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اين . ھزار انسان به تازگی بيجا شده اند ١٤٠، ٢٠١٤جنگ ھای داخلی به صورت روزافزون باعث بيجاشدن و مرگ انسان ھا گرديده است که تنھا در سال 
اجر پاکستانی ھزار مھ ٢٢٥با آغازعمليات ھای نظامی در وزيرستان شمالی پاکستان، . امر منعکس کننده افزايش خشونت ھا در بخش ھايی از کشور می باشد

ھزار خانواده در پی داشت که در اثر آن خانه ھای  ٨، سيالب ھا يک سلسله ويرانی ھايی را برای ٢٠١٤در اوايل سال . به افغانستان متولی گرديده گرديدند
ميليون انسان فراھم  ١،٢بيشتر از  در پاسخ به اين مسايل، ھمکاران بخش بشری کمک ھای غذايی و معيشتی را به. اين تعداد خانواده ھا تخريب گرديدند

ھزار تن که از ناحيه جنگ و حوادث طبيعی متاثر گرديده بودند انجام دادند، کمک ھای غذايی را به منظور نجات  ٣٩٠نمودند، مساعدت ھايی را برای  حدود 
تن عرضه نمودند و برای خانواده ھايی که از اثر سيالب ھزار  ٥٠٠ھزار کودک که از سوتغذی رنج ميبردند فراھم نمودند، خدمات صحی را برای  ١٤٠جان 

  . ھا بی خانمان شده بودند کمک ھايی ارايه نمودند

پس از انتخاب رييس جمھور جديد و خروج تعداد قابل مالحظه يی نيرو ھای . افغانستان در مرحله گذار در زمينه ھای سياسی، نظامی و اقتصادی قرار دارد
اما به دليل افزايش جنگ و مشکالت اقتصادی، فراھم آوری خدمات اساسی و محفاظت از تمام . بدست آورد ٢٠١٤فت ھايی را در سال بين المللی، کشور پيشر

  . افغانھا ھنوز ھم منيحث يک چالش باقی است

خدمات بشری اصولی  ٢٠١٥سان در سال با در نظرداشت ادامه نبرد ھا، خطر ھای ناشی از حوادث طبيعی و عدم کفايت خدمات اساسی، سازمان ھای امداد ر
ميليون انسان آسيب پذير  فراھم خواھند نمود که متمرکز به  ٣،٨را در زمينه نجات جان انسان ھا در سکتور ھای غذايی، صحی، خوراک، آب و بھداشتی به 

  .   ، خواھد بودشدميبا ساحات ناامن و مناطقی که در آن خدمات بصورت درست صورت نگرفته و دسترسی به آنھا دشوار

، حوادث اضطراریبرای نيل به اين ھدف و بادرنظرداشت محيط پرچالش جھت انجام فعاليت ھا، يک پالن پاسخدھی مشترک، به شمول آمادگی دربرابر 
  . اده خواھد شدترويج فعاليت ھای محافظوی، ابداع استراتيژی ھا برای دسترسی به محالت و ھمآھنگی نيرومند در خصوص فعاليت ھا افزايش د

برای راه ھای  دادخواھیآينده و حوادث کليد فراھم آوری کمک ھا برای نجات جان انسان ھا وابسته به آمادگی ھای مقتضی، کاھش تاثيرات ناگوار ناشی از 
  . حل دوامدار در خصوص بيجاشدگان داخلی، سيستم گسترده محافظت ھای صحی و بھبود در مديريت آب جھت کاھش اتکا به کمک ھای بشری، می باشد

اخوان سال آينده منعکس ، فر٢٠١٤در مقايسه به نيازمندی ھای سال . ميليون دالر را می نمايد ٤٠٥ايجاب  ٢٠١٥پالن پاسخ به نيازمندی ھای بشری در سال 
ظت افراد و ھمچنان تمام مھاجرين عودت کننده از پاکستان او نيازمندی ھا برای حف آب، بھداشی و حفظ الصحهکننده اولويت نيرومند به مسايل غذايی، سرپناه، 

واند از فعاليت ھای مشترک سازمان ھای بشری به اين نيازمندی ھا منعکس کننده فعاليت ھای مورد نياز برای نجات جان انسان ھا و آنچه ميت. می باشد
  .صورت واقعبينانه حصول گردد، می باشد

  

درخواست شدميليون دالر  ٤٠۵  

 

١٧٢ 
 ميليون 
 دالر

ميليون  ١٨٩
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ميليون ٣٣
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مرگ و مير و کاھش
از حدبيش
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 مربوط درگيری

ميليون  ٣،٨ کمک به نفر نياز مند ميليون۴،٧
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  نيازمندی ھای بشرینمای اجمالی 
  

  افراد نيازمند

ميليون انسان نيازمند کمک ھای بشری اند که در برگيرنده افراد  ٧،٤
آسيب پذير از ناحيه جنگ، عدم مصونيت غذايی و حوادث طبيعی، 

در ) ھزار خانواده می گردد ٣٠که بالغ به (ھزار مھاجر پاکستانی  ٢٢٥
  .ھزار عودت کننده افغان می باشد ٢٥٠ شرق افغانستان و در حدود

اکثر آنھايی که در سه سال گذشته از ناحيه جنگ بيجا شده اند ھنوز ھم 
بر مبنای گرايش ھای اخير  .مورد نگرانی ھای بشری قرار دارند
افغان ساالنه از  )ھزار ٢٥٠( تاريخی، يک بر چھار حصه يک ميليون
پيشبينی می شود که عين تعداد . ناحيه حوادث طبيعی متاثر می گردند

از اين جمله آنھايی که . شودنيز از اين ناحيه متاثر  ٢٠١٥افراد در سال 
در ھر روز زندگی می نمايند، بيشتر  کيلو کالوری  ١٥٠٠کمتر از 

  . شنداقتصادی می با-معروض به حوادث طبيعی و مسايل اجتماعی

منديھايازشدت ن يسهمقا

  

  افراديکه بايد کمک شوند

ميليون  ٣،٨بشری برای  امور ايجاد يک پاسخ استراتيژيک در زمينه 
انسان که نيازمند به فعاليت ھای جدی برای نجات جان شان اند، نياز 

اين تعداد شامل افرادی که از سوتغذی شديد و امراض قابل . است
جلوگيری رنج می برند وھمچنان  آنھايی که از اثر جنگ ھا جراحت 

ردد که ھزار انسان  می گ ١٤٠رقم فوق شامل . برداشته اند، ميگردد
ھزار تن ديگر  ٢٥٠از اثر جنگ ھا و  ٢٠١٥پيشبينی ميشود در سال 

پالن ھذا به افرادی که، در . به دليل حوادث طبيعی بيجا خواھند شد
ساحات نا امن و يا مناطقی که در آن خدمات به صورت اساسی عرضه 

نمی گردد، اولويت می دھد و کمک به آنھا منوط به ظرفيت سازمان 
آن افراديکه احتماالً از اثر . و وضعيت دسترسی می باشدھای ھمکار 

خواھند رفت،  بيناز  جنگ مواد منفجر ناشده  از  جنگ، ماين ھا و يا 
در برنامه ھای مدون به ھدف ماين پاکی و تداوی به موقع آسيب ھای 

  . روانی گنجانيده شده اند

درمورد مھاجرين و عودت کنندگان تصريح گرديده  UNHCRچنانکه 
مھاجر پاکستانی، عودت کنندگان افغان و عودت   ٥١٥,٦٠٠است،  

  .کنندگان آسيب پذير و فاقد اسناد جھت ارايه کمک ھا شناسايی شده اند

  

 مشکالت اساسی بشری

افراد گرديده است چنانچه از جنگ باعث مرگ، جراحت و بيجا گرديدن 
فرد ملکی کشته و يازخمی شده  ٧٩٦٥، ٢٠١٤تا سپتمبر  ماه جنوری

در مدت فوق، در اثر . فيصد آنان را اطفال تشکيل ميدھد ٢٢اند که 
تن از خانه ھای  ١٠٥٨٠٠جنگ ھا در شمال ھلمند و ساير واليات 

  .شان متواری گرديده اند

 ٥٠٠، که گرديده اندحاد  ميليون طفل شديداً دچار سو تغذی  ١،٢
که نياز به تداوی خواھند ، آن زير سن پنج سال قرار داشته ھزار تن
  . داشت

و روزانه کمتر از ميليون انسان شديداً به عدم مصونيت دچار اند  ٢،٢
  . کيلوکالوری زندگی می نمايند ١٥٠٠

که  ھزار مھاجر پاکستانی ٢٢٥در آستانه حمالت نظامی گسترده، 
را ترک و به واليات نيازمند کمک ھای عاجل اند خانه ھای خويش 

افغانستان متوطن گرديده اند که اين امر باعث بدتر شدن ظرفيت ھا در 
تعداد بيشتر  در حال حاضر. محالت ميزبان اين مھاجرين گرديده است

  .مھاجرين پاکستانی در حال پناه جويی به داخل افغانستان اند

نيم ميليون طفل از اثر امراض قابل جلوگيری زندگی خويش را از 
ميليون طفل را متاثر ميسازد و  ١،٧توع شديد اسھاالت . دست می دھند

  . ھزار طفل به امراض ساری طرق تنفسی مبتال می گردند ٧٥٠ساالنه 

در .ھزار خانواده بدون سرپناه زندگی می نمايند ٤در جريان زمستان، 
ھزار خانواده که در سيالب ھای بھاری  ٨ه بشری به حاليکه جامع

خانه ھای شان را در شمال کشور از دست داده اند سرپناه فراھم می 
ھزار خانواده آسيب پذير زمستان پيشرو را بدون سرپناه پشت  ٤نمايد، 

  . سر خواھند گذشتاند

  
  

  

 

+٢٠,٠٠٠

+٤٠,٠٠٠

+٦٠,٠٠٠

+٨٠,٠٠٠

+١٠٠,٠٠٠

+١٢٠,٠٠٠

 سپتامبر
٢٠١٣ 

اکتوبر  نومبر جنوری دسامبر
٢٠١٤ 

فابروری مارچ اپريل مئی جون جوالی اګست
٦٠٦,٠٠٠

 

  گان درگيریآواره شدھ
 ٣١تا  ٢٠١٣سپتامبر ١(محل آواره شدھگان   به ،جمعی

  )٢٠١٤گست ا
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  پاسخدھی

  ھمآھنگ سازی فعاليت ھا، اولويت دھی به منابع، تامين دسترسی، آمادگی و تبليغ برای راه ھای حل دوامدار

 

آسيب پذيرترين افراد به شمول افراد متاثر از  ٢٠١٥پالن پاسخدھی 
جنگ، حوادث طبيعی، بيجاشدگان، عدم مصونيت غذايی، اطفال و 

مھاجرين (مادارن باردار و شيرده متضرر از سو تغذی، مھاجرين 
و عودت کنندگان افغان را در اولويت ) پاکستانی و عودت کنندگان افغان

  . دھدتوجه خويش قرار می 

  

  :  استراتيژی بشری متمرکز به پنج عنصر کليدی می باشد

  ھمآھنگی فعاليت ھا
ھمآھنگی نيرومند و استراتيژيک اساس کلی اين استراتيژی را تشکيل می 

،اين ساختار بشری HCکننده بشری يا  گھماھن تحت رھبری . دھد
ارزيابی نيازمندی ھا، پالن ھای محتمل الوقوع، آمادگی ھای اضطراری و 
پاسخ سريع، ايجاد سھولت در زمينه دسترسی مصون و  به موقع به افراد 

نيازمند، حمايت از محيط کارا، خدمات ھوايی بشری، ھمآھنگی امور مالی 
و جوه  ٢٠١٥ی فعاليت ھای بشری و بسيج منابع برای پالن پاسخدھ

  . مشترک امور بشری را حمايت خواھد نمود

  اولويت به نيازمندی ھا

سه اولويت استراتيژيک در زمينه پاسخ به نيازمندی ھای بشری تھيه شده 
ر يساست تا منابع مقتضی را برای کمک ھا جھت نجات جان انسان ھا م

 .  سازد

کاھش شيوع بيشتر امراض و مرگ و مير به : اولويت استراتيژيک اول
شمول مرگ و مير مادران و اطفال و کاھش سوتغذی شديد با حمايت از 
خدمات اساسی مراقبت ھای صحی در ساحات بيشتر آسيب پذير، فراھم 
آوری خوراک و کمک ھای غذايی، حمايت از عرضه خدمات زايمانی 

  .   حفظ الصحه برای مادران باردار، آب، بھداشت و فعاليت ھای

کاھش مرگ ھای ناشی از جنگ و حفاظت افراد : اولويت استراتيژيک دوم
ملکی با حمايت از سھولت ھا برای درمان ضربه ھای روانی وارده به 

  . افراد و فعاليت ھای ماين پاکی

پاسخدھی به موقع، به شمول کمک برای نجات : اولويت استراتيژيک سوم
ساختن نيازمندی ھای بيجاشدگان داخلی جان انسان ھا جھت برآورده 

ناشی از جنگ و حوادث طبيعی و ھمچنان نيازمندی ھای مھاجرين 
پاسخ به موقع . پاکسانی، عودت کنندگان افغان و عودت کنندگان فاقد اسناد

نيازمندی ھای بشری بر اساس پالن ھای موثر در زمينه ھای آمادگی و 
  .فتپالن ھای محتمل الوقوع صورت خواھد گر

  تامين دسترسی

جنگ ميان نيرو ھای دولتی و غيردولتی تاثيرات منفی را روی فعاليت 
ھای بشری به محالت آسيب پذير از جنگ و مصونيت امدادرسانان بر جا 

تحليل قوی از جنگ و استراتيژی ھا جھت تامين دسترسی  . می گذارد
  .     ھدف دارند تا دسترسی به افراد نيازمند را ايجاد و آن را ادامه دھند

 مادگی ھای عاجلآ

جامعه بشری آماده ھرگونه افزايش در اختالالت و موارد غير قبال 
برنامه مشترک سازمان ھای بشری برای آمادگی برای .  پيشبينی می باشد

ارزيابی ) ١: (پاسخ به حاالت اضطراری دارای چھار بخش می باشد
ی پالن برا) ٣(اقدامات برای آمادگی حد اقل، ) ٢(خطرات و نظارت، 

  .  طرز العمل معياری برای فعاليت ھا) ٤(موارد محتمل الوقوع و 

  حمايت از راه حل دوام دار

شيوه پاسخ دورانی به مسايل بشری نه برای افراد نيازمند مورد پسند قرار 
توجه به . ميگيرد و نه برای مراجع تمويل کننده قابل پرداخت می باشد

شکنندگی ھای اساسی که افغانستان را يکی از کشور ھای فقير در دنيا 
ه ھای سيستماتيک برای کاھش تحميل مردم ب تالشقرار داده است ايجاب 

در چھار ساحه انکشافی  پيشرفت ھايی. نيازمندی ھای بشری را می نمايد
مانند، سيستم موثر و جوابگو مراقبت ھای صحی، راه حل ھای دوامدار 
برای بيجاشدگان داخلی و مھاجران عودت کننده، مديريت آب و کاھش و 
مديريت خطرات ناشی از حوادث ايجاب می نمايد تا دايره اتکا به کمک 

  . ش يابدھکابشری در کشور  ھای

   

۵ 
 عناصر

ھما ھنگیفعاليت ھای 

بندی  اولويت
دقيق

آماده گی دسترسی  تأمين
اضطراری

حل از راه حمايت
ردوام دا

 

 اقدام بشر دوستانه

ارتجاع
(UNDAF) 

 ھای مراقبت
موثر بھداشتی  

راه حل با دوام  
برای آواره 

گان داخلی و شدھ
 عودت

 مدريت آب

کاھش خطر 
 باليا يی

 بخشھای توسعه 



 ٥ پاسخ به امور بشری ٢٠١۵پالن برای   افغانستان  
 

 

  ھاکلستر پاسخ خالصه
 بيش مير و مرگ کاھش به محدود وجوه تخصيص و مربوط نجات دھنده زندگی دربخش کمک شناسايی حاد، نيازھای به نشان دھی

  ٢٠١۵ سال در حد از

  

  

   سرپناه اضطراری و اقالم غير غذايیکلستر  
   

 اولويت اقدامات 
توزيع مناسب و فوری سرپناه اضطراری و اقالم غير غذايی از  ازمراقبت  ١

  طريق ارزيابی ، نظارت بعد از توزيع

افی و باوقار از آب و ھوا و حفظ حريمحفاظت ک آوارهاطمينان ازينکه که افراد  ٢
سرپناه اضطراری و اقالم تھيه کردن خصوصی برای فاميل دارد که از طريق 

  .مھيا شدخواھد غير غذايی 

ميکند با آنھا سرپناه  گیافراد که در خانه ھای تخريب شده و آسيب ديده زند ٣
  .کوتاه مدت تھيه شود

١۵٧،٠٠٠    افراد مورد نظر 

   تعداد ھمکاران  ٣٤

UNHCR, IOM   رھبر کلستر 
 

MoRR  ھمکاران دولتی 
 

 مورد نياز وجوه   ميليون٤٠
 

 

    

 مصئونيت غذايی و زراعتکلستر 
   

 اولويت اقدامات 
 معيشت نابودی به پاسخ و حفاظت حاد، غذايی مواد کمبودی  نشان دھی به ١

  .گذرا ھستند شوک از ناشی که

 و پذير، آسيب افراد به کمک نظر از طبيعی حوادث به پاسخ بھنگام بھبودی ٢
  .آنھا تاثير کاھش و شوک بينی پيش ،ملی ظرفيت تقويت دادن به

باعدم مصونيت   افغان ھدف قرار دادن که ميليون٢,٢ برآورد از درصد ٨٠ ٣
  )ميليون١,٧٦( مواجه اند غذايی

 گی مردم اضطراری به ميعشت زند کمکو نجات دھنده توزيع مواد غذايی ٤
نفر آسيب   ٣٦۵،٠٠٠ طبيعی و  ھدف قرار دادن   حوادثدرگيری و  آواره
  .پذير

ميليون ٢،١    افراد مورد نظر

  تعداد ھمکاران ١٨
 

FAO, WFP,RI   رھبر کلستر
 

MAIL  ھمکاران دولتی
 

 مورد نياز وجوه  ميليون٩٢
 

 

    

 اولويتا
١ استراتژيک

 اولويتا
٢ استراتژيک

 اولويتا
٣ استراتژيک

١٠٠٪ ٠ ٠٪ %٠٪  

٤٢٪ 
 اولويتا

٣ استراتژيک
 اولويتا

٢ استراتژيک
 اولويتا

١ استراتژيک
۵٠٪ %٠ ٪٨ 



 ٦ پاسخ به امور بشری ٢٠١۵پالن برای   افغانستان  
 

 

  

 تغذيهکلستر 
    

 اولويت اقدامات 
 و جامعه و تغذيه خدمات گسترش طريق از IMAM به دسترسی افزايش ١

  .رجعت دھی  و به آزمايش افزايش

  تغذيه خاص برنامه ھای يکپارچه پيشگيری ھای برنامه به دسترسی افزايش ٢
و برنامه ھای حساس بين  کودک تغذيه و نوزاد ارتقاء و مغذی ريز مکمل مانند

  .کلستر ھا

  .ھستند کيفيت با و موقعاز اينکه معلومات مبنی تغذيه از جامعه با  اطمينان ٣

  .ھا برنامه تحويل و کيفيت پاسخ به ھمکاران و دولت ظرفيت افزايش ٤

ميليون ٢،١    افراد مورد نظر

  تعداد ھمکاران ٢٩
 

UNICEF   رھبر کلستر
 

PND (MoPH)  ھمکاران دولتی
 

 مورد نياز وجوه  ميليون٧٨
 

 

    

  

 صحتکلستر 
    

 اولويت اقدامات 
 اوليه ھای مراقبت به دسترسی تسھيل با کودکان و مادران مير و مرگ کاھش ١

 ھای بيماری از مديريتمادر و نوزاد، خدمات سازی، ايمن  ،پايیا سر حياتی
  .رجعت دھی واقعات اختالطی و کودکی دوران

 به موقع به دسترسی طريق از جنگ از ناشی ناتوانی و مير و مرگ کاھش ٢
  .درگيری مناطق در تمرکز با موثر با ترخيض  مراقبت

  .صحت روانی اجتماعبر  اضطراری تاثير به پاسخ و  موقع به تشخيص ٣

ميليون٢،٧    افراد مورد نظر

  تعداد ھمکاران ٤٤
 

WHO   رھبر کلستر
 

MoPH  ھمکاران دولتی
 

ميليون٣٨،٨  سرمايه مورد نياز
 

 

    

  مصئونيتکلستر
    

 اولويت اقدامات 
 و یالملل بين بشردوستانه قوانين و شواھد به اساس درگير طرفين به  حمايت ١

  .بشر حقوق مسائل

جمع آواری معلومات يفوس مورد  و ارزيابی ،داخلی ھگانآواره شد نظارت ٢
  .نظر

  . به مردم متاثر شده از درگيری بشر حقوق تخصصی حفاظت اساسی خدمات ٣

 کاھشو  جنگ از ترخيص منفجره مواد مانده بقاياتی و  ماين خطر آموزش  ٤
  ..جنگ از مانده باقی اثرات علت به آسيب و مرگ

 کلستر  موسسات  ملی غير دولتی  مشارکت  افزايش طريق از دسترسی بھبود ٥
  .معلومات شبکه ايجاداز   حمايت  و

نميليو۴،١  
ميليون١٢ +   

   افراد مورد نظر

  تعداد ھمکاران ٤٦
 

UNHCR   رھبر کلستر
 

MoRR  ھمکاران دولتی
 

 مورد نياز وجوه  ميليون٤٠
 

 

    

 اولويتا ٪٤٢ ٪۵٨
٣ استراتژيک

 اولويت ا
٢ استراتژيک

 اولويتا
١ استراتژيک

٠٪ 

 اولويتا ٪۵٣ ٪٢٢ ٢۵٪
١ استراتژيک

 اولويت ا
٢ استراتژيک

 اولويتا
٣ استراتژيک

٢ ٪٢٢ %٠۵٪ 

 اولويتا ٪٠٪٩٩< ٪١>
١ استراتژيک

 اولويت ا
٢ استراتژيک

 اولويتا
٣ استراتژيک ٠% 



 ٧ پاسخ به امور بشری ٢٠١۵پالن برای   افغانستان  
 

 

  

 

 

 

   

  آب،نظافت و حفظ الصحه
   

 اولويت اقدامات 
 تغذيه سوء  کاھش برای اب، بھداشتی و حفظ الصحه ھای مھم فعاليت اجرای ١

  .سال ۵ زير کودکان ميان در اسھال و حاد

والياتی که در  ١٠اب، نظافت و حفظ الصحه برای آن  ھای مھم فعاليت اجرای ٢
  .معرض خطر شيوع بيماری ھستند

اب، نظافت و حفظ الصحه برای جوامع و افراد که  ھای مھم فعاليت اجرای ٣
      .شديد متاثرميشوند  متاثر شده از از حواث ناګھانی

  

ميليون ١،٩    افراد مورد نظر

  تعداد ھمکاران ٤١
 

WHO, 
Medair,DACAAR

  رھبر کلستر
 

MoRRD  ھمکاران دولتی
 

ميليون٣،٢۵  مورد نياز وجوه
 

 

    

  عودت و قسمت پناھندگان 
   

 اولويت اقدامات 
 و خوست واليت در پاکستانی پناھندگان به ضروری  خدمات  و حفاظت ارائه ١

 پکتيکا

 ديگر و ايران، پاکستان، از افغان پناھندگان داوطلبانه بازگشت به اطالع ٢
 ھمسايه غير کشورھای

  .پاکستان و ايران ازافغانی ھای که اسناد ندارند عودت پذير، آسيب به کمک ٣
  

   نظر افراد مورد ٥١٥,٦٠٠

  تعداد ھمکاران ١٦
 

UNHCR   رھبر کلستر
 

MoRR  ھمکاران دولتی
 

 سرمايه مورد نياز ميليون٦٢,٨
 

 

    

 اولويتا ٪٠ ٪٢٢
٣ استراتژيک

 اولويتا
٢ استراتژيک

 اولويتا
١ استراتژيک

٠ ٪٧٨% 

 اولويتا
٣ استراتژيک

 اولويتا
٢ استراتژيک

 اولويتا
١ استراتژيک

١٠٠ %٠٪ ٠ ٪٠٪ 



 ٨ پاسخ به امور بشری ٢٠١۵پالن برای   افغانستان  
 

 

  نظارت
دستآورد ھا در خصوص اولويت ھای استراتيژيک را پيگيری خواھد  ٢٠١٥از فعاليت ھای بشری در سال چھارچوب نظارت 

  .نمود
  
  

يک چھارچوب نظارت از عرضه خدمات بشری تھيه خواھد شد تا پيشرفت ھا 
  در برابر اھداف امداد رسانی به افراد متاثر مورد پيگيری قرار گيرد

 اولويت استراتيژيک اول

 

 اولويت استراتيژيک دوم

 

  

  

 کاھش مرگ و مير و آسيب مربوط درگيری

  طريقازودرگيریمير مربوط و مرگ عوارضکاھش
مرگ و مير بيمارستان مربوط به جنگ 
# ماھر درمان دسترسی درگيری تلفات 
ينام به آلوده جوامع٪  

  طريق از نظاميان غير از حفاظت
 # انسانی منابع و الملل بين بشردوستانه قوانين منعکس ھا برنامه              

#  سطح جلسات HCT تافظحم به مربوط مسائل در 
٪ کودک حقوق تاييد نقض  

 مرگ و مير و آسيب مربوط درگيریکاھش 

مرگ و مير بيمارستان مربوط به جنگ
# ماھر درمان دسترسی درگيری تلفات 
مين به آلوده جوامع٪  

  طريق از نظاميان غير از حفاظت
 # انسانی منابع و الملل بين بشردوستانه قوانين منعکس ھا برنامه              

#  سطح جلسات HCT تافظحم به مربوط مسائل در 
٪  کودک حقوق تاييد نقض  

 

 يقاز طر يرکاھش بروز عوارض مادر و کودک و مرگ و م

پاسخ بشردوستانه با خالصه سه  يتدر وب سا یاطالعات اختصاص
و  يهتجز .بود قابل دسترس خواھدماھه در داشبورد بشردوستانه 

 يمتصم يکاستراتژ) PMR( یدر گزارش نظارت دوره ا يلتحل
و  ٢٠١٦ يزیبه  برنامه ر یاطالع رسان .کمک خواھد کرد يریگ

مشترک  یھا بودجه یاستاندارد برا يصتخص یاستراتژ یراھنما
  .بشردوستانه افغانستان



 پاسخ به ھنگام به مردم متاثر شده 
 ٢٠١٤سال گان داخلی درآواره شده  نشدهبرآورده دھنده نجات نيازھای

     برآوده نيازھای جميعت متاثر شده از حوادث ا طبيعی
 سرپناھا تکميل شد ٪٩٠ 

 جمعيت و گان نوشده  آواره کمک موقع بهکمک ھای نجات دھنده  ارائه
  قرار  طبيعی حوادث متاثر شده از

٪ دريافت کمک در دو ھفته 
 المللی بين دراستانداردھایتلفات وبای  ميزان 

کافی سھام با اضطراری شرايط٪ در  
عودت  و افغان عودت پناھندگان، به موقع به کمک ھای نجات دھنده ارائه

  مستندآسيب پذير غير
پاکستان از پناھندگان نام ثبت  
٪ ساله١٨زير برای روانی و خدمات آموزش 
#مير  و مرگ عوارض کاھشکمک ورود محض به پناھندگان عودت

  طريق از و درگيری مربوط
مرگ و مير بيمارستان مربوط به جنگ 

  اولويت استراتيژيک سوم

  ٢٠١۵از سال   HRPنسخه کامل 
  HNO یاجمال یبررس یانسان يازھاین

 SRP يکپاسخ استراتژ پالن
  پناھندگان و عودت افغانستان  ٢٠١۵بررسی اجمالی 

  داشته باشيد قابل دسترس يرز ينکل يقتواند از طر یم
http://www.humanitarianresponse.info/operations/afghanistan 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

More information
www.unocha.org/afghanistan

afg.humanitarainresponse.info
Facebook: UNOCHAAfghanistan

Twitter: @OCHAAfg


