرار متأثر گردیده اند، تمرکز خواهند کرد

بکار بردن اطفال توسط نیروها یا گروه های مسلح، کشتن یا مصدوم ساختن اطفال، خشونت های مبنی بر جنسیت 

(GBV )مواد انفجاری باقی مانده از / مالت به مکاتب، اشغال کلینیک ها، بیجا شدن اجباری و مواجه شدن به ماین هاح

اولویت دیگر عبارت از بهبود دسترسی این مردم و جوامع میزبان شان، خاصتاً از گروه های آسیب پذیر، از . نبرد

 .های دیگر میباشدطریق محافظت مستقیم و مساعدت یا دادخواهی همراه با کلستر 

این کلستر در نزدیکی با کلستر های دیگر کار خواهد کرد تا مالحظات محافظتی را در نظر گرفته و پاسخ ها را با 

این کلستر در همکاری نزدیک با گروپ کاری . و مبنی بر حقوق، بهبود بخشد" ضرر نرسانید"پیروی از روش 

ان و بخش های تعلیم و صحت، کار خواهد کرد تا شش تخطی بزرگ در افغانست( MRM)میکانیزم نظارت و راپوردهی 

، و (3111) 3,,0، (3114) 0,03علیه اطفال بشمول حمالت به مکاتب و شفاخانه ها، پیروی از قطع نامه های 

این کلستر یکجا با فعالین عمده دیگر از طریق شریک . نظارت گردیده و راجع به آن راپور داده شود( 3100) ,011

 . زی معلومات و دادخواهی، به منظور بهبود پاسخ دهی نیز تالش خواهد کردسا

باآلخره، اعضای کلستر محافظت، بصورت انفرادی یا گروپی، مثالً گروپ کاری محافظت غیر نظامیان، در 

گر متأثر موضوعات مربوط به مردم متأثر شده مانند بیجا شده گان داخلی، مردم غیر نظامی در مناطق جنگی و مردم دی

این کلستر همچنان از طریق تشکیالت آن به سطح زون ها، در . شده از نبرد و حوادث طبیعی، دادخواهی خواهد کرد

در زمان " هشدار اولیه "گروپ کاری محافظت به سطح زون، منحیث یک میکانیزم معلوماتی و واکنشی / هشت کلستر

این کلستر  همچنان در سرتاسر کشور با فعالین . ، عمل خواهد کردوقوع بیجا شده گی یا رخ دادن نبرد یا حوادث طبیعی

در )و همچنان با چهار گروپ کاری بیجا شده گان داخلی ( GBV)بخش های محافظت اطفال، خشونت مبنی بر جنسیت 

که توسط وزارت مهاجرین و عودت کننده گان و کمشنری عالی سازمان ملل متحد در ( شمال، غرب، شرق و جنوب

در حال حاضر، . ر پناهنده گان اداره میشوند، و فعالین بخش مبارزه علیه ماین ها، روابط نزدیک برقرار خواهد کردامو

و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، ادارات سازمان ملل ( بین المللی و ملی)های غیر دولتی  مانساز  331بیشتر از

، در سر تاسر کشور یک شبکه از فعالین محافظت را تشکیل میدهد متحد، دیپارتمنت های مهاجرین و عودت کننده گان

روی رشد ظرفیت جامعه محلی و فعالین ملی تأکید صورت (. ذیالً به نقشه پوشش فعالین کلستر محافظت مراجعه نمائید)

، 3102در جریان سال . در صورت وقوع اضطرار، رهبری را در دست گیرندهشدار اولیه در قسمت  خواهد گرفت تا

 .تالش زیاد بخرج داده خواهد شد تا کلستر ها به سود بیشتر شدن مالکیت ملی، تحول نمایند

 مستفدین
بیجا شده گان، مردم ملکی در مناطق جنگی، و مردم دیگر که از نبردها و حوادث طبیعی متأثر گردیده اند، با تمرکز 

اطفال / خانواده های که توسط خانم ها: گرفت خاص روی گروه های آسیب پذیر ذیل مورد رسیده گی قرار خواهند

سال که در خطر استخدام و استفاده  ,0سرپرستی میشوند، زنان بیوه، اطفال بدون همراه و جدا شده، اشخاص کمتر از 

سال که توسط نیروها یا گروه های مسلح استخدام گردیده یا مورد استفاده قرار می  ,0قرار دارند، اشخاص کمتر از 

سال که توسط نیروها یا گروه های مسلح رها گردیده اند، اطفال که مورد سؤی استفاده قرار  ,0اشخاص کمتر از  گیرند،

گرفته اند، کسانیکه از خشونت های مبنی بر جنسیت زنده مانده اند، اشخاص معیوب، زنان و اشخاص سالخورده بدون 

 .     مهاجرین، عودت کنند گان و بیجا شده گان که زمین ندارند اخراج شده گان، ،همراه، قربانیان شکنجه، اقلیت های قومی

 محالت
مناطق متأثر شده از نبرد و حوادث طبیعی، جائیکه اعضای کلستر محافظت افغانستان حضور دارند و دارای ظرفیت 

سازی  به خرج داده خواهد شد تا جهت شریک ‘شبکه های محافظت’پاسخ دهی اند، تالش زیاد به منظور انکشاف 

. معلومات، رجعت دهی واقعات و در صورت امکان پاسخ دهی به آن، به ساحات دور دست و غیر قابل دسترس برسند

عالوتاً، موضوعات مربوط به بیجا شده گان داخلی در مناطق شهری و جوامع میزبان، بیشتر مورد باز جویی قرار 

 .     خواهد گرفت

 نظارت و ارزیابی
شاخص های را به منظوری اندازه گیری پیشرفت پروگرام ایجاد نموده و هر سه ماه ( ی تخصصیگروه کار)این کلستر 

همچنان پاسخ دهی کلستر در مجالس ماهانه کلستر به سطح ملی و زون ها، . ارش داده خواهد شدزبعد نظر به آن گ

ب همآهنگ کننده گان کلستر نیز مالقات های متناو. بصورت منظم تعقیب گردیده و یک پالن کاری ترتیب خواهد گردید

 .     از نظارت و ارزیابی مؤثر اطمینان میدهد

گی رسیده  2213پالن عمل مشترک بشردوستانه  در جندر، موضوع چطور این کلستر به تعهدات خود در رابطه به

 مینماید
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بیشتر از یک نمره  (جنسیت)تمام پروژه های ارائه شده تحت کلستر محافظت، از نظر شاخص جندر  3103 سال در

هرچند، از باعث کمبود بودیجه اکثر پروژه ها تطبیق . قرار گرفتند 3Aآن در رده  2پروژه  01بدست آورده و از جمله 

از طریق بودیجه خود اعضای کلستر ( جنسیت)حساس سازی، مانند آموزش ها در رابطه به موضوعات جندر . نگردیدند

یرنده، برنامه های آموزشی ادغام محافظت، که یکجا با کلستر های مصئونیت غذایی و اینها در برگ. راه اندازی گردیدند

 .راه اندازی گردید، نیز میباشد 3103زراعت، و صحت در سال 

، کلستر محافظت، به ادغام و آموزش محافظت توسط ادارات مربوطه کلستر ادامه خواهد داد که شامل 3102در سال 

این کلستر اطمینان خواهد داد که ادارات مربوطه کلستر بصورت سیستماتیک ارقام جدا . نیز است( جنسیت)جز جندر 

باید گفته شود که نبرد و حوادث طبیعی؛ . شده بر حسب جنس و سن راجع به مردم متأثر شده را جمع آوری خواهند کرد

جمع . ی در نقش های جندر میگرددزنان، مردان، بچه ها و دختران را به طرق مختلف متأثر ساخته و منتج به دیگر گون

آوری مناسب ارقام جدا شده، کلستر محافظت را قادر میسازد که خدمات هدفمند را برای مردان، زنان، بچه ها و دختران 

 .راه اندازی نماید

سال را در بر می  ,0نظر به تعریف، خدمات محافظت اطفال پاسخ های مناسب و ضروری برای اشخاص کمتر از 

بچه ها و دختران، در حاالت اضطرار دارای نیازمندی های مختلف اند؛ پاسخ دهی به اطفال و نوجوانان باید . گیرند

سال که از نبرد و حوادث طبیعی متأثر گردیده اند،  ,0اشخاص کمتر از . باشد( جندر)مناسب و مطابق به جنسیت 

در نظر گرفتن مفکوره ها و فعالیت های . قرار دارند( GBV)بصورت فزاینده در خطر خشونت مبنی بر جنسیت 

خاصتاً در شرایط افغانستان خیلی مهم بوده جائیکه گفتگو در ( GBV)مربوط به جندر و خشونت های مبنی بر جندر 

   .                   و خشونت های جنسی خیلی ضعیف بوده و یا هیچ وجود ندارد( جنسیت)رابطه به خشونت های مربوط به جندر 

ی کلستر محافظت افغانستان ترغیب خواهند گردید تا از طریق مباحثات گروپ های متمرکز مختص به سن و اعضا

جنسیت، نظارت منظم را، راه اندازی نمایند تا بشمول مصئونیت و امنیت، بصورت کلی راجع به محیط محافظتی و 

نیازمندی . علومات جمع آوری نمایندراجع به وضعیت جوامع متأثر شده، با تمرکز خاص روی اشخاص آسیب پذیر م

های مختلف زنان، مردان، دختران و بچه ها نیز در ارزیابی نیازمندی ها مورد تحلیل قرار گرفته و در تالش های 

 .   راه اندازی میگردد، جا داده خواهد شد 3102دادخواهی و رشد ظرفیت که توسط این کلستر و اعضای آن در سال 

گی رسیده  2213پالن عمل مشترک بشردوستانه  در جندر، موضوع عهدات خود در رابطه بهچطور این کلستر به ت

 مینماید

کلستر محافظت، متعهد به جا دادن موضوعات ایستاده گی و پایداری در پاسخ دهی به بیجا شده گی ناشی از حوادث 

مالحظات . کردن راه حل های بادوام، میباشدطبیعی و همچنان در رابطه به بیجا شده گان ناشی از نبرد، خاصتاً در اتخاذ 

محیطی در رابطه به بیجا شده گان داخلی در پیش نویس پالیسی ملی راجع به بیجا شده گان داخلی که در حال ترتیب 

به موضوعات مربوط به محیط زیست در کار فعالین مبارزه علیه ماین ها نیز، حین . شدن است، نیز جا داده خواهد شد

     . ثرات ماین ها روی جوامع، توجه صورت خواهد گرفتارزیابی ا

 

 (گروه کاری تخصصی)هزینه پاسخ دهی کلستر 

 مردم تحت هدف فعالیت ها #
هزینه فی واحد 

به دالر 
 ($)امریکایی

هزینه مجموعی به 
 ($)دالر امریکایی

  همآهنگی کلستر محافظت افغانستان 

 211،111 2  همآهنگی کلستر محافظتتیم  همآهنگی کلستر محافظت به سطح ملی 1

 151،111 2 همآهنگ کننده گان به سطح زون ها همآهنگی کلستر محافظت به سطح زون 3

 411،111     هزینه مجموعی

 کلستر فرعی محافظت اطفال در حالت اضطرار

 211،111 11 21،111 نظارت از محافظت 1

 351،111     همآهنگی 3

 451،111 51 12،111   آموزش 2

 251،111 31 2،411 خدمات روانی اجتماعی 4

5 
تقویت کردن راه ها و سیستم های محافظت اطفال در واقعات اضطراری، بشمول 

 241،111 343 2،311 خدمات دوباره بهم پیوستن و ادغام مجدد 

 3،241،111     هزینه مجموعی
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 (GBV)کلستر فرعی خشونت مبنی بر جنسیت 

1 
زم رجعت دهی و پاسخ همآهنگ چندین بخشی به منظور جلوگیری و پاسخ ایجاد میکانی

 (GBV)دهی به خشونت مبنی بر جنسیت 
 n/a 4،511،111 مردم متأثر شده

 n/a 241،441 مردم متأثر شده خدمات و پاسخ دهی به خشونت های مبنی بر جندر و خشونت های جنسی 3

2 
ات صحی در رابطه به جلوگیری و آموزش دهی و رشد ظرفیت عرضه کننده گان خدم

 (GBV)پاسخ دهی به خشونت مبنی بر جنسیت 
 n/a 2،111،111 مردم متأثر شده

 n/a 3،511،111 مردم متأثر شده فعالیت های دادخواهی و مفاهمه 4

 213،411 3،142351 411 خدمات محافظتی برای قربانیان قاچاق انسان  5

 n/a 113،311 مردم عام (و سازمان های غیر دولتی IOMتوسط )اق انسان باال بردن سطح آگاهی راجع به قاچ 4

 00،321،341     هزینه مجموعی

 (HLP)گروپ کاری مسکن، زمین و ملکیت 

1 
کمک های حقوقی، باالبردن سطح آگاهی، حساس سازی جامعه و دادخواهی راجع به 

 آسیب پذیرموضوعات مسکن، زمین و ملکیت، با تمرکز روی مردم محروم و 

بیجا شده گان   511،111
داخلی، مهاجرین عودت 

 کننده و جوامع میزبان
n/a 2،111،111 

 کارمندان حمایوی اختصاصی به سطح ملی 3

اشخاص مسئول و گروپ 
کاری مسکن، زمین و 

در سطح ( HLP)ملکیت 
 ساحوی و ملی

13 15،343 

 2،121،463     هزینه مجموعی

 

 بیجا شده گی داخلی

 ث طبیعیحواد

       نظارت از محافظت 1

 122،541 4311 32،111 بیجا شده گان ناشی از حوادث طبیعی  

 1،312،111 4311 411،111 مردم متأثر شده از حوادث طبیعی  

       همآهنگی  3

 41،141 1342 32،111 بیجا شده گان ناشی از حوادث طبیعی  

 513،111 1342 411،111 مردم متأثر شده از حوادث طبیعی  

       آموزش دهی 2

  
0 رشد ظرفیت سازمان های غیر دولتی و وزارت کار، امور اجتماعی شهدا و معلولین
دیپارتمنت های والیتی کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین در رابطه به محافظت 

 قربانیان قاچاق انسان

کارمندان وزارت کار، 
امور اجتماعی شهدا و 

یپارتمنت های د0 معلولین
والیتی کار، امور 

اجتماعی، شهدا و معلولین 
که در قسمت قربانیان 

 قاچاق انسان کار میکنند

n/a 21،311 

        ارزیابی ها 4

 32،531 2324 32،111 بیجا شده گان ناشی از حوادث طبیعی  

 1،224،111 2324 411،111 مردم متأثر شده از حوادث طبیعی  

 4،061،131     هزینه مجموعی

 :بیجا شده گان ناشی از نبرد

 511،111 3351 311،111 نظارت از محافظت 1

 151،111 1321 511،111 دادخواهی و مفاهمه 3

 2،111،111 15 311،111 ارزیابی و سروی ها0 اداره معلومات 2

 311،354 3،512312 21 آموزش و رشد ظرفیت 4

 422،313 24314 31،111 (برگشت)نظارت از راه حل های بادوام  5

 1،111،111 31 51،111 (اشخاص آسیب پذیر)خدمات برای مردم که نیازمندی های خاص دارند  4

 3،211،111 32 111،111 خدمات حقوقی 1

 22،122$،2     هزینه مجموعی

  مبارزه علیه ماین ها

                                                           دادخواهی برای مردم معیوب 1
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211،111          1322  345،111  

3 
مواد انفجاری باقی مانده از 0 تعلیمات راجع به خطرات ماین ها)نظارت از محافظت 

 (نبرد
                     
324،112  

                 
             3  

                 
3،151،111  

 ونلپاک سازی ماین های ضد پرس 2
                     
311،312  

                 
         141  

               
25،311،111  

  پاک سازی ماین های ضد تانک 4
                         
1،123  

                 
      4،414  

               
24،111،111  

  پاک سازی ساحات جنگی 5
                         
4،442  

                 
         121  

                 
1،311،111  

 نابود ساختن و سروی مهمات منفجر ناشده  4
                     
335،415  

                 
           14  

                 
2،511،111  

1 
، تعلیمات راجع به خطرات پاک سازی)فعالیت های همآهنگ کننده مبارزه علیه ماین ها

 (مواد انفجاری باقی مانده از نبرد0 و کمک به قربانیان ماین ها

                  
3،111،212  

                 
             2  

                 
4،121،334  

     هزینه مجموعی
               
$3،441،434  

 000،621،624     3102جمع کل بودیجه کلستر محافظت برای سال 

   . برای جزیات بیشتر راجع به هزینه های فی واحد و جوانب دیگر بودیجه، با همآهنگ کننده کلستر محافظت تماس بگیرید: شرح هزینه فی واحد

 

 3113تعداد فعالین نظر به ولسوالی، اکتوبر سال  –، کلستر محافظت افغانستان (کی در کجا چه انجام میدهد) 2W :ارتباط با نقشه

 

 آب، بهداشت و حفظ الصحه 

 (UNICEF)صندوق کودکان سازمان ملل متحد  سازمان همآهنگ کننده کلستر

اداره همکار همآهنگ کننده 
 کلستر

 (OHW)سازمان رفاه بشری 

 (MRRD)وزارت احیا و انکشاف دهات  همکار دولتی

 134،111،111 بودیجه مورد نیاز

 +ssaquib@unicef.org20670599739  عبد السمیع ثاقب،: همآهنگ کننده کلستر معلومات تماس

ده، که توسط این سازمان غیر دولتی معرفی انتخاب گردی OHWجدیداً توسط : معاون همآهنگ کننده کلستر

 . خواهد گردید و روی الیحه وظایف وی موافقه صورت خواهد گرفت

 مردم نیازمند و مستفدین تحت هدف

گتگوری های مردم 
 نیازمند

تعداد مستفدین که توسط پروژه های کلستر   تعداد مردم نیازمند 
در پالن عمل مشترک بشردوستانه تحت 

 (هدف اخیرسال)ده میشود هدف قرار دا

 جمله ذکور اناث  جمله ذکور اناث 

عدم دسترسی به آب 
 آشامیدنی مصئون

 1،143،111 1،122،111 3،221،111  451،111 411،111 331،111 

عدم دسترسی به 
تسهیالت اصالح 

 شده بهداشتی

 213،111 312،111 1،121،111  151،111 141،111 211،111 

سلوک ضعیف 
ی و حفظ بهداشت

 الصحوی

 554،111 514،111 1،121،111  125،111 145،111 323،111 

بیجا شده گان عودت 
کننده گان و جوامع 

 میزبان

 - - -  115،111 115،111 331،111 

 1،123،111 231،111 241،111  5،341،111 3،413،111 3،542،111  مجموعه ها

 

http://afg.humanitarianresponse.info/sites/default/files/afg_3w_protection_oct2012.pdf
mailto:ssaquib@unicef.org
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( 3یهدف راهبرد ) 

 

پالن عمل مشترک بشردوستانه  در جندر، وضوعم چطور این کلستر به تعهدات خود در رابطه به

 گی مینمایدرسیده  2213

را از طریق پروژه های که ( جنسیت)، کلستر آب، بهداشت و حفظ الصحه تعهد خود در برابر جندر 3103در سال 

ران بخش همکا. چالش های مختص به جنسیت را در افغانستان شناسایی نموده و به آن پاسخ داده اند، ارائه نموده است

آب، حفظ الصحه و بهداشت، دست آورد های خود را بصورت جداگانه نظر به سن و جنس گزارش داده که جزئیات 

راجع به دختران، بچه ها، زنان و مردان را که برای شان خدمات آب، بهداشت و حفظ الصحه فراهم گردیده، ارائه 

 .مینماید

تر را در رابطه به جا دادن موضوع جندر در پالن گذاری، طرح مراجع همکار، آموزش و رهنمود بیش 3102در سال 

پروژه ها توسط همکاران به اساس رهنمود و درجه . ریزی، تطبیق، نظارت و راپور دهی پروژه ها دریافت خواهند کرد

هند بندی جندر که در یاد داشت رهنمودی جندر در قسمت آب، بهداشت و حفظ الصحه نشان داده شده است، ترتیب خوا

خاصتاً، به . موضوعات جندر در رابطه به نابرابری و معیارات کلتوری موجوده باید مورد رسیده گی قرار گیرد. گردید

 نیازمندی های زنان و دختران، با توجه به آسیب پذیری شان در شرایط نبرد و بیجا شدن که نیازمندی اینها را به خلوت

بیشتر به چالش میکشاند، باید توجه  را مات آب، بهداشت و حفظ الصحهبه خد شان و دسترسی افزایش داده امنیت و

آب، بهداشت و حفظ الصحه با تحلیل نمودن دقیق ( گروه کاری تخصصی)برنامه های کلستر . خاص صورت گیرد

       . ترتیب و تطبیق میگردند و در تمام جوانب طرح ریزی برنامه به زنان و مردان سهم داده میشود

پالن عمل مشترک  در محیط زیست، موضوع ن کلستر به تعهدات خود در رابطه بهچطور ای

 گی مینمایدرسیده  2213بشردوستانه 

نظارت از آب زیر زمینی، استخراج پایدار آب زیر زمینی، نابود ساختن مدفوعات و مواد بیکاره جامد بصورت مصئون 

و مالحظات موجوده در روش کاری بخش آب، بهداشت و و سهیم ساختن جوامع در موضوعات محیط زیست، فعالیت ها 

تمرکز این اقدامات، دراز مدت و انکشافی بوده، اما در پاسخ دهی اضطراری نیز بصورت . حفظ الصحه میباشند

کلستر آب، بهداشت و حفظ الصحه در جریان حاالت اضطرار، به نظارت از تعهدات خود در . مساویانه قابل اجرا اند

یط زیست ادامه خواهد داد؛ پروژه ها با استفاده از یک چک لست به اساس معیارات قبول شده محیطی، رابطه به مح

مورد بازبینی قرار خواهند گرفت؛ آگاهی و آموزش دهی بیشتر در رابطه به موضوعات محیط زیست، مانند قطع 

       .   ده مقتضی آن، داده خواهد شددرختان جنگلی و رهنمود راجع به احتمال خطر محیط زیست و اقدامات تخفیف دهن

 (دست آورد)مقاصد کلستر و اهداف برای بازده 

طوریکه در باال تذکر یافت، خدمات این کلستر بصورت مستقیم یا غیر مستقیم در قسمت هر چهار هدف راهبردی 
 .هند کردکمک خوا 2و  3هرچند، خدمات پیشنهاد شده عمدتاً در قسمت اهداف راهبردی . مینمایدکمک 

 کلستر  1مقصد 

میلیون نفر  135 نیازمندی های با خدمات هدفمند آب، بهداشت و حفظ الصحه که به منظور رسیده گی به

طرح ریزی گردیده اند، در کاهش مرگ و مائوفیت و بهبود حالت ایستاده گی و پایداری آسیب پذیر ترین 

 . مردم افغانستان کمک خواهد کرد

 

 نفر 331،111آب آشامیدنی مصئون برای  (:دست آورد)بازده 

هدف برای سال  مقدار (محصول)شاخص بازده 
3112 

 45،111 21 احیای مجدد نقاط آب ستراتیجیک

 15،111 35 ترمیم شبکه های لوله یی بزرگ0 احیای مجدد

 55،111 51 احیای مجدد شبکه های لوله یی کوچک که از چشمه های منشأ می گیرند

 135،111 3،511 (صرف ترمیم)مبه های دستی احیای مجدد ب

 231،111 3،111 (یکجا با بمبه های دستی)ساختن چاه های جدید 

 511 45،111 (kanda)محافظت کنده 0 احیای مجدد

 45،111 3،111 خانگی تصفیه آب واحدهایتوزیع 

 نصب یک واحد کوچک نمک زدایی، که با استفاده از انرژی خورشید کار میکند
 (فیه توسط آزموس معکوستص)

11 21،111 

 331،111  (افراد)تعداد مجموعی 
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( 2یهدف راهبرد ) 

 

 نفر 533،111خدمات بهبود بهداشت و حفظ الصحه برای (: دست آورد)بازده 

 3112هدف برای سال  (دست آورد)شاخص محصول 

از رسانه  بسته های حفظ الصحه، آموزش دهی به کارکنان جامعه، رهنمایی ها، استفاده)ترویج حفظ الصحه 
 ( ها، مالقات های خانه به خانه و غیره

323،111 

تشناب ها، روش های جامعه برای بهداشت عمومی؛ بشمول بهداشت مکمل به رهبری )ترویج بهداشت 
 (، دادخواهی و آموزش(CLTS)جامعه 

211،111 

 533،111 (افراد)تعداد مجموعی 

 

 (گروه کاری تخصصی)کلستر  3مقصد 

بیجا شده گان، عودت کننده گان، اخراج شده گان و جوامع میزبان، از  331،111از  کمک به بیشتر

 .هطریق خدمات به موقع و پایدار آب، بهداشت و حفظ الصح

 

 ، بیجا شده گان داخلی، عودت کننده گان، اخراج شده گان و جوامع میزبان 111،111(: دست آورد)بازده 

 3112هدف برای سال  (دست آورد)شاخص محصول 

بدون اعمار )خدمات آب، بهداشت و حفظ الصحه برای بیجا شده گان، عودت کننده گان در جوامع میزبان 
 (تشناب

111،111 

 

 بیجا شده گان داخلی، عودت کننده گان، اخراج شده گان در مساکن و کمپ ها 51،111(: محصول)بازده 

 3112هدف برای سال  (دست آورد)شاخص محصول 

همراه با )هداشت و حفظ الصحه برای بیجا شده گان، عودت کننده گان در مساکن و کمپ ها خدمات آب، ب
 (اعمار تشناب ها

51،111 

 

 فعالیت ها، مستفدین و محالت اولویت داده شده

به مردم آسیب پذیر  نظر ‘مستفدین تحت هدف’کمک های بشردوستانه و تعداد پیشنهادی  ‘مردم نیازمند’تعداد تخمینی  حجم قضایا و اساس برای 

 :  در والیات اولویت داده شده در جدول ذیل نشان داده شده اند

 هدف برای خدمات بشری نیاز های بشری

 دسترسی به آب آشامیدنی مصئون

 نفر 131،111  نفر 3،221،111 

 :باالترین رقم به سطح والیتی

نمایند، پائین میزان مردم که از یک منبع اصالح شده آب آشامیدنی استفاده می (1
تر از حد متوسط ملی خانواده های که از یک منبع اصالح شده آب آشامیدنی 

 استفاده مینمایند 
 یا

میزان مردم که از نسبت اعظمی خانواده ها بر محالت آب، تجاوز میکند یا  (3
  .   به تانکر آب اتکأ مینمایند

عظمی که از نسبت ا( تنها در والیات اولویت داده شده)تناسب مردم 
.   خانواده ها بر محالت آب تجاوز میکند یا به تانکر آب اتکأ مینمایند

  

 دسترسی به تسهیالت بهبود یافته بهداشتی

 نفر 201،111  نفر 0،5,1،111 

از میانگین  3111در والیاتیکه میزان واقعات امراض حاد اسهالی در سال 
ان تغوط در محیط آزاد نزد میزان واقعات ملی تجاوز نموده، تناسب مردم که میز

 .  است 117شان باالتر از 

که میزان تغوط در ( تنها در والیات اولویت داده شده)تناسب مردم 
 .  است %35محیط آزاد نزد شان باالتر از 

 سلوک بهبود یافته حفظ الصحوی و بهداشتی

 نفر 3,3،111  نفر 0،021،111 

از میانگین  3111سهالی در سال در والیاتیکه میزان واقعات امراض حاد ا
پوشش روش های  257میزان واقعات ملی تجاوز نموده، میزان مردم که نیاز به 

 اساسی شستن دست ها دارند  

که نزد شان میزان ( در والیات اولویت داده شده)میزان مردم 
واقعات امراض حاد اسهالی از میانگین میزان واقعات ملی تجاوز 

 نموده است

روی احیای  3102در تحلیل نیازمندی ها نشان داده شده است، خدمات و پاسخ دهی عمده این کلستر در سال طوریکه 

و حفظ و مراقبت تسهیالت موجوده تهیه آب تمرکز نموده و اعمار تسهیالت جدید صرف در واقعات  ترمیممجدد، 

ترویج حفظ الصحه و بهداشت همراه با  خدمات این کلستر در بر گیرنده یک جز عمده. استثنایی صورت خواهد گرفت

 . دیده بانی و آزمایش کیفیت آب و نظارت و ارزیابی جامع خواهد بود
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والیات آسیب پذیر از ناحیه نیازمندی به بهداشت  ,0والیات آسیب پذیر از ناحیه نیازمندی به آب آشامیدی و  03در بین 

.. را دریافت خواهند کرد( WASH)، بهداشت و حفظ الصحه و حفظ الصحه ، تعداد از الیات مشترک اند که بسته آب

در والیات دیگر، جائیکه قبالً آب آشامیدنی مصئون فراهم گریده، خدمات حفظ الصحه و بهداشت به خدمات موجوده آب 

عالوه خواهد گرید و به عین ترتیب، در والیاتیکه خدمات حفظ الصحه و بهداشت وجود دارند، خدمات آب اشامیدنی 

 . مصئون به آن عالوه خواهد گردید

ارقام راجع به بیجا شده گان داخلی و بیجا شده گان عودت کننده باید توسط کلستر ها به سطح زون ها جمع آوری گردیده 

، به شریک سازی معلومات توسط گروپ کاری بیجا شده گان ناین پروسه همچنا. و به سطح ملی گزارش داده شود

 . داخلی نیاز دارد

از نقطه نظر آب، بهداشت و حفظ الصحه در پالن عمل مشترک بشردوستانه سال  یریپذ یبآس تحلیل :تباط با نقشهار

3102 

 (گروه کاری تخصصی)هزینه پاسخ دهی کلستر 

 عمده هزینهاقالم 
هزینه نظر به هر 

استفاده کننده، به دالر 

 امریکایی 

هزینه مجموعی، به دالر 

 امریکایی

 4،411،111 131 خدمات اضطراری آب آشامیدنی مصئون : 1نیازمندی 

 5،331،111 232 خدمات اضطراری بهداشت و حفظ الصحه: 3نیازمندی 

برای بیجا  بسته مکمل آب، بهداشت و حفظ الصحه: 2نیازمندی 

 شده گان، عودت کننده گان و جوامع میزبان
4133 3،311،111 

 31،311،111  نیازمندی ها –مجموع 

 2،431،111 331 نظارت، ارزیابی، سروی ها و مطالعات

 1،421،111  مصارف اضافی

 36،111،111  عمومی –مجموع 

 

  

http://afg.humanitarianresponse.info/sites/default/files/WASH_VULNERABILITY_RANK_Oct2012.pdf
http://afg.humanitarianresponse.info/sites/default/files/WASH_VULNERABILITY_RANK_Oct2012.pdf
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 جدول پوشش پیشنهادی نظر به محل

 دریف

 محل جغرافیوی
اولویت داده  والیات

 شده کلستر

آغاز از آسیب )
 (پذیرترین

 (WASH)آب، بهداشت و حفظ الصحه 

 1 :مجموع Afghan Aid, DACAAR, Oxfam-GB, IFRC, SCA بدخشان 0

 $ :مجموع DACAAR, UNICEF, PIN, ACTD, IFRC, NPO/RRAA, OHW, SCA بلخ 3

 4 :مجموع DACAAR, UNICEF, IFRC, SCA تخار 2

 ,Afghan Aid, ACF, ACTD, IFRC, PIN, SCA, UNICEF, Solidarités سمنگان 4
Helvetas Swiss Intercooperation 

 4 :مجموع

 3 :مجموع IFRC, UNICEF پنجشیر 1

 3 :مجموع IFRC, UNICEF نورستان 6

 4 :مجموع IFRC, UNICEF, SCA, Helvetas Swiss Intercooperation بغالن 2

 4 :مجموع IFRC, UNICEF, WHH, ZOA جوزجان $

 ,Medair, IFRC, UNICEF, NPO/RRAA, OHW, SCA, Solidarités بامیان 4
Caritas Germany, Helvetas Swiss Intercooperation 

 4 :مجموع

 ,IFRC, MRRD, UNICEF, NPO/RRAA, OHW, Oxfam-GB, ACF دایکندی 01
Caritas Germany/RCDC, UMCOR, Solidarités 

 01 :مجموع

 6 :مجموع NCA, IFRC, UNICEF, DACAAR, NPO/RRAA, Caritas Germany فاریاب 00

 1 :مجموع ACTD, SCA, IFRC, UNICEF, DACAAR سریپل 03

 2 :مجموع ACTD, DACAAR, IFRC, UNICEF, NPO/RRAA, PIN, SCA ننگرهار 02

 1 :مجموع DACAAR, IFRC, UNICEF, NPO/RRAA, SCA کنر 04

 3 :مجموع IFRC, UNICEF فراه 01

 4 :مجموع DACAAR, IFRC, UNICEF, SCA لغمان 06

 4 :مجموع ACTD, IFRC, UNICEF, PIN پکتیا 02

 4 :مجموع IFRC, UNICEF, OHW, Relief International نیمروز 0$

 6 :مجموع ACTD, IFRC, OHW, UNICEF, NPO/RRAA, NERU اروزگان 04

 2 :مجموع IFRC, UNICEF, SCA پکتیکا 31

 4 :مجموع ACTD, OHW, IFRC, UNICEF هلمند 30

 4 :مجموع ACTD, OHW, IFRC, UNICEF زابل 33

 3 :مجموع IFRC, UNICEF کاپیسا 32

 1 :مجموع ACTD, OHW, IFRC, UNICEF, Tearfund کندهار 34

  3103در سال و سروی بررسی ظرفیت ( کی در کجا چه میکند) 2Wsدیتابیز راجع به : یاد داشت
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 (UNHAS)  و هوایی  (OCHA)  خدمات همآهنگی

 (WFP)پروگرام جهانی غذا  سازمان رهبری کننده کلستر
 ((OCHAدفتر همآهنگی امور انسان دوستانه 

 133،143،411 بودیجه مورد نیاز

  UNHAS ،jared.komwono@wfp.orgرئیس   Jared Komwono معلومات تماس
Aidan O’Leary  رئیس  آیدن او، لئریOCHA  ،oleary@un.org 

 مردم نیازمند و مستفدین تحت هدف

 کتگوری های مردم نیازمند

تعداد مستفدین که توسط پروژه های کلستر در پالن عمل   
هدف )ر داده میشود مشترک بشردوستانه تحت هدف قرا

 (اخیرسال

 مجموعاً     

مسافرین سازمان ملل متحد، سازمان های 
 غیر دولتی و تمویل کننده گان

    21،111 

 21،111     مجموعه ها

 

 (دست آورد)مقاصد کلستر و اهداف بازده 

 (گروه کاری تخصصی)کلستر  1مقصد 

ادارات سازمان ملل متحد، سازمان های غیر دولتی و نهادهای تمویل کننده  311رای فراهم کردن خدمات مصئون و مؤثر مسافر بری هوایی ب

 در افغانستان

 انتقال دادن مسافرین و محموله ها از طریق هوایی به محالت مطلوب شان(: دست آورد)بازده 

 3112هدف برای سال  شاخص های بازده

 (در هر ماه 3511)  21,111 انتقال داده میشوند 3112تعداد مسافرین که در سال 

 (ساالنه)ساعت   21،111 تعداد ساعات پرواز

  متریک تن  11 محموله های که به ساحات مطلوب انتقال داده شده

 

 (گروه کاری تخصصی)کلستر  2مقصد 

 .بسیج ساختن و همآهنگ کردن کمک های مناسب و به موقع بشردوستانه در پاسخ به نیازمندی های ارزیابی شده

 
توسعه دادن تشکیالت همآهنگ کننده مساعدت های بشردوستانه و تقویت کردن میکانیزم های تمویل اضطراری به منظور (: محصول)زده با

 .مبنی بر شواهد و هدفمندود عرضه کمک های اضطراری به موقع، بهب

 3112هدف برای سال  شاخص بازده

 ری که به سطح ملی، زون و والیتی وجود دارندتعداد میکانیزم های فعال همآهنگ کننده مساعدت های بش
 
 

 میکانیزم های توحیدی تمویل کمک های بشردوستانه تقویت گردیده 
 

 که تهیه گردیده( بشمول نقشه ها)تعداد و کیفیت مواد معلوماتی 

میکانیزم های همآهنگی در تمام سطوح ایجاد 
 گردیده

 
 1117صندوق وجهی پاسخ به اضطرار 

 تمویل گردیده
 

111 

 

 

 

 

 

 

mailto:jared.komwono@wfp.org
mailto:oleary@un.org
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 فعالیت ها، مستفدین و محالت اولویت داده شده

 فعالیت ها
هدف این بخش کمک کردن در پاسخ دهی سریع به حالت اضطرار، کاهش دادن هزینه ها، بهبود محیط عملیاتی و 

تسهیل این امر با فراهم کردن معلومات با کیفیت برای فعالین بشردوستانه جهت پاسخ دهی، . بهبود همآهنگی میباشد
 . دسترسی مصئون و به موقع به مردم نیازمند، و غیر متمرکز ساختن تشکیالت همآهنگی، انجام شده میتواند

تمرکز زیاد روی ظرفیت کلی پاسخ به اضطرار، تحلیل و راپوردهی راجع به وضعیت بشری از طریق میکانیزم های 
، تیم بشردوستانه (ری فرعی آماده گی به اضطراربشمول گروپ کا)موجوده همآهنگی مانند تیم بشردوستانه کشوری 

نظامی، همآهنگی بین کلستر ها،  –تیم های بشردوستانه والیتی و همآهنگی ساحوی، همآهنگی ملکی 0 به سطح زون
همچنان غیر متمرکز سازی بیشتر از طریق ایجاد  تیم های بشردوستانه والیتی در سرتا سر افغانستان و گسترش 

، حد اقل در دو والیت هر زون به منظور بهبود خدمات ساحوی (OCHA)نگی امور انسان دوستانه حضور دفتر همآه
محالت پیشنهادی برای دفاتر همآهنگی شامل بلخ، . برای مراجع ذیعالقه، بشمول مستفدین، صورت خواهد گرفت

 .گان، نیمروز، غزنی و خوست باشندننگرهار، کنر، بادغیس، غور و ممکن فراه، اروز

 تا مینماید حمایت دهی پاسخ و تحلیل ارزیابی، تسهیل کردن پالن احتمالی ،  طریق از را بشری فعالین بخش، ینا

. میباشد باکیفیت تحلیل و معلومات بر مبتنی و بوده یکدیگر متمم و مکمل ایشان های تالش که گردد حاصل اطمینان

 همکار، مراجع تخنیکی ظرفیت رشد طریق از بشری، دهی شگزار و نیازها های ارزیابی بودن موقع به و کیفیت بهبود

 عمده هدف مداوم بصورت بشردوستانه های ارزیابی کردن رهبری نیاز، صورت در و ارزیابی، موجوده ابزار بهبود

 ارقام نمودن پخش و تحلیل رسی، بر آوری، جمع بشمول معلومات، درست کردن اداره روی بخش این. میباشد بخش این

 آگاهی کشور داخل انکشافات از بشردوستانه فعالین تمام که گردد حاصل اطمینان تا کرد خواهد تأکید نیز طمینانا قابل

 و امنیتی های محدودیت همچنان و بشری های رویداد به راجع اطمینان قابل و موقع به معلومات شامل اینها. دارند

 .میباشند دسترسی

، با نیروهای نظامی بین (OCHA)ی دفتر همآهنگی امور انسان دوستانه نظام –این بخش از طریق همآهنگی ملکی 

المللی، از دفاتر مرکزی تا سطوح پائین، ارتباط نزدیک حفظ خواهد کرد تا به نگرانی های فعالین بشردوستانه بصورت 

تا فضای بشری را درست و به موقع رسیده گی صورت گیرد و پالیسی های نظامیان بین لمللی را تحت تأثیر قرار دهد 

طبق پالیسی . حوادث طبیعی، دخالت بیجا ننمایند/ احترام گذاشته و در پاسخ دهی به نیازمندی های بشری ناشی از نبرد

در رابطه به نقش ها و مسئولیت ها در همآهنگی ( OCHA)که در این اواخر توسط دفتر همآهنگی امور انسان دوستانه 

اطمینان خواهد داد که تمام کارمندان این ( OCHA)ر همآهنگی امور انسان دوستانه نظامی اتخاذ گردیده، دفت –ملکی 

این روند باعث بهبود همآهنگی ملکی . نظامی را در کار روزانه خود در نظر گیرند –ی کدفتر عملیه های همآهنگی مل

د بود و از طریق رشد ظرفیت نظامی غیر متمرکز در تمام سطوح گردیده که به تمام فعالین بشردوستانه مفید خواه –

همآهنگی ملکی . کارمندان ملی، مفاهمه معنی دار با نیروهای امنیتی ملی افغان نیز در تمام سطوح تسهیل خواهد گردید

، مجالس ربع وار را به سطح بلند با نیروهای امنیتی ملی افغان، مطابق به نقش های شان با (CMCoord)نظامی  –

 .ات تخنیکی تدویر خواهند کرد، تا روی موضوعات مورد نگرانی بشری گفتگو صورت گیردیک تشکیل حمایتی ارتباط

از طریق تقویت . اولویت عمده این بخش عبارت از بهبود کلی تمویل هدفمند و مبتنی بر نیازمندی ها در افغانستان میباشد

وجوه در پالن عمل مشترک ظرفیت اداری تمویل مشترک، و تقویت کردن کلستر ها در تصمیم گیری راجع به 

، تالش به خرج داده خواهد شد که وجوه کافی بشمول پول کافی برای حمل و نقل هوایی تأمین 3102بشردوستانه سال 

گردد، که یک فعالیت هدفمند و مبتنی بر نیازمندی ها بوده و در اولویت دهی مساعدت ها به مردم شدیداً متأثر شده کمک 

 . مینماید

بشردوستانه، خدمات مناسب را به کارمندان بشردوستانه فراهم خواهد کرد تا بصورت مصئون و مؤثر به خدمات هوایی 

، (مانند پکتیک)از طریق همآهنگی با خدمات هوایی خصوصی و مربوط به ادارات دیگر . محالت مطلوب خود برسند

ت که به آنها اجازه خواهد داد که اوقات زیاد مسافرین بشردوستانه یک تقسیم اوقات قابل تغیر سفرهای هوایی خواهند داش

حضور نیرومند جامعه بشری در ساحه، منجر به ارزیابی و برنامه ریزی بهتر گردیده و نقل . را در ساحه سپری نمایند

و انتقال مؤثر کارمندان و محموله ها باعث بهبود توانایی پاسخ دهی به حوادث طبیعی ناگهانی و بیجا شده گی ممکنه 

عالوه بر پرواز های که قبالً برنامه ریزی گریده، پرواز های زیاد به نیلی، تالقان، . شی از نبرد خواهد گردیدنا

خدمات . چغچران، لشکرگاه، خوست، زرنج، قلعه نو، پنجاب، سریپل، بغالن، پل خمری، گردیز و ایبک در نظر است

سال عملیات وسایل درست هوایی در زمان درست برای اطمینان خواهد داد که با ( UNHAS)هوایی سازمان ملل متحد 

 ( هلیکوپتر Beechcraft ،1M-8T، یک Dash 8یک )قرارداد صورت گیرد  3102

کارمندان  21،111خدمات همآهنگی و هوایی سازمان ملل متحد حمایت های همآهنگی و هوایی را به حدود : مستفدین

لی، سازمان ملل متحد، صلیب سرخ و حالل احمر و همچنان کارمندان که برای سازمان های غیر دولتی ملی و بین المل

. دولتی که به منظور نظارت برناموی و مالی سفر مینمایند، فراهم می نماید/ سفارتخانه ها و نهاد های تمویل کنند
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UNHAS  باید به زود ترین  مسافر در ماه، از انتقال دادن کسانیکه به دالیل امنیتی یا طبی 3،411با انتقال دادن حدود

 .فرصت انتقال داده شوند، حمایت خواهد کرد

 (UNHAS) خدمات مسافربری هوای بشردوستانه سازمان مللتوسط هیئت مدیره  که مناسب تمام کارمندان بشردوستانه

 . اندافغانستان بر رسی گردیده 

     

:محالت
55

 
تعداد پروازهای هفته وار  محالت پرواز های موجوده

 موجوده

عداد پروازهای هفته وار ت

 پیشنهاد شده

 2 2 فیض آباد

 2 2 کندز

 1 3 میمنه

 2 2 مزار شریف

 2 2 هرات

 1 1 فراه

 2 2 کندهار

 2 2 بامیان

 3 5 جالل آباد

 3 5 اسالم آباد

 3 3 ترین کوت

 محالت پروازهای جدید. ب

 1 هیچ گردیز

 1 هیچ خوست

 3 هیچ تالقان

 3 هیچ پل خمری

 3 هیچ دایکندی/نیلی

 3 هیچ ایبک

 3 هیچ پنجاب

 3 هیچ چغچران

 3 هیچ قلعه نو

 1 هیچ زرنج

 1 هیچ لشکرگاه

 3 هیچ سریپل

رهزینه پاسخ دهی کلست
54

 
 هزینه اقالم بودیجه

 کلستر 1مقصد 

 14،534،111 هزینه های عملیاتی مستقیم

 3،341،335 هزینه های کارمندان و حمایت ها

 1،331،453 ای حمایتی غیر مستقیمهزینه ه

 12،143،411 مجموع فرعی

 کلستر 3مقصد 

 11،111،111 هماهنگی

 11،111،111 مجموع فرعی

 33،143،411 هزینه مجموعی

 

 

                                                      
55

 متکی به مطالعه داخلی و ارزیابی امکان پذیری سازمان جهانی غذا   
54

 3113، اکتوبر سال UNHASسروی نیازمندی های   
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 فهرست مأخذ ارزیابی نیازها: Iضمیمه 

 

 (UNHAS, OCHA) خدمات همآهنگی و هوایی

 

 3103سال ارزیابی نیازهای موجود در : به اساس شواهد

ساحات جغرافیوی و گروپ های مردم  بخش0 کلستر
 تحت هدف

اداره رهبری کننده و 
 همکاران

 موضوع تاریخ

 : مشوره دهی 3113 جوالی  WFP ملی خدمات عمومی 
 مطالعه عملیاتی

خدمات عمومی 
(UNHAS) 

سروی نیازمندی های  3113 اکتوبر  OCHA و   WFP ملی
UNHAS 

 

 

 (معارف)تعلیم 

 ، و شناسایی خالها در معلومات ارزیابی (به سطح ملی، زون، والیتی)رزیابی ها یا سروی های موجوده و برنامه ریزی شده ا

 3103ارزیابی نیازهای موجود در سال : به اساس شواهد

ساحات جغرافیوی و گروپ های مردم  بخش0 کلستر
 تحت هدف

اداره رهبری کننده و 
 همکاران

 موضوع تاریخ

ارزیابی های دیپارتمنت پالن  در تمام کشور تعلیم
 وزارت معارف

 مشارکت جهانی معارف 3111  سپتمبر  

مطالعه مشترک بخش  3113 جون    تعلیم در تمام کشور  تعلیم
 3113 (EJSR)  معارف

 

 خالهای موجوده در معلومات

 موضوع ساحات جغرافیوی و گروپ های مردم بخش0 کلستر

ارزیابی خالهای مفاهمه که به همکاری سازمان  در تمام کشور تعلیم
 های غیر دولتی انجام خواهد شد

 .بسیج ساختن جوامع تا از معارف حمایت نمایند در تمام کشور  تعلیم

 
 

 3112 ارزیابی نیازهای برنامه ریزی شده برای سال
 

ساحات جغرافیوی و گروپ های مردم  بخش0 کلستر
 تحت هدف

اداره رهبری کننده و 
 مکارانه

 موضوع تاریخ

جنوری الی مارچ  MoE-ACER در تمام کشور تعلیم
311303112 

برنامه های کمکی ملی 
جهت حمایت از نظارت و 

 ارزیابی سیستم معارف

همکاران  –وزارت معارف  در تمام کشور  تعلیم
ECC 

دیجوی در بخش وخالهای ب 3112 جنوری  
 معارف
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 غذاییاقالم غیر / سرپناه اضطراری

 ، و شناسایی خالها در معلومات ارزیابی (به سطح ملی، زون، والیتی)ارزیابی ها یا سروی های موجوده و برنامه ریزی شده 

 3103ارزیابی نیازهای موجود در سال : به اساس شواهد

ساحات جغرافیوی و گروپ های مردم  بخش0 کلستر

 تحت هدف

اداره رهبری کننده و 

 همکاران

 موضوععنوان  تاریخ

اقالم / سرپناه اضطراری

 غیر غذایی
نقشه های بیجا شده / دیتا بیز 3103 اکتوبر   IOM در سرتاسر افغانستان

 گان ناشی از حوادث طبیعی

اقالم / سرپناه اضطراری

 غیر غذایی
ارقام تاریخی و نقشه های  راپور ماهانه UNHCR در سرتاسر افغانستان

 بیجا شده گان ناشی از نبرد

اقالم / اه اضطراریسرپن

 غیر غذایی
 ,NRC,FAO/WFP در سرتاسر افغانستان

ACF 

سروی ها و ارزیابی های  3103

راه اندازی شده توسط 

 ادارات مشترک کلسترها

اقالم / سرپناه اضطراری

 غیر غذایی
 تحلیل روند ارقام تاریخی UNHCR/IOM 3111- 3103 در سرتاسر افغانستان

 

 خالهای موجود در معلومات

 موضوع ساحات جغرافیوی و گروپ های مردم بخش0 کلستر

اقالم / سرپناه اضطراری

 غیر غذایی
 نظارت از بیجا شده گان داخلی –تغیر مکان مردم  در سرتاسر افغانستان

اقالم / سرپناه اضطراری

 غیر غذایی
نظارت از اثرات کمک های بشردوستانه و جستجو  در سرتاسر افغانستان

 هتر رسیده گی به نیاز هاکردن راه های ب

 

 3112 نیازهای برنامه ریزی شده برای سالارزیابی 

 

ساحات جغرافیوی و گروپ های مردم  بخش0 کلستر

 تحت هدف

اداره رهبری کننده و 

 همکاران

 موضوع تاریخ

اقالم / سرپناه اضطراری

 غیر غذایی
شده  نقشه های بیجا/ دیتا بیز راپور ماهانه IOM در سرتاسر افغانستان

 گان ناشی از حوادث طبیعی

اقالم / سرپناه اضطراری

 غیر غذایی
ارقام و نقشه های بیجا شده  راپور ماهانه UNHCR در سرتاسر افغانستان

 گان ناشی از نبرد
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 مصئونیت غذایی و زراعت

 یی خالها در معلومات ارزیابی ، و شناسا(به سطح ملی، زون، والیتی)ارزیابی ها یا سروی های موجوده و برنامه ریزی شده 

 3103ارزیابی نیازهای موجود در سال : به اساس شواهد

ساحات جغرافیوی و گروپ های مردم  بخش0 کلستر
 تحت هدف

اداره رهبری کننده و 
 همکاران

 موضوع تاریخ

مصئونیت غذایی و 
 زراعت

  33 ولسوالی های آسیب پذیر در  52
  آسیب پذیر ترین والیات

تر مصئونیت اعضای کلس
 غذایی و زراعت

ارزیابی فصلی مصئونیت  3113جوالی 
 غذایی

مصئونیت غذایی و 
 زراعت

تصنیف مرحله  گروپ کاری والیت  34
 )ونیت غذایی ئای مص

IPC) 

تصنیف  گزارشخالصه  3113  اکتوبر 
ونیت غذایی ئمرحله ای مص

( IPC) 

مصئونیت غذایی و 
 زراعت

و  کلستر مصئونیت غذایی تمام کشور
 زراعت

ورکشاپ برنارمه ریزی  3113  اکتوبر  
  3112پاسخ دهی سال 

کلستر مصئونیت غذایی و 
 زراعت 

 UNHCRراپور ماهانه  ماهانه UNCR تمام کشور محافظت

   HAP ارقام ماهانه IOM تمام کشور اقالم غیر غذایی

 
 خالهای موجوده در معلومات

ردم تحت ساحات جغرافیوی و گروپ های م بخش0 کلستر
 هدف

 موضوع

 جوامع میزبان بیجا شده گان داخلی تمام کشور محافظت

جندر، سن و )عدم مصئونیت غذای خانواده گی  تمام کشور مصئونیت غذایی و زراعت
 (غیره

 

 3112 نیازهای برنامه ریزی شده برای سال های ارزیابی

 

ساحات جغرافیوی و گروپ های مردم  بخش0 کلستر
 تحت هدف

رهبری کننده و اداره 
 همکاران

 موضوع تاریخ

مصئونیت غذایی و 
 زراعت

مراکز مراقبتی توزیع شده در تمام 
 کشور

 

کلستر مصئونیت غذایی و 
 زراعت

سیستم سرویالنس برای  هر ربع
 مصئونیت غذایی

مصئونیت غذایی و 
 زراعت

کلستر مصئونیت غذایی و  (نمونه)تمام کشور 
 زراعت

ی مصئونیت ارزیابی فصل 3112جوالی  
 غذایی

مصئونیت غذایی و 
 زراعت

کلستر مصئونیت غذایی و  (نمونه)تمام کشور 
 زراعت

مطالعه کیفی خدمات کلستر  3112اپریل  
 مصئونیت غذایی و زراعت
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 صحت

 مات ارزیابی ، و شناسایی خالها در معلو(به سطح ملی، زون، والیتی)ارزیابی ها یا سروی های موجوده و برنامه ریزی شده 

 3103نیازهای موجود در سال  های ارزیابی: به اساس شواهد

 

ساحات جغرافیوی و گروپ های مردم  بخش0 کلستر
 تحت هدف

اداره رهبری کننده و 
 همکاران

 موضوع تاریخ

 ,USAID, WHO پوشش ملی؛ در سرتاسر زون ها صحت
MoPH, UNICEF 

نشر شده )  3111
3113) 

سروی مرگ و میر در 
 انستانافغ

نشر شده )  CSO & UNICEF  3111 پوشش ملی؛ در سرتاسر زون ها چندین بخش
3113) 

سروی چندین شاخص توسط 
 کلستر

مصئونیت غذایی و 
 زراعت

آسیب   33ولسوالی آسیب پذیر در  52
 پذیر ترین والیات

اعضای مصئونیت غذایی و 
 زراعت

 ارزیابی فصلی مصئونیت غذایی 3113 جوالی  

فعال )موجودیت منابع صحی  3113  کلستر صحت  یمل  صحت
بودن تسهیالت صحی نظر به 

 (ولسوالی

خصوصیات اپیدیمیولوژیکی  DEWS & WHO 3113  ملی  صحت
 کشور

 AADA, MERLIN بدخشان، دایکندی، فاریاب، بامیان  صحت
WHO, UNFPA 

بر رسی مفصل دسترسی مردم  3111-3113
 .به خدمات صحی

 

 در معلوماتخالهای موجود 

 

 موضوع ساحات جغرافیوی و گروپ های مردم تحت هدف بخش0 کلستر

بر رسی مفصل دسترسی جوامع متأثر شده از نبرد به  زون های جنوبی ، شرقی و جنوب شرقی  صحت
 خدمات صحی و نیازمندی های آنها

  المیزان مرگ و میر مادران و اطف ولسوالی0 در سرتاسر کشور؛ به سطح والیتی  صحت

 

 3112 نیازهای برنامه ریزی شده برای سالارزیابی های 

 

ساحات جغرافیوی و گروپ های مردم  بخش0 کلستر
 تحت هدف

اداره رهبری کننده و 
 همکاران

 موضوع تاریخ

 ,MoPH, WHO والیتی0 به سطح ملی صحت
UNICEF 

 پوشش واکسین 3112

ارزیابی ملی خطرات و  CSO & WFP 3112 ملی چندین بخش
 آسیب پذیری

به )کندهار، هلمند، پکتیکا، نورستان   صحت
 (سطح ولسوالی

AHDS, HAPAA, 
Emergency, IMC, 

WHO  

بر رسی دسترسی مردم به  3112
خدمات صحی در سطح 

 ولسوالی
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 چندین بخش

 خالها در معلومات ارزیابی  ، و شناسایی(به سطح ملی، زون، والیتی)ارزیابی ها یا سروی های موجوده و برنامه ریزی شده 

 3103نیازهای موجود در سال  های ارزیابی: به اساس شواهد

 

ساحات جغرافیوی و گروپ های مردم  بخش0 کلستر

 تحت هدف

اداره رهبری کننده و 

 همکاران

 موضوع تاریخ

محل سروی شده در ساحاتیکه   33 چندین بخش
دارای  میزان بلند برگشت مهاجرین 

بل، پروان، ننگرهار، است، بشمول کا
 هرات، کندهار و بلخ  

UNOPS/OSDR  از می الی سپتمبر
3113 

( Baseline)سروی بنیادی 
ساحاتیکه دارای   33 در 

میزان بلند برگشت مهاجرین 
 است

ساحات افغانستان که دارای میزان   33 چندین بخش
 بلند برگشت مهاجرین است

ILO  از اگست الی
 3113اکتوبر 

معیشت 0 ت هابر رسی فرص
ساحات که دارای   33در 

میزان بلند برگشت مهاجرین 
 است

خانواده های اخراج شده از مناطق  چندین بخش
 قبایلی پاکستان

HRT  ارزیابی نیازمندی های اخراج  3111 جالل آباد
 شده گان از مناطق قبایلی

 

 خالهای موجود در معلومات

 

 موضوع ردم تحت هدفساحات جغرافیوی و گروپ های م بخش0 کلستر

اثرات سرپناه روی ادغام مجدد پایدار مهاجرین عودت  سرتاسر افغانستان چندین بخش
 کننده

 (3113-3111)  

ساحاتیکه دارای  میزان بلند برگشت مهاجرین است، و پنج مرکز تادیه   چندین بخش
 پول

 

بر رسی وضعیت مهاجرین عودت کننده در جریان 
 ماهه 13یک دوره 

 

 3112 نیازهای برنامه ریزی شده برای سالیابی های ارز

 

ساحات جغرافیوی و گروپ های مردم  بخش0 کلستر

 تحت هدف

اداره رهبری کننده و 

 همکاران

 موضوع تاریخ

ساحاتیکه دارای  میزان بلند برگشت  چندین بخش
 مهاجرین است، و پنج مرکز تادیه پول

 

UNHCR   بر رسی وضعیت مهاجرین 3112 جنوری 
عودت کننده در جریان یک 

 ماهه 13دوره 

ساحاتیکه دارای  میزان بلند برگشت  چندین بخش
 مهاجرین است، و ساحات دور و بر آن

UNHCR, UNOPS   تحلیل اثرات خدمات سطح  3112 مارچ
 3113جامعه سال 
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 تغذی

 ، و شناسایی خالها در معلومات ارزیابی (الیتیبه سطح ملی، زون، و)ارزیابی ها یا سروی های موجوده و برنامه ریزی شده 

 3103نیازهای موجود در سال  های ارزیابی: به اساس شواهد

 

ساحات جغرافیوی و گروپ های مردم  بخش0 کلستر
 تحت هدف

اداره رهبری کننده و 
 همکاران

 موضوع تاریخ

 سروی تغذی 3113 می 0 اپریل  Save the Children جوزجان و بامیان  تغذی

 سروی تغذی 3113 فبروری  CAF/AHDS اروزگان تغذی

 سروی تغذی 3113 می  HN-TPO ننگرهار و لغمان تغذی

 سروی تغذی 3113جوالی   PU-AMI کنر تغذی
 

 خالهای موجود در معلومات

 

 موضوع ساحات جغرافیوی و گروپ های مردم تحت هدف بخش0 کلستر

 سروی ملی تغذی پوشش ملی تغذی

 سروی تغذی با وسعت کم به سطح والیات( Baseline)بنیادی سروی  تغذی
 

 3112 نیازهای برنامه ریزی شده برای سالارزیابی های 

 

ساحات جغرافیوی و گروپ های مردم  بخش0 کلستر
 تحت هدف

اداره رهبری کننده و 
 همکاران

 موضوع تاریخ

 مارچ الی اپریل MoPH/UNICEF پوشش ملی تغذی
3112 

 SMARTسروی تغذی 

به دالیل ( Baseline)سروی بنیادی  تغذی
 برناموی

  NGOsسروی تغذی  گردیدتعین خواهد  تطبیق کنندهSMART 

 

 محافظت

 ، و شناسایی خالها در معلومات ارزیابی (به سطح ملی، زون، والیتی)ارزیابی ها یا سروی های موجوده و برنامه ریزی شده 

 3103ی موجود در سال نیازها های ارزیابی: به اساس شواهد

 

ساحات جغرافیوی و گروپ های مردم  بخش0 کلستر

 تحت هدف

اداره رهبری کننده و 

 همکاران

 موضوع تاریخ

بیجا شده گان 0 در سرتاسر کشور محافظت

 (ناشی از نبرد)داخلی 

 

UNHCR  و MoRR  و

گروپ کاری بیجا شده گان 

 داخلی

خالصه معلومات احصائیوی   ماهانه

ا شده گان داخلی ماهانه بیج

 ناشی از نبرد

بیجا شده گان 0 در سرتاسر کشور  محافظت

 (ناشی از نبرد)داخلی 

 

UNHCR   بیجا شده گان داخلی ناشی از   3113 جوالی

در افغانستان، شرح  نبرد

 ارقام

بیجا شده گان 0 در سرتاسر کشور  محافظت

ناشی از )داخلی و مردم متأثر شده 

 (حوادث طبیعی

 

IOM  و ANDMA  و

گروپ کاری بیجا شده گان 

 داخلی

راپور پیشرفت ماهانه   ماهانه

ارزیابی های سریع ماهانه )

در رابطه به بیجا شده گان 

داخلی و مردم متأثر شده 

 (ناشی از حوادث طبیعی

0 کابل، هرات، جالل آباد و کندز  محافظت

 قربانیان قاچاق انسان

IOM  احصائیه های ماهانه واحد   ماهانه

های مبارزه علیه قاچاق 

انسان در رابطه به قربانیان 

قاچاق انسان که از طریق 

چهار پناه گاه با ایشان کمک 

 صورت گرفته
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ساحات جغرافیوی و گروپ های مردم  بخش0 کلستر

 تحت هدف

اداره رهبری کننده و 

 همکاران

 موضوع تاریخ

 

 محافظت
سروی های آزاد جامعه  3113 ماه می  UNMAS/MACCA تمام جوامع0 در سرتاسر کشور

راجع به اثرات ماین ها و 

مواد انفجاری باقی مانده از 

وجود ماین  ارزیابی –نبرد 

مواد انفجاری باقی مانده 0 ها

از نبرد در تمام جوامع افغان 

 3114تا ماه اپریل سال )

 (ادامه دارد

میکانیزم های بر رسی و   سرتاسر کشور  محافظت

گزارش دهی رهبری شده 

توسط سازمان ملل متحد در 

رابطه به اطفال و نبردهای 

 مسلحانه

 یازدهمین گزارش ساالنه  3113 جوالی

اطفال و نبرد "جهانی 

توسط سرمنشی " مسلحانه 

 سازمان ملل ی

نیمه سال در رابطه  گزارش  3113 جوالی  OHCHR و  UNAMA سرتاسر کشور  محافظت

 به محافظت غیر نظامیان

ارزیابی خدمات عرضه شده   3113 سپتمبر  UNFPA بامیان، کابل و ننگرهار  محافظت

به قربانیان خشونت های 

( GBV)جنسیت مبنی بر 

توسط فعالین دولتی و غیر 

 دولتی در سه ساحه آزمایشی

زون های شمالی، مرکزی، غربی و   محافظت

 شرقی

NRC  جنوری الی سپتمبر 

3113 

بسته ارقام گرفته شده از 

 ی،معلومات مساعدت

 ICLA  یو حقوق یمشورت

 
 خالهای موجود در معلومات

 

 موضوع مردم تحت هدف ساحات جغرافیوی و گروپ های بخش0 کلستر

خشونت مبنی 0محافظت

  بر جنسیت

در سر تاسر کشور، ارقام والیتی در رابطه به شیوع   سر تاسر کشور

 ( GBV)و انواع خشونت مبنی بر جنسیت 

محافظت 0 محافظت

اطفال در حالت 

  اضطرار

نیازمندی های اضطراری محافظت اطفال در سر  سر تاسر کشور

 تاسر کشور

 

مسکن، زمین 0 محافظت

 و ملکیت

اثرات نبود زمین و عدم دسترسی به زمین باالی   سر تاسر کشور

ادغام مجدد عودت کننده گان و بیجا شده گان، خاصتاً 

 .گروپ های آسیب پذیر، بشمول زنان

 LASموانع در تأمین تصدی زمین، بشمول اشغال 

توسط بیجا شده گان داخلی  طرح تخصیص زمین

 . آسیب پذیر

یت های قانونی و پالیسی در برابر حقوق محدود 

زمین و ملکیت برای عودت کننده گان و بیجا شده 

 .گان داخلی

مبارزه علیه 0 محافظت

  ماین ها

 سر تا سر کشور، تمام جوامع باید سروی گردند

 

0 تثبیت کردن وسعت ماین ها – MEIFCSسروی 

مواد انفجاری باقی مانده از نبرد در جوامع که تا 

 .تکمیل نگردید 3113سال  دسمبر

محافظت غیر 0 محافظت

  نظامیان

 حالت مردم در مناطق جنگی و نا امنی قابل دسترسی  سر تا سر کشور

بیجا شده گان 0 محافظت

  داخلی

ارقام بیجا شده گی در ساحات غیر قابل دسترسی،   سر تا سر کشور

اقام راجع به بیجا شده گی ثانوی، راه حل های پایدار 

وسط بیجا شده گان داخلی اتخاذ گردیده، نقش که ت

جوامع میزبان در شبکه محافظتی برای بیجا شده گان 

 .داخلی
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 3112 نیازهای برنامه ریزی شده برای سالارزیابی های 

 

ساحات جغرافیوی و گروپ های مردم  بخش0 کلستر

 تحت هدف

اداره رهبری کننده و 

 همکاران

 موضوع تاریخ

محافظت 0 محافظت

طفال در حالت ا

 اضطرار

و اعضای   UNICEF  سرتاسر کشور

 کلستر فرعی

ارزیابی سریع نیازهای محافظت  3112

 اطفال در حالت اضطرار

انجمن توسعه CIVIC 0  سرتاسر کشور  محافظت

 افغانستان

سروی برنامه های جبران کردن  3113اکتوبر 

و کمک به قربانیان افغان، 

  3113اکتوبر 

 خواهد گردید تعیین  محافظت

 

NRC 3112  مشخص کردن طفل و جوان

بیجا شده گان داخلی و عودت 

 کننده در محالت شهری 

 تعیین خواهد گردید محافظت

 

NRC 3112  خشونت مبنی بر جنسیت

(GBV )و بیجا شده گی 

حمایت کردن از حقوق مسکن،   NRC  3112  سرتاسر کشور محافظت

 زمین و ملکیت زنان بیجا شده

 مطالعه بیجا شده گان داخلی  3113 نومبر   NRC فاریاب، هرات، کابل، کندهار، ننگرهار ظتمحاف

 

 محافظت

تحقیق در رابطه به حقوق زمین   AREU/USIP  3112 تمام جوامع0سرتاسر کشور

سال بعد از  11در افغانستان، 

 کنفرانس بن

گردیز، ننگرهار، کنر، هلمند، کندهار،  محافظت

امع که از نبرد و نا تمام جو0 خوست

 امنی متأثر گردیده اند

OFS   مطالعه تهدید طالبان 3113 دسمبر 

تمام جوامع متأثر 0 زون غرب افغانستان محافظت

 شده از نبرد و حوادث طبیعی

UNHCR/ AIHRC   و

کلستر محافظت در زون 

 غرب

بر رسی عمومی محافظت در   3113 نومبر 

 زون غرب

راپور کیفی راجع به بیجا شده  3112 جنوری   UNHCR  یجا شده گان داخلیب0 سرتا سر کشور محافظت

جون الی دسمبر )گان داخلی 

باز رسی کردن  –( 3113

تعداد، روند و نگرانی های 

 محافظت بیجا شده گان داخلی

تمام غیر نظامیان 0 سر تا سر کشور محافظت

متأثر شده از خشونت های مربوط به 

 نبرد

UNAMA  ساالنه محافظت غیر  گزارش  3112 جنوری

جنوری الی دسمبر )نظامیان 

3113) 

جوامع بیجا شده 0 ننگرهار و کابل محافظت

 داخلی

DRC تحقیق در رابطه به موضوعات   3113 دسمبر

مربوط به نبرد، حوادث طبیعی 

و بیجا شده گی در زون های 

 مرکزی و شرقی افغانستان

 محافظت
 3112 از جنوری UNMAS/MACCA تمام جوامع0 سرتا سر کشور

 3114الی مارچ 

سروی آزاد جامعه در رابطه به 

اثرات ماین ها و مواد انفجاری 

 باقی مانده از نبرد

تثبیت  – MEIFCSسروی 

مواد 0 کردن وسعت ماین ها

انفجاری باقی مانده از نبرد در 

 جوامع 

 

 و  UNHCR/NRC افغانستان شرقی محافظت

گروپ کاری مسکن، 

  (HLP)کیت زمین و مل

بر رسی واقعات مسکن، زمین و   3113 دسمبر

در شرق ( HLP)ملکیت 

 افغانستان
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 (WASH)  آب، بهداشت و حفظ الصحه 

 ، و شناسایی خالها در معلومات ارزیابی (به سطح ملی، زون، والیتی)ارزیابی ها یا سروی های موجوده و برنامه ریزی شده 

 3103نیازهای موجود در سال  های ارزیابی: به اساس شواهد

 

ساحات جغرافیوی و گروپ های مردم  بخش0 کلستر
 تحت هدف

اداره رهبری کننده و 
 همکاران

 موضوع تاریخ

 سروی چندین شاخص کلستر 3113 جوالی  UNICEF و   CSO (بر حسب زون ها)پوشش ملی  چندین بخشی

آب، بداشت و حفظ 
 الصحه

وزجان بادغیس، بغالن، بلخ، فاریاب، ج
 و تخار

MRRD   و UNICEF   سروی فعال بودن محالت  3113 اکتوبر
 آب

بدخشان، بلخ، فاریاب، جوزجان، سریپل  تغذی
 (ولسوالی 12مجموعاً )و کندز 

 

مراکز مراقبتی به منظور  مداوم  کلستر تغذی
 تثبیت کردن سؤی تغذی حاد

مصئونیت غذایی و 
 زراعت

تر مصئونیت اعضای کلس ولسوالی  52 والیت  33
 غذایی و زراعت

ارزیابی اضطراری  3113 جوالی  
 مصئونیت غذایی و زراعت

 

 خالهای موجود در معلومات

 

 موضوع ساحات جغرافیوی و گروپ های مردم تحت هدف بخش0 کلستر

آب، بداشت و حفظ 
 الصحه

 منوال و اسباب عدم فعال بودن محالت آب پوشش ملی

آب، بداشت و حفظ 
 الصحه

پوشش والیتی دسترسی به منابع اصالح شده آب و  ملیپوشش 
 تسهیالت بهداشتی

 

 3112 نیازهای برنامه ریزی شده برای سالارزیابی های 

 

ساحات جغرافیوی و گروپ های مردم  بخش0 کلستر
 تحت هدف

اداره رهبری کننده و 
 همکاران

تاریخ برنامه ریزی 
 شده

 موضوع

ارزیابی ملی خطرات و  CSO & WFP 3112 پوشش ملی چندین بخش
 آسیب پذیری

بلخ، سمنگان، بامیان، دایکندی، غور،  چندین بخش
 کابل، پکتیا

Solidarités, Medair, 
ACF   و PIN 

سرویالنس مراکز مراقبتی  مداوم  3112
 برای کشف مقدم حوادث 
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واکنش تمویل کننده گان به : IIضمیمه 

 2212درخواست 

 (کلستر)هر گروه تخصصی  نیازها و تحلیل در: IIجدول 

3113در خواست توحیدی برای افغانستان   
3113نومبر سال  15الی   

 

نیازمندی های  کلستر
 ابتدایی

نیازمندی های تجدید 
 نظر شده

انتقال به مرحله 
-Carry)بعد 

over) 

 تمویل
 

مجموع منابع 
 موجود

نیازمندی های که 
 برآورده نشده

%  
 برآورده شده

وعده های تعهد 
 هناشد

 ($) ($) ($) ($) ($) ($) (%) ($) 

 A B C D E=C+D F=B-E G=E/B H 

 - 237 3،212،533 5،214،444 5،212،334 52،343 15،134،322 15،333،323 همآهنگی

 - 337 14،131،143 4،114،124 4،114،124 - 31،241،212 12،312،424 تعلیم

 - 237 11،321،312 11،333،244 11،333،244 - 32،321،314 31،434،311 سرپناه اضطراری

 - 17 311،111 - - - 311،111 142،355 ارتباطات اضطراری

 - 557 51،155،351 42،453،132 42،453،132 - 114،114،312 132،431،312 مصئونیت غذایی و زراعت

 - 347 34،153،122 2،114،253 2،114،253 - 23،251،133 15،313،254 صحت

 - 447 1،453،313 14،511،243 14،511،243 - 31،311،142 31،311،142 تدارکات

 - 417 11،524،351 51،111،411 51،111،411 - 133،342،551 133،342،551 چندین بخش

 - 537 34،135،232 35،445،113 35،445،113 - 43،141،223 51،141،214 تغذی

 - 117 4،243،441 11،311،324 11،311،324 - 14،151،444 14،141،451 محافظت

 - 517 11،421،215 14،335،311 14،335،311 - 34،434،133 34،121،321 آب، بهداشت و حفظ الصحه

کلستر که تا هنوز مشخص 
 نگردیده

- - 2،143،111 (1،143،351) 1،414،151 n/a n/a - 

 - %$4 $324،261،61 1،664$302،2 430،$301،12 2،312،342 110،233،$44 422،041،624 جمع کل

 

، به اساس معلومات ارائه شده توسط تمویل کننده گان و ادارات (OCHA)دفتر همآهنگی امور انسان دوستانه : گرد آوری شده توسط
 .درخواست کننده

 

 تعهدات+ اعانه ها : تمویل

اندهنده میزان وعده های ابتدایی در این جدول نش" وعده های تعهد ناشده)"اعالن در نظر بودن کمک یا تخصیص از جانب تمویل کننده : وعده
 .(بوده که تا هنوز راجع به آن تعهد صورت نگرفته

 . ایجاد یک الزام قانونی، قرارداد میان تمویل کننده و نهاد دریافت کننده، که در آن مقدار پول اهدا شونده، مشخص میباشد: تعهد

 . د دریافت کنندهتادیه حقیقی پول یا انتقال اجناس از تمویل کننده به نها: اهدأ
 

 

 
برای معلومات تجدید شده در رابطه . میباشد 3113نومبر سال  15فهرست پروژه ها و ارقام برای نیازهای پولی آن ها در این سند، یک تصویر کلی تا تاریخ 

 .  را مالحظه نمائید( fts.unocha.org)به پروژه ها، نیازهای پولی، و تهدات الی الحال، خدمات بر رسی مالی 
 

 

  

http://fts.unocha.org/
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 نیازها و تمویل به اساس سطح اولویت: IIIجدول 

3113در خواست توحیدی برای افغانستان   
3113نومبر سال  15الی   

 

نیازهای که برآورده  مجموع منابع موجود نیازهای تجدید نظر شده نیازهای ابتدایی اولویت
 نشده

%  
 برآورده شده

 ای تعهد ناشدهوعده ه

 ($) ($) ($) ($) (%) ($) 

 A B C D=B-C E=C/B F 

 - 437 131،522،431 121،114،143 224،113،444 244،211،345 بلند. الف

 - 417 24،542،121 34،344،123 41،513،234 42،513،342 متوسط. ب

 - 17 3،111،135 - 3،111،135 1،234،111 پائین. ج

 - n/a n/a 1,445،214 353،235 - غیر مشخص

 - 4$4 $324،261،61 1،664$302،2 110،233،$44 422،041،624 جمع کل

 

، به اساس معلومات ارائه شده توسط تمویل کننده گان و ادارات (OCHA)دفتر همآهنگی امور انسان دوستانه : گرد آوری شده توسط
 .درخواست کننده

 

 تعهدات+ اعانه ها : تمویل

در این جدول نشاندهنده میزان وعده های ابتدایی " وعده های تعهد ناشده)"بودن کمک یا تخصیص از جانب تمویل کننده  اعالن در نظر: وعده
 .(بوده که تا هنوز راجع به آن تعهد صورت نگرفته

 . ه، مشخص میباشدایجاد یک الزام قانونی، قرارداد میان تمویل کننده و نهاد دریافت کننده، که در آن مقدار پول اهدا شوند: تعهد

 .  تادیه حقیقی پول یا انتقال اجناس از تمویل کننده به نهاد دریافت کننده: اهدأ

__________________________________________________________________________________________ 
 

برای معلومات تجدید شده در رابطه . میباشد 3113نومبر سال  15ی تا تاریخ فهرست پروژه ها و ارقام برای نیازهای پولی آن ها در این سند، یک تصویر کل
 .  را مالحظه نمائید( fts.unocha.org)به پروژه ها، نیازهای پولی، و تهدات الی الحال، خدمات بر رسی مالی 

 

 نیازها و تمویل نظر به اداره: IVجدول 

3113حیدی برای افغانستان در خواست تو  
3113نومبر سال  15الی   

 

نیازمندی های  اداره درخواست کننده
 ابتدایی

نیازمندی های تجدید 
 نظر شده

انتقال به مرحله 
-Carry)بعد 

over) 

 تمویل
 

مجموع منابع 
 موجود

نیازمندی های که 
 برآورده نشده

%  
 برآورده شده

وعده های تعهد 
 ناشده

 ($) ($) ($) ($) ($) ($) (%) ($) 

 A B C D E=C+D F=B-E G=E/B H 

AADA 244،441 244،441 - - - 244،441 17 - 

ACF 2،324،144 2،324،144 - 1،411،415 1،411،415 1،433،523 517 - 

ACT-Afghanistan 222،244 222،244 - - - 222،244 17 - 

ACTD 1،112،451 1،112،451 - - - 1،112،451 17 - 

ACTED 4،125،411 5،221،122 - - - 5،221،122 17 - 

ActionAid 221،114 221،114 - - - 221،114 17 - 

ADEO [Afghanistan] 311،111 512،111 - 212،111 212،111 311،111 417 - 

Afghanaid 5،133،143 3،345،133 - 211،323 211،323 1،444،211 247 - 

AGDO 132،514 234،511 - 344،111 344,111 132،514 417 - 

AKDN 1،135،312 1،135،312 - - - 1،135،312 17 - 

AMRAN 435،511 - - - - - 17 - 

ASDO 134،241 134،241 - - - 134،241 17 - 

CAF 243،141 243،141 - - - 243،141 17 - 

CARE International 3،251،224 234،313 - 1،431،344 1،431،344 (523،341) 1117 - 

CESVI 251،111 251،111 - - - 251،111 17 - 

Chr.  Aid 333،513 333،513 - - - 333،513 17 - 

Chr.  Aid-UK - 314،111 - - - 314،111 17 - 

CoAR 1،111،223 1،451،414 - - - 1،451،414 17 - 

DHSA 411،211 411،211 - - - 411،211 17 - 

DRC - 245،112 - 433،232 433،232 (311،231) 1117 - 

DWHH 324،131 1،321،144 - - - 1،321،144 17 - 

http://fts.unocha.org/
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نیازمندی های  اداره درخواست کننده
 ابتدایی

نیازمندی های تجدید 
 نظر شده

انتقال به مرحله 
-Carry)بعد 

over) 

 تمویل
 

مجموع منابع 
 موجود

نیازمندی های که 
 برآورده نشده

%  
 برآورده شده

وعده های تعهد 
 ناشده

 ($) ($) ($) ($) ($) ($) (%) ($) 

 A B C D E=C+D F=B-E G=E/B H 

EDGAO 411،111 411،111 - - - 411،111 17 - 

EMERGENCY 2،334،421 2،334،421 - 121،411 121،411 2،123،311 47 - 

ERF (OCHA) - - 2،143،111 (1،143،351) 1،414،151 n/a n/a - 

FAO 23،233،114 23،233،114 - 12،342،423 12،342،423 13،444،335 417 - 

HAPA 333،111 333،111 - - - 333،111 17 - 

HAWCA 332،241 332،241 - - - 332،241 17 - 

HealthNet TPO 531،223 531،223 - - - 531،223 17 - 

HSDO 453،141 453،141 - - - 453،141 17 - 

iMMAP 532،344 532،344 - 532،344 532،344 - 1117 - 

IOM 13،355،223 13،355،223 - 14،424،122 14،424،122 5،513،211 137 - 

JUH 1،112،111 1،112،111 - - - 1،112،111 17 - 

KSRO - 333،112 - 333،112 333،112 - 1117 - 

LSO 131،241 131،241 - - - 131،241 17 - 

MEDAIR 4،112،312 4،511،455 - 1،233،322 1،233،322 3،141،433 417 - 

Mercy Malaysia 115،215 115،215 - - - 115،215 17 - 

MERLIN 441،142 441،142 - - - 441،142 17 - 

MRAA 113،111 - - - - - 17 - 

MRCA 311،311 411،211 - - - 411،211 17 - 

NERU 322،331 322،331 - - - 322،331 17 - 

NPO-RRAA - 53،235 - 53،235 53،235 - 1117 - 

NRC 11،314،254 14،311،534 - 11،315،411 11،315،411 2،333،122 137 - 

NRDOAW 515،111 515،111 - - - 515،111 17 - 

OCHA 11،122،132 11،311،231 52،343 2،123،211 2،341،552 1،352،244 337 - 

OHW 134،111 212،114 - - - 212،114 17 - 

ORCD 1،255،513 3،442،442 - - - 3،442,442 17 - 

OXFAM GB 5،312،412 5،312،412 - 1،313،423 1،313،423 4،115،133 317 - 

OXFAM 
Netherlands 

(NOVIB) 
1،414،515 1،414،515 - 3،142،211 3،142،211 5،243،115 327 - 

PIN 4،142،332 4،142،332 - 3،114،121 3،114،121 3،541،131 447 - 

SC  2،143،331 4،143،335 - 2،112،223 2،112،223 2،144،112 517 - 

SHERDO 112،151 112،151 - - - 112،151 17 - 

SHPOUL 1،425،135 1،353،324 - - - 1،353،324 17 - 

SHRDO 441،324 412،443 - - - 412،443 17 - 

Solidarités 1،323،343 1،323،343 - 1،323،343 1،323،343 - 1117 - 

SRP 121،254 121،254 - - - 121،254 17 - 

TEARFUND 5،111،315 1،312،411 - 3،114،243 3،114،243 (125،325) 1117 - 

UNFPA 432،241 432،241 - - - 432،241 17 - 

UNHCR 123،543،111 123،543،111 - 52،331،143 52،331،143 25،512،231 237 - 

UNICEF 21،434،214 44،314،214 - 32،351،215 32،351،215 14،133،441 427 - 

WEDHA 123،111 123،111 - - - 123،111 17 - 

WFP 111،125،514 114،524،543 - 44،222،314 44،222،314 41،453،442 417 - 

WHO 4،222،121 3،432،413 - 4،324،242 4،324،242 5،124،221 457 - 

 - 4$4 $324،261،61 1،664$302،2 430،$301،12 2،312،342 110،233،$44 422،041،624 جمع کل

 
 .، به اساس معلومات ارائه شده توسط تمویل کننده گان و ادارات درخواست کننده(OCHA)دفتر همآهنگی امور انسان دوستانه : گرد آوری شده توسط

 

 تعهدات+ اعانه ها : تمویل

 .(این جدول نشاندهنده میزان وعده های ابتدایی بوده که تا هنوز راجع به آن تعهد صورت نگرفته در" وعده های تعهد ناشده)"اعالن در نظر بودن کمک یا تخصیص از جانب تمویل کننده : وعده

 . ایجاد یک الزام قانونی، قرارداد میان تمویل کننده و نهاد دریافت کننده، که در آن مقدار پول اهدا شونده، مشخص میباشد: تعهد

   .   کننده به نهاد دریافت کنندهتادیه حقیقی پول یا انتقال اجناس از تمویل : اهدأ

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
رای معلومات تجدید شده در رابطه به پروژه ها، نیازهای پولی، و تهدات الی ب. میباشد 3113نومبر سال  15فهرست پروژه ها و ارقام برای نیازهای پولی آن ها در این سند، یک تصویر کلی تا تاریخ 

 .  را مالحظه نمائید( fts.unocha.org)الحال، خدمات بر رسی مالی 
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 تمویل مجموعی، نظر به تمویل کننده در هر پروژه فهرست شده در درخواست: Vجدول 

 
 

3113وحیدی برای افغانستان در خواست ت  
3113نومبر سال  15الی   

 

فیصدی )  %  تمویل تمویل کننده
 (جمع کل

وعده های تعهد 
 ناشده

 ($) (%) ($) 

 - 217 45،321،331 جاپان

 - 127 34،221،115 ایاالت متحده

 - 37 13،543،254 کمیسیون اروپایی

 - 17 14،112،421 آسترالیا

 - 17 14،215،512 جرمنی

 - 57 11،211،242 ناروی

 - 3،335،234 57 (CERF) صندوق وجهی مرکزی پاسخ به اضطرار 

 - 27 4،235،321 سویدن

 - 27 4،411،125 (جزیات آن تا حال ارائه نگردیده)مختلف 

 - 27 4،131،213 دنمارک

 - 27 5،114،325 هالند

 - 37 4،312،521 بریتانیا

 - 37 4،155،433 بلجیم

 - 37 2،313،434 کانادا

 - 37 2،312،115 ایتالیا

 - 37 2،311،342 (تمویل کننده گان مشخص نگردیده)انتقال به دوره بعدی 

 - 17 3،111،134 فنلند

 - 17 1،331،123 (اشخاص و ادارت)خصوصی 

 - 17 544،111 سویتزرلند

 - 17 452،111 تخصیص توضیح نشده وجوه توسط ادارات سازمان ملل متحد

 - 17 31،111 نگریه

 - 0114 1،664$302،2 جمع کل

 
 .، به اساس معلومات ارائه شده توسط تمویل کننده گان و ادارات درخواست کننده(OCHA)دفتر همآهنگی امور انسان دوستانه : گرد آوری شده توسط

 

 تعهدات+ اعانه ها : تمویل

 .(در این جدول نشاندهنده میزان وعده های ابتدایی بوده که تا هنوز راجع به آن تعهد صورت نگرفته" وعده های تعهد ناشده)"ده اعالن در نظر بودن کمک یا تخصیص از جانب تمویل کنن: وعده

 . ایجاد یک الزام قانونی، قرارداد میان تمویل کننده و نهاد دریافت کننده، که در آن مقدار پول اهدا شونده، مشخص میباشد: تعهد

 .     ول یا انتقال اجناس از تمویل کننده به نهاد دریافت کنندهتادیه حقیقی پ: اهدأ

 

 

 
برای معلومات تجدید شده در رابطه به پروژه ها، نیازهای پولی، و تهدات الی . میباشد 3113نومبر سال  15فهرست پروژه ها و ارقام برای نیازهای پولی آن ها در این سند، یک تصویر کلی تا تاریخ 

 .  را مالحظه نمائید( fts.unocha.org)ر رسی مالی الحال، خدمات ب
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 (IASC)درخواست ناشده نظر به بخش ستندرد کمیته دایمی بین ادارات  تمویل: VIجدول 

3113کمک های بشری دیگر به افغانستان   
3113نومبر سال  15الی   

 

فیصدی )  %  تمویل بخش
 (جمع کل

وعده های تعهد 
 ناشده

 ($) (%) ($) 

 - 17 234،324 زراعت

 - 47 11،143،134 خدمات همآهنگی و حمایوی

 - 37 4،121،341 بهبودی اقتصادی و زیربنا ها

 - 357 41،431،242 غذا

 - 47 3،351،544 صحت

 - 137 23،411،553 مبارزه علیه ماین ها

 - 37 4،234،142 حاکمیت قانون0 حقوق بشر0 محافظت

 - 17 3،433،513 محفوظیت و امنیت کارمندان و عملیات

 - 17 1،135،351 سرپناه و اقالم غیر غذایی

 - 17 3،224،333 آب و بهداشت

 - 427 121،335،144 بخش که تا هنوز مشخص نگردیده

 - 0114 6،236$321،6 جمع کل

 
 .، به اساس معلومات ارائه شده توسط تمویل کننده گان و ادارات درخواست کننده(OCHA)دفتر همآهنگی امور انسان دوستانه : گرد آوری شده توسط

 

 تعهدات+ اعانه ها : تمویل

 .(عهد صورت نگرفتهدر این جدول نشاندهنده میزان وعده های ابتدایی بوده که تا هنوز راجع به آن ت" وعده های تعهد ناشده)"اعالن در نظر بودن کمک یا تخصیص از جانب تمویل کننده : وعده

 . ایجاد یک الزام قانونی، قرارداد میان تمویل کننده و نهاد دریافت کننده، که در آن مقدار پول اهدا شونده، مشخص میباشد: تعهد

    .  تادیه حقیقی پول یا انتقال اجناس از تمویل کننده به نهاد دریافت کننده: اهدأ

 

 

 
برای معلومات تجدید شده در رابطه به پروژه ها، نیازهای پولی، و تهدات الی . میباشد 3113نومبر سال  15پولی آن ها در این سند، یک تصویر کلی تا تاریخ  فهرست پروژه ها و ارقام برای نیازهای

 .  را مالحظه نمائید( fts.unocha.org)الحال، خدمات بر رسی مالی 
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 ، نظر به تمویل کننده2212جموع وجوه بشری سال م: VIIجدول 

 
 

3113افغانستان   
3113نومبر سال  15الی   

 

فیصدی )  %  تمویل تمویل کننده
 (جمع کل

وعده های تعهد 
 ناشده

 ($) (%) ($) 

 - 337 143،252،451 ایاالت متحده

 - 337 112،113،333 جاپان

 - 27 23،314،133 کمیسیون اروپا

 - 57 34،533,122 ناروی

 - 57 34،114،153 بریتانیا

 - 57 34،124،134 جرمنی

 - 47 31،432،551 آسترالیا

 - 27 14،122،133 دنمارک

 - 27 13،121،124 سویدن

 - 3،335،234 37 (CERF) صندوق وجهی مرکزی پاسخ به اضطرار 

 - 37 2،333،121 ایتالیا

 - 17 1،141،142 کانادا

 - 17 4،411،125 (نوز ارائه نگردیدهجزیات آن تا ه)مختلف 

 - 17 5،114،325 هالند

 - 17 4،333،315 فنلند

 - 17 4،211،151 آیرلند

 - 17 4،121،532 سویتزرلند

 - 17 4،155،433 بلجیم

 - 17 2،311،342 (تمویل کننده گان مشخص نگردیده)انتقال به دوره بعدی 

 - 17 3،123،121 فدراسیون روسیه

 - 17 3,434،333 فرانسه

 - 17 1،331،123 (افراد و ادارات)خصوصی 

 - 17 442،511 لوکزامبورگ

 - 17 452،111 تخصیص توضیح نشده وجوه توسط ادارات سازمان ملل متحد

 - 17 333،431 پولند

 - 17 351،433 جمهوری چک

 - 17 334،341 آستریا

 - 17 111،111 عمان

 - 17 41،111 کرواسی

 - 17 35،423 ایستونیا

 - 17 31،111 هنگری

 - 17 1،111 افغانستان

 - 0114 4،423،241$4 جمع کل

 
 .، به اساس معلومات ارائه شده توسط تمویل کننده گان و ادارات درخواست کننده(OCHA)دفتر همآهنگی امور انسان دوستانه : گرد آوری شده توسط

 

 تعهدات+ اعانه ها : تمویل

 .(در این جدول نشاندهنده میزان وعده های ابتدایی بوده که تا هنوز راجع به آن تعهد صورت نگرفته" وعده های تعهد ناشده)"بودن کمک یا تخصیص از جانب تمویل کننده  اعالن در نظر: وعده

 . ه، مشخص میباشدایجاد یک الزام قانونی، قرارداد میان تمویل کننده و نهاد دریافت کننده، که در آن مقدار پول اهدا شوند: تعهد

 .     تادیه حقیقی پول یا انتقال اجناس از تمویل کننده به نهاد دریافت کننده: اهدأ

 

 
 *

 (دوجانبه، صلیب سرخ و غیره)شامل اعانه ها به درخواست توحیدی و اعانه های دیگر، خارج از پروسه درخواست توحیدی  
  

 

برای معلومات تجدید شده در رابطه به پروژه ها، نیازهای پولی، و تهدات الی . میباشد 3113نومبر سال  15ا در این سند، یک تصویر کلی تا تاریخ فهرست پروژه ها و ارقام برای نیازهای پولی آن ه
 .  را مالحظه نمائید( fts.unocha.org)الحال، خدمات بر رسی مالی 
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 و مخففات سرنام ها: IIIضمیمه 

3W کی در کجا چه انجام میدهد 

AAA اکشن اید 

AADA مؤسسه همکاری و انکشاف برای افغانستان 

AAE مؤسسه کمک به معارف افغانستان 

ABR اداره بازسازی افغان 

ACBAR اداره همآهنگی کمک ها برای افغان ها 

ACF مؤسسه مجادله بر ضد گرسنگی 

ACRU افغانستان مؤسسه اجتماعی و بازسازی 

ACTD مرکز تربیوی و انکشافی افغانستان 

ACTED سازمان همکاری های تخنیکی و انکشافی 

ADA مؤسسه انکشافی افغان 

ADAA مؤسسه انکشاف زراعتی برای افغانستان 

ADD امراض حاد اسهالی 

ADEO اداره انکشافی و تعلیمی افغانستان 

ADRA سازمان انکشافی و تعلیمی ادونتست 

AFG افغانستان 

AGE مخالفین دولت 

AHDS مؤسسه خدمات صحی و انکشافی افغانستان 

AHTP مؤسسه کمک و تعلیم و تربیه برای افغانستان 

AIHRC کمیته مستقل حقوق بشر افغانستان 

AIL انستیتوت آموزشی افغان 

AKDN شبکه انکشافی آغاخان 

AKF بنیاد آغاخان 

AKFA فغانستانبنیاد آغاخان برای ا 

AKHS خدمات صحی آغاخان 

ALC Abundant Life Church (کلیسای ابندنت الیف) 

ALCs مراکز تعلیمات سریع 

ALO سازمان نجات افغانستان 

ALPs پولیس محلی افغانستان 

AME ارزیابی، تخفیف و بهبود 

AMI اداره کمک های طبی بین المللی 

AMRAN انمؤسسه سیار اعمار مجدد افغانست 

ANA ارتش ملی افغان 

ANC مراقبت قبل از والدت 

ANCC همآهنگی بازسازی ملی افغانستان 

ANDMA  حوادث افغانستان بااداره ملی مبارزه 

ANSF نیروهای امنیتی ملی افغان 

AOG گروه مسلح مخالف 

AP ضد پرسول 

APA انجمن صلح افغانستان 

APC  نمحافظت افغانستا( گروه تخصصی)کلستر 

ARAA مؤسسه احیای مجدد انصاری برای افغانستان 

ARC انجمن مهاجرین امریکا 

ARCS جمعیت هالل احمر افغانی 

ARD مؤسسه احیای مجدد و انکشاف  

ARECA مؤسسه احیای مجدد و حفظ انرژی در افغانستان 
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ARI انتان حاد تنفسی 

ART تداوی ضد ریترو وایرس 

ARV  (ادویه)ضد ریترو وایرس 

ASDHA انجمن حقوق بشر در افغانستان 

ATA اداره موقت افغانستان 

AWD اسهال آبگین حاد 

BASICS حمایت اساسی برای نجات اطفال 

BCPR ران و باز سازی حمؤسسه جلوگیر از ب(UNDP) 

BDN نیازمندی های انکشافی اساسی 

BEmOC مراقبت های اساسی عاجل والدی 

BEmONC ی عاجل والدی و طفل نوزادمراقبت های اساس 

BERO مؤسسه محیط زیست و احیای مجدد 

BPHS بسته اساسی خدمات صحی 

BRAC کمیته ترقی روستایی بنگلدیش 

BSFP  پروگرام جامع تغذی متمم 

CAF مراقبت خانواده های افغان 

CAFOD مؤسسه کاتولیک برای انکشاف خارجی 

CAP  توحیدیدرخواست توحیدی یا پروسه درخواست 

CARE مؤسسه کمک و رفاه سراسری 

CARITAS Germany  آلمان –کنفرانس بین المللی کلیساهای کاتولیک 

CBE  (مردمی)تعلیمات سطح جامعه 

CBO اداره سطح جامعه 

CBSs  (مردمی)مکاتب سطح جامعه 

CCA Cooperation Centre für Afghanistan ( مرکز همکاری برای افغانستان 

CCCM مآهنگی و اداره کمپ ه 

CDC مراکز کنترول و اداره امراض(US)   

CEmONC مراقبت های جامع اساسی عاجل والدی و طفل نوزاد 

CERF صندوق وجهی مرکزی پاسخ به اضطرار 

CESVI Cooperazione e Sviluppo (همکاری و انکشاف) 

CFR نثبت مرگ و میر ناشی از واقعه 

CFSA  تدارک غذاارزیابی حاصالت و 

CFSAM هیئت ارزیابی حاصالت و تدارک غذا 

CFSS سروی جامع مصئونیت غذایی 

CFSVA تحلیل جامع مصئونیت غذایی و آسیب پذیری 

CfW پول در مقابل کار 

CHA مؤسسه همآهنگی کمک های انسانی 

CHAP پالن عمل مشترک بشردوستانه 

CHF صندوق وجهی مشترک بشردوستانه 

CHL نات مرکزیکوهستا 

Chr Aid کمک های عیسویان 

CHW کارکن صحی جامعه 

CHW هفته صحت کودک 

CIC اطفال در بحران 

CIDA اداره انکشاف بین المللی کانادا 

CMAM  حاد در سطح جامعه ( شدید)کنترول سؤی تغذی 

CMCoord همآهنگی ملکی نظامی 

CMR میزان مرگ و میر اطفال ناپخته 

CoAR هنگی کمک ها برای افغانستانمؤسسه همآ 

Concern Concern Worldwide (کانسرن جهانی) 

COOPI Cooperazione Internazionale  (همکاری بین المللی) 
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CORDAID سازمان کاتولیک برای کمک های رفاهی و انکشافی  

COSV Comitato di Coordinamento delle Organizzazione per il Servizio Volontario  ( کمیته
 محافظت اطفال CP (همآهنگ کننده برای خدمات رضاکارانه بین المللی

CP برنامه ریزی برای وقوع احتمالی 

CPAN شبکه محافظت اطفال 

CPiE  (کلستر فرعی)محافظت اطفال در حالت اضطرار 

CR زون مرکزی 

CRS خدمات خیریه کاتولیک 

CSO دفتر احصائیه مرکزی 

CWS نی کلیساخدمات جها 

CWS-PA  پاکستان0افغانستان –خدمات جهانی کلیسا 

DACAAR کمیته دنمارک برای کمک به مهاجرین افغان 

DCC معاون همآهنگ کننده کلستر 

DDMC کمیته مباره با حوادث ولسوالی 

DDR خلع سالح، رفع بسیج عمومی و ادغام مجدد 

DEWS سیستم هشدار  اولیه امراض 

DFID-UK بریتانیا –منت انکشاف بین المللی دیپارت 

DHS سروی دیموگرافیک صحی 

DHSA خدمات انکشافی و بشری برای افغانستان 

DoE دیپارتمنت معارف 

DoPH دیپارتمنت صحت عامه 

DoRR دیپارتمنت مهاجرین و عودت کننده گان 

DRC هیئت مهاجرین دنمارک 

DRM کنترول خطر حوادث 

DRR تخفیف خطر حوادث 

DRR Disarmament, Demobilization and Reintegration ( خلع سالح، رفع بسیج عمومی و ادغام
 تیم ماین پاکی DT (مجدد

DTP تیتانوس –سیاه سرفه  – یدفتر 

DWHH Deutsche Welthungerhilfe e.V.   (جرمن اگرو اکشن)  

EC کمیسیون اروپایی 

ECCE مراقبت و آموزش طفولیت مقدم 

ECD نکشاف طفولیت مقدما 

ECHO اداره عمومی کمیسیون اروپایی برای کمک های بشردوستانه و محافظت غیر نظامیان 
 ec.europa.eu/echo  EFSA ارزیابی اضطراری مصئونیت غذایی 

EiE تعلیم در حالت اضطرار 

EMDH Enfants du Monde – Droits de l’Homme  ( حقوق بشر –اطفال جهان) 

EMIS ستم اداره معلومات معارفسی 

EmONC مراقبت عاجل والدی و نوزاد 

EMOP  عملیات اضطراری (WFP) 

EOD تخریب مهمات منفجر شونده 

EPI پروگرام وسیع واکسین 

EPR آماده گی و پاسخ دهی به اضطرار 

ER احیای مجدد  اضطراری 

ER زون شرقی 

ERC همآهنگ کننده کمک اضطراری 

ERF پاسخ به اضطرار صندوق وجهی 

ERN شبکه احیای مجدد مقدم 

ERU واحد پاسخ اضطراری 

ERW مواد انفجاری باقی مانده از نبرد 

ES/NFI اقالم غیر غذایی0 سرپناه اضطراری 
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ESU (تعریف ارائه نگردیده) 

ETC ارتباطات اضطراری 

EVI اشخاص شدیداً آسیب پذیر 

FAO حدسازمان خوراک و زراعت ملل مت 

FCS نمره مصرف غذا 

FEWSNET شبکه سیستم های هشدار اولیه خشکسالی  

FFA  غذا برای دارایی 

FFC غذا برای پول 

FFE غذا برای تعلیم 

FFR  غذا برای احیای مجدداضطراری  

FFT غذا برای آموزش 

FFW غذا برای کار  

FOCUS کانون کمک های بشردوستانه 

FSAC  مصئونیت غذایی و زراعت (گروه تخصصی)کلستر 

FSL مصئونیت غذایی و معیشت 

FTS خدمات بر رسی مالی 

GAA Welthungerhilfe  (جرمن اگرو اکشن) 

GAALO (تعریف ارائه نگردیده) 

GAM سؤی تغذی حاد عمومی 

GBV خشونت مبنی بر جنسیت 

GBV SC کلستر فرعی خشونت مبنی بر جنسیت 

GCMU ادها و کمک های بالعوضواحد تنظیم قرارد 

GDP تولیدات ناخالص ملی 

GFD توزیع عمومی غذا 

GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit  ( سازمان همکاری های بین
 (ECHO)ارزیابی نیازهای عمومی  GNA (المللی کشور آلمان

GNI عاید ناخالص ملی 

GoA دولت افغانستان 

GPE ت جهانی معارفمشارک 

GRR راپور حقوق جهانی 

HAGAR  
 (هلوترست)مؤسسه حمایت زنده گی در ساحات پر خطر  HALO Trust هگر افغانستان

HAPA اقدام بشردوستانه برای مردم افغانستان 

HAWCA کمک های بشردوستانه زنان و اطفال افغان 

HC همآهنگ کننده بشردوستانه 

HCT تیم بشری کشوری 

HDI شاخص انکشاف بشری 

HDO اداره انکشافی حضرت سلطان 

HDR راپور انکشاف بشری 

HealthNet TPO  شبکه صحی بین المللی و اداره کلتور عمومی روانی اجتماعی 

HELVETAS اداره همکاری سویس 

HEWAD کمیته کمک های بازسازی، صحی و بشری هیواد 

HHI ابتکار بشردوستانه هاروارد 

HHSP ه کننده گان خدمات صحی خانواده گیعرض 

HIV/AIDS سندروم کسبی تضعیف کننده سیستم معافیتی0 ویروس تضعیف کننده سیستم معافیتی  

HLP مسکن، زمین و ملکیت 

HMIS سیستم اداره معلومات صحی 

HNI شبکه صحی بین المللی 

HR حقوق بشر 

HRDB بورد انکشافی قوای بشری 
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HRT زون تیم بشری در سطح 

HRW دیده بان حقوق بشر 

HSDO اداره انکشاف صحی و اجتماعی 

IASC کمیته دایمی بین ادارات 

ICAO اداره بین المللی خدمات هوایی ملکی  

ICRC کمیته بین المللی صلیب سرخ  

IDP بیجا شده گان داخلی  

IEC معلومات، تعلیم و مفاهمه 

IED مواد انفجاری تعبیه شده 

IEHK بسته اضطراری صحی بین ادارات 

IFRC فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و حالل احمر 

IGAs فعالیت های عاید آور 

ILO سازمان بین المللی کار 

IM نظامیان بین المللی 

IMAM کنترول جامع سؤی تغذی حاد 

IMC-UK  بریتانیا –هیئت صحی جهانی 

IMCI ول جامع امراض زمان طفولیتکنتر 

IMF نیروهای نظامی بین المللی 

IMF صندوق وجهی بین المللی 

iMMAP پروگرام های معلومات اداری و ماین پاکی افغانستان 

INEE شبکه مشترک ادارات برای تعلیم در حالت اضطرار 

INTERSOS سازمان بشردوستانه برای اضطرار 

IOM تسازمان بین المللی مهاجر  

IP مرجع تطبیق کننده 

IPC  توحیدی مصئونیت غذایی  مرحله ایتصنیف 

IR  موسسه ای خیریه اسالمی بین المللی 

IRC کمیته بین المللی نجات 

IRD مؤسسه بین المللی مساعدت و انکشاف 

IRI انستیتوت تحقیق بین المللی  

IRIN شبکه های معلومات توحیدی به سطح زون ها 

IRW ی اسالمی جهانیکمک ها 

ISAF نیروهای بین المللی کمک به امنیت  

ISDR راهبرد بین المللی برای کاهش اضطرار 

IT تکنالوژی معلومات 

IYCF تغذی شیرخواران و اطفال  

JEN سازمان غیر دولتی اضطراری جاپان 

JMP پالن نظارت مشترک 

Johanniter Johanniter Unfallhilfe e.V. (جوهانیتر) 

JRS  (خدمات مهاجرین جس ویت)جس ویت ریفوجی سرویس 

Kcal  
 کابل( غیر رسمی)مساکن خودسر  KIS کیلو کالوری

Km کیلو متر 

LEG گروپ محلی معارف 

LSO  (بهار)سازمان کار سپرنگ 

MACCA مرکز همآهنگی مبارزه علیه ماین افغانستان 

MADERA (مدیرا)ان مأموریت کمک اقتصادی انکشاف دهات افغانست 

MAM سؤی تغذی حاد متوسط  

MAPA پروگرام مبارزه بر ضد ماین افغانستان 

MDG اهداف انکشافی هزاره 

MDM Médecins Du Monde (دوکتوران جهانی) 
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MEDEVAC ارزیابی طبی 

MEIFCS سروی آزاد جامعه در رابطه به ماین ها و مواد انفجاری باقی مانده از نبرد 

MERLIN های عاجل بین المللی سهولت 

MI ابتکار مایکرونوترینت ها 

MICS سروی چندین شاخص کلستر 

MISP بسته حد اقل خدمات ابتدایی 

MM Medica Mondiale (میدیکا موندیال) 

MMR میزان مرگ و میر مادران 

MNHC مراقبت صحی مادر و نوزاد 

MoE وزارت معارف 

MoPH وزارت صحت عامه 

MoLSAMD کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین وزارت 

MoRR وزارت مهاجرین و عودت کننده گان  

MoTCA وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی 

MOVE مؤسسه بهزیستی تحرک 

MRCA هیئت خدمات صحی بین المللی 

MRRD وزارت احیا و انکشاف دهات 

MRE تعلیمات خطر ماین 

MRM میکانیزم نظارت و راپور دهی 

MSC هیئت خدمات صحی بین المللی 

MSEE حد اقل ستندردها برای معارف در حاالت اضطرار 

MSF Médecins sans frontiers (دوکتوران بی سرحد) 

MSH علوم اداری صحت 

MT متریک تن 

MTDO اداره آموزشی و انکشافی مارشال 

MUAC محیط قسمت متوسط بازو 

MYR مطالعه نیمه سال 

NCA دت های کلیسای نارویمساع 

NDMC 

 كمیسیون ملي مبارزه باحوادث
 

NER  شرق –زون شمال 

NESP  راهبرد ملی معارفاسناد 

NFE تعلیمات غیر رسمی 

NFI اقالم غیر غذایی 

NGO سازمان های غیر دولتی 

NiE تغذی در حالت اضطرار 

NR زون شمال 

NRC هیئت ناروی برای مهاجرین 

NRDOAW ای مجدد و انکشاف نوایی برای زنان افغاناداره احی 

NRVA ارزیابی خطرات و آسیب پذیری ملی 

OCHA دفتر همآهنگی امور انسان دوستانه 

ODA کمک انکشاف رسمی 

OECB مؤسسه مفاهمه مؤثر 

OECD مؤسسه همکاری های اقتصادی و انکشاف 

OFDA  دفتر خارجی کمک به حوادث(US) 

OHCHR لی حقوق بشردفتر کمیسیون عا 

OHW سازمان رفاه عامه 

OIC سازمان کنفرانس اسالمی 

OPS پروژه های آنالین0 سیستم برنامه ریزی 

ORS نمک فمی تکمیل کننده آب و الکتروالیت های بدن 

OSI انستیتوت جامعه آزاد 
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OTCD مؤسسه همکاری های تخنیکی برای انکشاف اجتماعی 

OTP برنامه های تداوی سراپا 

OXFAM  (خشکسالی)گرسنگی کمیته آکسفورد برای کمک به  

OXFAM – GB آکسفام جی بی 

OXFAM Novib Nederlandse Organisatie voor Internationale Bijstand  (آکسفام هالند) 

PACTEC مؤسسه خیریه مشارکت کننده گان تکنالوژی هوانوردی 

PDE تعلیمات ادویه وقایوی 

PDMC ره حودث والیتیکمیته های ادا 

PEC تعلیم و فرهنگ والیتی 

PED دیپارتمنت معارف والیتی 

PGF  (طرفدار دولت)نیرو های دولتی 

PEP پیش گیری بعد از مواجه شدن 

PHC مراقبت صحی اولیه 

PHT تیم های بشردوستانه والیتی 

PIN مردم نیازمند 

PLW زنان حامله و شیرده 

PLWHA  مردم که همراه باHIV/AIDS زنده گی میکنند 

PMTCT  وقایه انتقال انتان از مادر به طفل 

PoC محافظت غیر نظامیان 

PoR مدرک نام نویسی 

PPVR تثبیت هویت و پاسخ به مردم 

PRRO   کمک های خیریه و بازسازی اضطراری  دراز مدت(WFP) 

PRT تیم بازسازی والیتی 

PU AMI Première Urgence Aide Médicale Internationale (اداره کمک های طبی بین المللی) 

PWG گروپ کاری محافظت 

RAADA مؤسسه بازسازی مترقی زراعت برای افغانستان 

RCDC کمپنی اعمار انکشافی ری 

RC/HC همآهنگی بشردوستانه0 همآهنگی مقیمان 

RED رسیدن به هر ولسوالی 

RI مهاجرین بین المللی 

RI لمللیکمک خیریه بین ا 

RRAA مؤسسه احیای مجدد روستایی افغانستان 

RRD احیا و انکشاف دهات 

RSD تعین وضعیت مهاجرین 

RUF  غذای آماده برای استفاده 

RUTF غذای معالجوی آماده برای استفاده  

RWDOA مؤسسه احیای مجدد و رفاه افغانستان 

SAAD ارقام جدا شده بر حسب سن و جنس 

SAF ه افغانستانتأمین آیند  

SAM سؤی تغذی حاد شدید 

SC مؤسسه نجات کودکان 

SC کلستر فرعی 

SCA کمیته سویدن برای افغانستان 

SCEG گروه کارشناسان شورای امنیت در رابطه به محافظت غیر نظامیان 

SER زون جنوب شرقی 

SERVE خدمات اضطراری و حرفوی 

SFP برنامه تغذی متمم 

SGBV  بر جنسیت و خشونت های جنسیخشونت مبنی 

SHA مؤسسه کمک بشری سویس 

SHRDO مؤسسه خدمات صحی و انکشافی 
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SHUHUDA مؤسسه شهدا 

SIDA مؤسسه انکشاف بین المللی سویدن 

SMART  ( مربوط به اهداف)مشخص، قابل اندازه گیری، دقیق، واقع بین و وابسته به زمان 

SMART ( مربوط به سروی)و تحول  نظارت و ارزیابی معیاری آسایش 

Sq مربع 

SR زون جنوب 

SRP پروسه آماده گی سربازان افغان 

STD مرض انتقال شونده از طریق جنسی 

STI انتان انتقال شونده از طریق جنسی 

SWP محالت ستراتیژیک آب 

TCN شهروند کشور سوم 

TBD تعین خواهد گردید 

TDH تیری دیس هومز 

TED  عمده ( اداناست)مربیون 

TF گروپ کاری 

TLM مواد آموزش و فراگیری 

ToR الیحه وظایف 

Trocaire  ( تروکیر)اجنسی کاتولیک برای انکشاف جهانی 

TVET تعلیمات و آموزش های تخنیکی و حرفوی 

U5  سال 5کمتر از 

UMCOR  (امکور)کمیته امدادی میتودست 

UN ملل متحد 

UNAIDS  متحد در مورد پروگرام مشترک مللHIV/AIDS  

UNAMA هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان 

UNCT تیم کشوری سازمان ملل متحد 

UNDAC تیم ارزیابی و همآهنگی سازمان ملل متحد 

UNDAF چهارچوب کمک های انکشافی سازمان ملل متحد 

UNDP پروگرام انکشافی سازمان ملل متحد 

UNDSS فظت و مصئوونیت ملل متحددیپارتمنت محا 

UNEP پروگرام محیط زیست سازمان ملل متحد 

UNESCO سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد 

UNFPA صندوق جمعیت سازمان ملل متحد 

UN-HABITAT سازمان مسکن ملل متحد  

UNHAS سازمان ملل متحد بشردوستانه  مسافربری هوای  خدمات 

UNHCR ازمان ملل متحد در امور پناهنده گانکمشنری عالی س  

UNICEF صندوق کودکان سازمان ملل متحد  

UNIDO برنامه انکشاف صنعتی سازمان ملل متحد 

UNIFEM صندوق توسعهء ملل متحد برای زنان 

UNMAS خدمات ماین پاکی ملل متحد 

UNOPS دفتر سازمان ملل متحد برای خدمات پروژه ای 

UNSC  ملل متحدشورای امنیت 

UNSG سکرتریت عمومی سازمان ملل متحد 

USA ایاالت متحده امریکا 

USAID اداره انکشاف بین المللی ایاالت متحده امریکا 

USD  (امریکایی)دالر ایاالت متحد 

UXO مهمات منفجر ناشده 

 آسیب پذیری و بحران

VAM ارزیابی تعین آسیب پذیری 

WB بانک جهانی 

WFP ایی جهان پروگرام غذ (Programme Alimentaire Mondial) 
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WG گروپ کاری 

WHO  سازمان صحی جهان(Organisation Mondiale de la Santé) 

WR زون غربی 

WSPA جامعه جهانی برای محافظت حیوانات 

WV سازمان ورلد ویژن 

WVI سازمان جهانی ورلد ویژن 

ZCO سازمان همکاری ظفر 

ZOA  (زوا) مهاجرینمؤسسه حمایت از 
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 نقشه ها: IVضمیمه 

 بر نفوس افغانستان مرور 

   32الی  3100سپتمبر  0نظارت شده از ( کتگوری ها)تمام دسته های  درنگاه عمومی به حوادث مشاهده شده امنیتی 

 3103سپتمبر 

   32الی  3100سپتمبر  0هدف قرار داده شده در حوادث امنیتی برای دوره ( غیر نظامیان)نگاه عمومی به مردم محلی 

 3103سپتمبر 

  (   3103از جنوری الی سپتمبر )خشونت علیه کارمندان، دارایی ها و تسهیالت بشری 

   3103اگست  20 –تعداد تخمینی بیجا شده گان ناشی از نبرد افغانستان نظر به ولسوالی بیجا شده گان  

  (ترسی اراضی، شبکه ترانسپورتی و خدمات هوایی مسافرینترانسپورتیشن و دس)مرور بر ترانسپورت 

   (زمستان ناگوار، زمین لرزه و سیالب)حوادث طبیعی افغانستان 

  استفاده از زمین افغانستان  

  نتایج سرویSMART ،3103  3100و 

   کلستر آب، بهداشت و حفظ (تحلیل خودی)بر رسی آسیب پذیری احتمالی آب، بهداشت و حفظ الصحه نظر به والیت ،

 3103الصحه سال 

  3102اهداف کلستر آب، بهداشت و حفظ الصحه برای تعداد مستفدین در پالن عمل مشترک بشردوستانه سال 

   مرور بر وضعیت کنونی عدم مصئونیت حاد غذایی( نقشهIPC) ،0  3103اکتوبر سال 

   ،3103 الی اگست 3111شیوع امراض افغانستان نظر به ولسوالی 

   3103رده بندی آسیب پذیری به سطح ولسوالی کلستر صحت افغانستان، اکتوبر سال 

 2W   3103 برای کلستر صحت افغانستان، اکتوبر سال 

   2W (کی در کجا چه انجام میدهد) 3103تعداد فعالین نظر به ولسوالی، اکتوبر سال  –، کلستر محافظت افغانستان 

 2W  ،3103 اکتوبر سال برای کلستر تغذی افغانستان 

 2W  3103 برای کلستر آب، بهداشت و حفظ الصحه افغانستان، اکتوبر سال 

 2W  3103 برای کلستر مصئونیت غذایی و زراعت افغانستان، اکتوبر سال 

 2W  3103 اقالم غیر غذایی افغانستان، اکتوبر سال/ برای کلستر سرپناه اضطراری 

 2W  3103 برای کلستر چندین بخشی افغانستان، اکتوبر سال 
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 کودهای شاخص محیط زیست: Vضمیمه 
 توضیح محیط زیست( نشانگر)شاخص 

پیام های عمده محیط زیست جهت انضمام در پالن عمل "ثرات احتمالی شان روی محیط زیست را مشخص نموده و رهنمود ارائه شده در هر پروژه بشردوستانه باید ا

   .  را تعقیب نمایند، و به آن نظر به شرایط افغانستان رسیده گی نمایند" مشتر بشردوساتانه نظر به کلستر

 Aشاخص محیط زیست 

 

 اثرات مثبت محیطی پروژه

این پروژه بصورت کامل یا بصورت . وضعیت محیط زیست بصورت فعاالنه توسط پروژه اصالح خواهد گردید

 . قابل مالحظه به محیط زیست در افغانستان رسیده گی نموده و آنرا اصالح خواهد کرد

 .هیچ نوع اثرات منفی روی محیط زیست، از این پروژه توقع نمیرود

 Bشاخص محیط زیست 

 

 دیت اثرات یا اثرات کم محیط زیست پروژهعدم موجو

نه اثر مثبت و نه منفی . این پروژه های اثرات کم روی محیط زیست گذاشته یا روی آن هیچ اثر نخواهد گذاشت

 .روی محیط زیست، ازین پروژه توقع میرود

  C شاخص محیط زیست

 

 از پروژه توقع اثرات منفی متوسط محیطی میرود

 

م کلستر ها برای ارزیابی و پیام های مشترک تما

 تخفیف بکار میروند 

و به ارزیابی و اقدامات تخفیف دهنده و بهبود دهنده  بوده این پروژه دارای اجزای زیان آور برای محیط زیست

 .نیاز خواهد داشت

 

 این پروژه ها باید مختصراً ارزیابی گردند تا اثرات ممکنه آن روی محیط زیست دانسته شوند و اقدامات

تخفیف دهنده با بکار بردن پیام های مشترک که توسط پروگرام محیط زیست سازمان ملل متحد جهت رهنمایی 

 .  تمام کلستر ها ارائه گردیده اند، اتخاذ گردند

  D شاخص محیط زیست

 

 محیطی میرود گاز پروژه توقع اثرات منفی بزر

 

ارزیابی تعین کننده محیطی و اجتماعی تکمیل  یک

یا یک پالن عمل مشترک محیطی به اساس گردیده 

 .میگرددتکمیل یک ارزیابی سریع محیطی راه اندازی 

 

 این پروژه اثرات بزرگ منفی روی محیط زیست بجا خواهد گذاشت

 

  :برای این پروژه ها

 ارزیابی آزمایش محیطی و اجتماعی صورت خواهد گرفت، یا؛یا یک   ( 0)

 

ازی خواهد گردید، به تعقیب آن یک پالن عمل مشترک جامعه، یکجا با ارزیابی سریع محیطی راه اند  (3)

 . رهنمایی راجع به این ابزار را در مأخذات ذیل دیده میتوانید. جوامع متأثر شده تهیه خواهد گردید

 

 

 اقدام تخفیف دهنده

 

 توضیح

N / A   این ها برای پروژه هایA  وB ت در این پروژه ها نیاز وجود نداردبرای ارزیابی و کاهش دادن اثرا. میباشد  . 

 .اثرات خود را با بکار بردن رهنمود بخش کاهش داده میتواند Cپروژه های . است Cاین برای پروژه های   بکار بردن رهنمود بخش

گزینه از جمله ( یا چندین)یک  اثرات بزرگ خود را با بکار بردن Dپروژه های . است Dاین برای پروژه های    ارزیابی آزمایش محیطی و اجتماعی

 . سه گزینه ذیل ارزیابی نموده یا کاهش میدهد

   ارزیابی آزمایش محیطی و اجتماعی

 ارزیابی سریع محیطی

 پالن عمل محیطی جامعه

  .پالن های عمل مشترک جامعه در برگیرنده پالن های تعقیبی نیز میباشند

   ارزیابی آزمایش محیطی و اجتماعی

 محیطی جامعه پالن عمل

 (CEAP) 

این ها پروژه های داران اثرات منفی بوده که باید اثرات محیطی شان . ممکن است Dو  Cاین برای پروژه های  هیچ یک

 .را کاهش دهند، اما برای آن هیچ اقدام اتخاذ نگردیده است
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