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وقتی درمارچ  2017به کابل آمدم به کشوری آشنا شدم که به
چندین روایت میشد توصیفش کرد .ازطرفی افغانستان به دلیل
داشتن بلندترین میزان بیجا شده گی ثبت شده تاکنون وبلندترین
تلفات مُلکی مستند تاحال ،کشوری با وضعیت وخیم است ،ازطرف
دیگر کشوری را یافتم که بیش ازیک میلیون عودت کننده به آن
تازه برگشته بودند و برای اولین بارطی سالها ،اقتصاد درحال رشد
دارد وحکومت بصورت فزاینده تکنوکرات با تمرکزروی برنامه
های انکشافی امورش را را به پیش میبرد.
درسال  2017جنگ سبب آواره گی  360000افغان ازخانه های شان
گردید %81 .مردم دچارعدم مصئونیت شدید غذایی اند %26 ،آنها
دسترسی کافی به آب نوشیدنی ندارند و %24شان درخانه های
مزدحم زنده گی میکنند .درربع چهارم سال  ،2017جنگ با میزان
باالیی از برخورد های مسلحانه وافزایش حمالت هوایی تا %56
نسبت به سال قبل ادامه یافت .کودکان وزنان دوسوم تلفات ملکی
جنگ را تشکیل میدادند درحالیکه نظامیان تلف شده همه
مردبودند .دراغلب موارد جناح های درگیرجنگ بین جنگجو ها
وافراد ملکی فرق قایل نمیشدند .درواقع روزانه  100فردملکی
کشته شده وموارد ترضیضات که اکثرا باعث معیوبیت دایمی
مصدومین میشوند ،بصورت اوسط  6700نفردرماه بود.
سال  2017شاهد کاهش عمده درتعداد عودت کننده گان به
افغانستان بود طوریکه درحدود  500000نفربرای بازسازی زنده گی
وامرارمعیشت خویش دوباره به کشوربرگشتند.
میزان جریان عودت وبسته به برخورد ایرانی ها وپاکستانی ها با
افغانهای مقیم این کشورهاست ،موسسات خیریه غیردولتی
(انجوها) ودفاترسازمان ملل متحد دراسالم آباد ،کابل وتهران
دررابطه با این موضوع با هم درتماس اند .برگشت یا عدم برگشت
مردم به میزان امنیت وفرصت ها موجوده درداخل افغانستان
نیزوابسته است .ازمیان عودت کننده گان هزاران تن شان
درشهرک های غیررسمی وغیرمعیاری درحومه شهرها پراکنده
درسراسرکشور سکنا گزین شده اند .طیف شرایط زنده گی درین
شهرک های غیررسمی اززیرمعیاری بودن تا وضعیت وخیم متغیر
است وکارهای زیادی برای بهبود وضعیت هنوزمانده که هم دولت
وهم موسسات انکشافی باید انجام دهند .صلح پایدارآروزی

هرافغان است که من با اوبرخوردم ،اما شاید درسال 2018
دسترسی به صلح یک رویا باقی بماند .فشارهای فزایند برروی
طرفین جنگ برای صلح لزوما به معنی نزدیک شدن جناح های
درگیرنیست ودرعین حال توقع میرود با نزدیک شدن کشور به
انتخابات پارلمانی وانتخابات ریاست جمهوری دراوایل ،2018
رقابت های سیاسی افزایش یابد .درپالن سال  2017ما پیش بینی
کرده بودیم که  9.3میلیون نفرنیازمند مساعدت های بشری
هستند .احتماال درحدود دوسوم این مردم دارای نیازهای بودند
که ناشی ازناامنی چندین ساله وفقربوده ،یعنی این نیازه مثال
ناشی ازجنگ یکماه قبل دریک قریه ویا حادثه طبیعی آنی نیست.
برای سال  2018نهادهای سازمان ملل وموسسات خیریه غیردولتی
تعریف نیازها را دقیقترنموده وتوافق کردند تا تحت چتر کمک
های بشردوستانه فقط کسانیرا پوشش دهند که ازجنگ های تازه
جان بسالمت برده وآواره شده و یا اینکه ازحوادث آنی طبیعی
متضرر شدند .با این تعریف برآورد میکنیم که  3.3میلیون نفر
درسال  2018نیازمند کمک های بشردوستانه باشند بشمول حدود
 2.4میلیون که ازجنگ آسیب می بینند .برعالوه  8.7میلیون نفربه
دالیل مشکالت مزمنِ مثل بی امنی دوامدار ،فقر یا تغیرات جوی
نیازمند کمک هستند .که این نیازها باید ازطریق برنامه های
توسعوی بویژه چارچوب ملی صلح وانکشاف افغانستان که توسط
تمویل کننده گان تا سال  2021مبلغ  3.8بیلیون دالرهرساله کمک
مالی دریافت میکند ودرخصوص سازمان ملل ازطریق برنامه « یک
سازمان ملل -یک پروگرام »2021-2018 :مورد رسیده گی
قرارگیرند.
تصمیم برتهیه طرح پاسخگویی بشردوستانه چندین ساله که برای
اولین باردرنوع خودش برای افغانستان است ،براساس این واقعیت
گرفته شده که اقدامات بشردوستانه درین کشور برای چند سال
دیگرهم درموازات با برنامه ها وهمکاری های چشمگیر جاری،
الزمی است .همزمان مباحث متعددی درداخل وبیرون
کشوربرارتباط دادن اقدامات بشردوستانه با اقدامات انکشافی
درجریان بوده ؛ ترفندش اینست که این ارتباط را برقرارکنیم.
درین راستا من ازشمولیت نهاد های تمویل کننده کلیدی مثل
بانک جهانی دراجتماعات/جلسات بشردوستان ِه موسسات خیریه
غیردولتی ونهاد های سازمان ملل استقبال میکنم .رابطه نزدیکتر
با مسئولین دولتی بخصوص کسانیکه درراستای زراعت ،آموزش
وصحت کارمیکنند نیزمعرف روش جدید کاری ماخواهد بود.
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برعالوه ،مساعدت های وجه نقدی عاجل برای رسیده گی به
نیازهای عاجل ناشی از بیجا شده گی وعودت میتواند اساس برای
ایجاد یک شبکه حمایت اجتماعی دولتی شود .این پالن برتری
نسبی موسسات مختلفه بر یکدیگر را درنظرگرفته ومنعکس کننده
ظرفیت واقعی اجرایی موسسات مددرسان است .درپرتو توصیه
های « نشست جهانی بشردوستانه» و»توافقنامه گراند بارگین» ما
متعهد به استناد این فراخوان برمبنای آمارومستندات (شواهد)
وظرفیت اجرایی موسسات هستیم .درضمن درجریان سال  2018ما
به تنهایی قصد رسیده گی به نیازهای تمام  3.3میلیون نفر
نیازمند پیش بینی شده را نداریم ،درین راستا مسئولیتی هم به
دوش دولت افغانستان است که با کمال میل میپذیرند .بدین
ترتیب هدف موسسات خیریه غیردولتی ونهادهای سازمان ملل
کمک رسانی به  2.8میلیون نفر(از 3.3میلیون نفر نیازمند)
درساحات با دسترسی دشوار با درنظرداشت اصول انساندوستان ِه؛
بشری ،بیطرفی وغیرجانبدارانه ،است .بخصوص درساحات که
دولت شاید حضورنداشته یا نتواند مددرسانی کند .برعالوه کمک
رسانی عاجل برای کاهش آالم بشری ،موسسات بشردوستانه همراه
با کمیشنری عالی حقوق بشرسازمان ملل وکارهای سیستماتیک
شان برای حفاظت افرادملکی ،تمام سعی خویشرا برای پیشگیری
ازنقض حقوق افراد ملکی ودفاع از حقوق شان خواهند نمود.
بصورت خالصه آنچه را که موسسات خیریه غیردولتی ونهاد های
سازمان ملل قصد دارند درطی  12ماه نخست به آن دست یابند
واقعگرایانه ،مسئوالنه وشدنی است .درجریان سال  2018ما بر این
پالن نظارت نموده وبه درصورت نیاز آنرا بازنگری میکنیم مثال
اگرتعداد عودت کننده گان افزایش آنی را نشان دهد به تناسب آن
وجه پولی موردنیازرا تعدیل خواهیم نمود وبرعکس اگر به
هردلیلی نیازها نظر به مقدارپیش بینی شده کمتر شد ما تمویل

کننده گان را ازکاهش نیاز به منابع مالی جهت اقدامات
بشردوستانه مطلع میکنیم .من باورمندم که کشور های دارای
اقتصاد خوب برای مساعدت بموقع به نیازمندترین افغانها کمک
خواهند کرد .درین راستا من اکنون ازجامعه تمویل کننده
میخواهم تا برای موسسات خیریه غیردولتی (انجوها) ونهادهای
سازمان ملل  430میلیون دالرکمک نمایند تا بتوانیم به مردم این
کشوربهترین مساعدت های بشردوستانه وحمایتی را نیازمند آن
استند بموقع درسال  2018فراهم نماییم.
درخاتمه ،همزمانیکه ما همه درتالش کاهش تاثیرات ویرانگرجنگ
برآسیب پذیرترین مردم افغانستان هستیم من مشتاقانه
منتظرکاربا همه هستم تا ازرسیدن مساعدت های بشردوستانه
بصورت موثربه نیازمندترین ها و مکمِ ل بودنِ این کمک ها با کمک
های درازمدت برای معاونت مردم درراستای انکشاف وسعادت
شان ،حصول اطمینان نماییم.
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ناظم اموربشردوستانه درافغانستان
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بررسی اجمالی

بحران

همزمانیکه جنگ ساحات بیشترکشوررا فرامیگیرد 3.3 ،میلیون نفرنیازمند کمک های بشردوستانه
هستند .سال پیشرومیتواند شاهد ادامه یا افزایش مناقشه برسرکنترول کشوربه دلیل تشدید رقابت های
سیاسی درآستانه انتخابات پارلمانی وریاست جمهوری باشد.
جنگ مسلحانه
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افراد ملکی وتاسیسات ملکی بشمول مددرسانان ،مکاتب وتسهیالت
صحی برعالوه استفاده متواتر واغلب نامتناسب ازتکتیک های
کورکورانه حمالت انتحاری وآله انفجاری تعبیه شده فشاری ()PPIEDs
بصورت مکررگزارش شده است .تلفات ملکی ناشی ازدرگیری های
زمینی وبمباران هوایی نگرانی ها را ازاستفاده احتمالی کورکورانه مواد
منفجره درساحات مزدحم ملکی ونارسایی جناح های درگیرازگرفتن
تدابیر احتیاطی برای محافظت افرادملکی درجریان عملیاتها  ،بلند
برده است.

افغانستان همچنان مواجه به چالش های بشردوستانه ،اجتماعی
وسیاسی است .درسال  2017جنگ جاری سبب بیجا شده گی 360000
نفرازخانه های شان و کشته وزخمی شدن  8019فردملکی گردیده که
دوسوم شان را کودکان وزنان تشکیل میدهند .تشدید جنگ همراه با
بلند رقتن خشونت های فرقه یی سبب بلند رفتن تعداد زیاد زخمی
های ناشی ازجنگ درهردوطرف شده است .بین جنوری تا سیپتامبر
 20117موسسات صحی ازثبت 69000قضایای ترضیضی گزارش دادند که
 %21افزایش را به نسبت عین زمان درسال  2016نشان میدهد .نقض
قانون بشردوستانه وقانون حقوق بشرگسترده است .حمالت قصدی به

تاثیرات جنگ برمردم بی امان بوده است .مردم برای برآمدن ازعهده
خطرات جنگ ،خطرات حمایتی و خطرات معیشتی به بیجا شده گی

بیجا شده گان داخلی ناشی ازجنگ

جدول زمانی بحران

جنوری  -اکتوبر 2017

360000

متاثرین ازحوادث طبیعی

در اکتوبر 2017

51000

پیش بینی شده برای 2018
*

450000

٤٠٠
٣٠٠

پیش بینی شده برای 2018

افزایش نیازهای انسانی از جنگ رانده
انتظار می رود.

٢٠٠

230000

١٠٠

عودت کننده گان افغان آسیب پذیر
جنوری  -اکتوبر 2017

پیش بینی شده برای 2018

**

***

489000

مهاجرین و عودت کننده گان

جنوری  -اکتوبر 2017

57000

500000

پیش بینی شده برای 2018

200000

اکتوبر2017

اگست 2017

جوالی 2017

به تعقیب سه حادثه
امنیتی بزرگ برعلیه
کارمندان صلیب سرخ
این سازمان کاهش حضورش

سازمان ملل متحد
میگوید که افغانستان
دیگر کشورپسا منازعه
محسوب نگردیده ویک

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

درشمال را اعالن نمود.

* شامل بیجا شده گی جدید وبیجا شده گان بین  6تا  24ماه میشود.
** 95000ازپاکستان و 394000ازایران
*** 100000هزارنفرازپاکستان و  400000نفر ازایران %20 ،عودت کننده گان ازایران ( )80000آسیب پذیرمحسوب میشوند.

کشوردرحال جنگ است.

صحی ضروری محروم شدند.

بخش اول :بررسی اجمالی بحران

روی میاورند .یک تحقیق حمایتی جدید نشان میدهد که  %93بیجا
شده گان ازاثرجنگ خانه های شان را ترک کرده اند که  %17افزایش را
درمقایسه به سال  2012نشان میدهد.
کوچ داخلی ورفت وآمد مرزی
بیجا شده گی دوامدارروی ترکیب جمعیتی قسمت های بزرگ کشور
تاثیرداشته است ،دربرخی ازساحات بخصوص جاهاییکه دولت اسالمی
خراسان حضوردارد مردم بصورت پیشگیرانه قبل ازینکه مجبور به کوچ
شوند خود محالت شان را ترک کرده اند .ازطرف دیگر بخصوص حومه
های مراکزوالیت ها مثل جالل آباد شاهد رشد سریع نفوس بوده اند.
امروزه اندکی کمترازیک میلیون نفردرشهرک های غیررسمی دروالیت
ننگرهارزنده گی میکنند ،دوچند تعداد  429000نفریکه هفت ماه قبل
ثبت شده بود .ازین جمله  %64شان زیرسن  18سال هستند وطی سال
های آینده نیازمند فرصت های شغلی برای امرارمعاش خواهند بود.
بصورت عموم مراکزوالیتی درسراسرکشور  %54بیجا شده گان را
درخود جای داده اند که فشارمضاعف را برزیربناها وخدمات عامه
وارد نموده ورقابت برسرمنابع را بین نوآمده گان وجوامع میزبان
تشدید میکند.

ﻣﺘﺎﺛﺮﯾﻦ ﺣﻮادث ﻃﺒﯿﻌﯽ

درحالیکه آمارسال  2017کاهش چشمگیری را درتعداد عودت کننده
ازپاکستان نشان میدهد 151000 ،عودت کننده در 9ماه اول سال 2017
درمقایسه با  525000درسال  ، 2016اما میزان بازگشت عودت کننده
گان وابسته به روابط دوجانبه و تحوالت سیاسی داخلی میباشد.
برعالوه با درنظرداشت توانایی محدود رفتن عودت کننده گان وبیجا
شده گان به مناطق اصلی آبایی شان ،هزاران عودت کننده وبیجا شده
چاره ی جزاسکان درشهرک های غیررسمی روبگسترش که حومه شهر
ها را مسکونی کرده اند ،ندارند .شرایط زنده گی درین شهرک ها باید
هرچی زودتربهبودیابند .درحدود  %81مردم بیجا شده درین شهرک ها
دچارعدم مصئونیت غذایی شدید اند %26 ،آب اشامیدنی کافی ندارند
و %24شان درخانوارهای مزدحم زنده گی میکنند .وضعیت 394000
عودت کننده بدون مدرک که ازایران درجریان  2017برگشته اند قابل
نگرانی خاصی است .برخالف عودت کننده گان پاکستان ،برگشتی ها
از ایران شامل هزاران قضایای با نیازمندی های ویژه اند؛ بشمول
خانمهای بدون همراه ،اطفال بدون همراه ،قضایای عاجل صحی وتعداد
زیادی ردمرزی .ازجمله  20تا  30فیصد عودت کننده ازمرزایران که
تخمین زده میشود نیازمند کمک های عاجل بشردوستانه باشند 5 ،تا 7
درصد مساعدت های بشردوستانه را دریافت کرده اند.

اﻓﻐﺎﻧﻬﺎی ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪه ازﭘﺎﮐﺴﺘﺎن

198

ﺑﯿﺠﺎ ﺷﺪه ﮔﺎن داﺧﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺎﺷﯽ ازﺟﻨﮓ
ﺑﻪ ﻫﺰار ٤٠٠

١٩٢

٢٠٠

154

132 128
158

٣٠٠

45
40 58 48

٥٠ 48 ٣٤

52
٣٠

٤٠
٤٧

٤١
53
٣١

59 47
٣٣

٨٣

٣٧

٢٣٢

42

٥٦ 55

١٢٤

١٢٨

٦٥

٦٣

64 53
56 ٤١

٤٢

49

64 58٣١

٣٢

می 2017

فیبروری 2017

اکتوبر2017

جوالی 2017

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

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

به تعقیب سه حادثه
امنیتی بزرگ برعلیه
کارمندان صلیب سرخ
این سازمان کاهش حضورش

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

نفرگردید.

درشمال را اعالن نمود.

محروم شدند.

٤١

٥٢

١٠٠

جنگ های
جاری به بی
ثبات کردن
کشور ادامه
میدهند
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بخش اول :بررسی اجمالی بحران

نیازهای مزمن

چشم انداز سال  2018و ازآن به بعد

بعدازچهاردهه جنگ چالش های عمده اقتصادی وانکشافی
درکشوروجود دارد .درحدود  %39مردم زیرخط فقرزنده گی میکنند،
تخمینا  10میلیون نفر به خدمات اولیه صحی یا دسترسی ندارند یا
دسترسی شان محدود است  ،و تا سه ونیم میلیون کودک ازمکتب
بازمانده اند  ،آمارمرگ ومیرنوزادان دربین بلندترین ارقام جهان
قراردارد که  %70فی  1000تولد زنده ثبت شده است و افغانستان یکی
ازدوکشورجهان است که درآنها فلج اطفال اندیمیک است  ،درحدود
 1.9میلیون نفرعمدتا به دلیل نبود یا محدود بودن فرصت های شغلی
دچارعدم مصئونیت غذایی شدید اند همزمانیکه  %40ازکودکان
زیرپنجسال دچارکوتاهی قدنسبت سن شان هستند.

درنبود راه حل سیاسی به جنگ درکشور ،احتمال میرود که خشونت
های گسترده درساحات تحت منافشه و جاییکه دولت اسالمی خراسان
حضوردارد درسال  2018دوام پیدا کند .اینکه چطور این حوادث روی
جابجایی مردم تاثیر میگذارد خیلی واضح نیست .اما بادرنظرداشت
نقاط عطفی احتمالی درشرایط مثل آمدن نیروهای تقویتی تازه (هم
نیروانسانی وهم تدارکات) مرتبط به استراتیژی جدید امریکا درمورد
آسیای جنوبی که هم اکنون شروع شده وانتخابات پارلمانی سال 2018
درچنین شرایطی توقع میرود پراخت هزینه جنگ توسط افغانها ادامه
یابد.

کمک های بشردوستانه این نیازها برآورده نمیتواند .درحالیکه کمک
های انکشافی میتواند وجامعه بین المللی تعهد کمک ساالنه  3.8بیلیون
دالری برای رسیده گی به چالش های زیربنایی وانکشافی مزمن را تا
سال  2021نموده است.
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بخش اول 2021- 2018 :طرح پاسخگویی بشردوستانه در یک نگاه

 * 2021 - 2018طرح پاسخگویی بشردوستانه

دریک نگاه

حضورعملیاتی :یک نمای ازتعداد موسسات همکار
٢٢

٢٤ ٢١
١٨

١٠

٥
٧
١٠ ٩
٢٧ ٢٦
٥٤
٧ ٢٦
١١
١٧ ١٠
٢١
٨

٢٣

١١
٩

٣

1.5

میلیون

153

نجات جان انسانها درساحات بازیادترین نیازها

هدف استراتیژیک2-

١٧
١٦

١٣

کاهش نقض مسائل حمایتی وافزایش احترام به قانون
بین المللی بشردوستانه

٣٥

٤

٩

بیجا شده گان ناشی ازجنگ

هدف استراتیژیک1-

١٧
٣٢

١٣
١٩

متاثرین ازجنگ

هدف استراتیژیک3-

ارائه بموقع مساعدت های مورد نیاز به مردم آسیب
دیده ازبحرانهای آنی

١٦

مردم که قرارست کمک دریافت کنند

0.4

میلیون
ﺑﺪﺧﺸﺎن
ﺗﺨﺎر

عودت کننده گان

0.4

میلیون

2.8

میلیون

ﮐﻨﺪز
ﺑﻐﻼن

ﺑﻠﺦ

ﺟﻮزﺟﺎن

ﻧﻮرﺳﺘﺎن
ﭘﻨﺠﺸﯿﺮ
ﮐﺎﭘﯿﺴﺎ
ﮐﺮﻨ
ﭘﺮوان ﺑﺎﻣﯿﺎن
ﻟﻐﺎﻤن
ﮐﺎﺑﻞ
وردک
ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر
ﻟﻮﮔﺮ
ﻏﺰﻧﯽ
داﯾﮑﻨﺪی
ﭘﮑﺘﯿﺎ
ﺧﻮﺳﺖ
ارزﮔﺎن

متاثرین ازحوادث طبیعی

0.2

میلیون

ﭘﮑﺘﯿﮑﺎ

ﺳﻤﻨﮕﺎن

ﴎﭘﻞ

زاﺑﻞ

ﻓﺎرﯾﺎب
ﺑﺎدﻏﯿﺲ
ﻫﺮات

ﻏﻮر

ﻓﺮاه

ﮐﻨﺪﻫﺎر
ﻫﻠﻤﻨﺪ

مجموع مطالبات (به دالر)

430

میلیون

مردم که قرارست کمک دریافت کنند

2.8

میلیون

ﻧﯿﻤﺮوز

مورد نیازمند

3.3

میلیون

*Figures included in this HRP reflect year one (2018) only, and will be updated on an annual basis following a comprehensive needs identification process.
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بخش اول :اهداف استراتیژیک

اهداف

استراتیژیک

طی چهارسال آینده موسسات بشردوستانه جان انسانهای آسیب دیده ازجنگ تشدید یافته ،حوادث طبیعی
وسرازیرشدن مردم ازمرزها را نجات داده و ازآنها حمایت خواهند کرد .موسسات بشردوستانه
مصئونیت ،کرامت ودسترسی منصفانه مردم آسیب دیده به کمک های بشردوستانه را ارتقا خواهند داد.
همچنان آنها همکاری های موثرتروباصرفه تری را با شرکای انکشافی بخصوص آنانیکه جزو « یک سازمان
ملل-یک پروگرام» اند خواهند داشت و بین پروگرام های کوتاه مدت ودرازمدت را باهم ارتباط
برقرارخواهند کرد.
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1
2

3

نجات جان انسانها درساحات بازیادترین نیازها
جنگ فزاینده تعداد مردم بیشتری را درافغانستان به خطرزخمی شدن معروض کرده است .درطی
چهارسال آینده هدف اولیه موسسات بشردوستانه ارائه مساعدت های عاجل و موثرجهت پیشگیری از
دست رفتن جان انسانها است.

کاهش نقض مسائل حمایتی وافزایش احترام به قانون بین المللی بشردوستانه
تمام تالشها برای کاهش خطرات حمایتی(مصئونیتی) و پاسخگویی به نیازهای حمایتی ازطریق ایجاد
فضای حمایت کننده صورت خواهد گرفت ،فضاییکه که درآن رعایت قانون بین المللی بشردوستانه
وقانون حقوق بشر و کمک رسانی بهبود یافته و کمک های بشردوستانه بصورت اصولمندانه وعزت
مندانه به همه مردم نیازمند یکسان صورت بگیرد.

ارائه بموقع مساعدت های مورد نیاز به مردم آسیب دیده ازبحرانهای آنی
فعالین بشردوستانه متعهد به بهبود وسرعت بخشی به زمان پاسخگویی به حوادث تازه ازطریق سرمایه
گذاری در آماده گی همگانی هستند .این اقدامات شامل تشخیص خالهای که باید به آنها رسیده گی
شود ،بهبود جمع آوری آمارسیرکوچ مردم وارتقا تحلیل نیازهای بشری مبتنی برشواهد ،میشود.

این اهداف استراتیژیک بصورت دقیق به ارائه خدمات بموقع ونجات
دهنده جان انسانهای که بصورت مستقیم ازبحران ها اسیب دیده وتغیرات
که این مساعدتها روی زنده گی شان میگذارد متمرکزاست .ارائه خدمات
بشردوستانه مبتنی براصول بیطرفی وغیرجانبدارانه خواهده بود و بنابرین
کمکهای بشردوستانه درهرجاییکه به آن نیازباشد صرف نظر اینکه ساحه
تحت کنترول کدام گروه سیاسی است صورت میگیرد .با تمرکز کمک
رسانی فقط به کسانیکه نیازهای حاد شان ناشی ازحوادث آنی است ،این
پالن میپذیرد که تعداد زیادی نیازمندانیکه نیازهای شان مزمن است
ودسترسی محدودی به خدمات ضروری دارند وسالهای قبل درفراخوانهای

کمک اینچنینی گنجانیده شده بودند ،دیگر تحت این پالن توسط موسسات
بشردوستانه پوشش داده نخواهند شد .اهتماماتی توسط موسسات
انکشافی ،دولت افغانستان وتمویل کننده گان دربخش های دیگربرای
سرمایه گذاری بیشتربرای ارائه خدمات پایدارویافتن راه حل های
دوامداربرای رسیده گی به ریشه سببی آسیب پذیری های مزمن درنظر
گرفته شده است .بلند بردن مقاومت مردم ،کاهش خطروتاثیرات حوادث
و ارتقای پالن های تدابیری وپاسخگویی به رهبری دولت درکاهش نیازبه
کمک های بشردوستانه دردرازمدت کمک میکند.

بخش اول :پاسخگویی استراتیژی

پاسخگویی

استراتیژی

پالن پاسخگویی  2021-2018اقدامات بشردوستانه را جهت پیشگیری ازضیاع جان انسانها درجاهاییکه
بیشترین نیازوجود دارد وطبیعتا جنگ دارای شدت بیشتریست ،اولویت بندی میکند .این پالن تالشها
برای تفکیک بین نیازهای حاد ناشی ازحوادث آنی ونیازهای مزمن ناشی ازسالها انکشاف نیافتگی وفقررا
منعکس میکند .توحید اقدامات انکشافی « یک سازمان ملل -یک پروگرام برای انکشاف» کمک میکند تا
ارتباط بهتری با دولت افغانستان وموسسات انکشافی جهت رسیده گی به نیازهای کسانیکه راه حل های
پایدارگزینه ی مناسبتری برای رسیده گی به نیازهای شان است ،برقرارگردد.
چرا طرح پاسخگویی چندین ساله برای افغانستان؟
برای دهه ها جامعه بین المللی برای مردم آسیب دیده ازجنگ
وحوادث طبیعی درافغانستان مساعدت های بشری را بمثابه
مجرای حیاتی الزمی برای میلیون ها نفر ارائه کرده اند .مواد
وکمک های حمایتی بصورت جنسی (مثل غذا ،سرپناه اضطراری
واقالم غیرغذایی) ،و توزیع وجه نقد برای بیجا شده گان داخلی،
عودت کننده گان ،مردم آسیب دیده ازحوادث طبیعی وازسال
 2014بدینسو برای مهاجرین عودت کننده ازپاکستان صورت گرفته
است .این کمک ها میزان مرگ ومیرومعیوبیت ها را کاهش داده،
مرگ های ناشی ازامراض قابل پیشگیری ومهاجرت بیشتر به خارج
را محدود کرده است .همزمان کمک های بشردوستانه به مردم
متاثرازچالش های مزمن انکشافی ومحدودیت دسترسی به
خدمات اولیه نیزتوزیع گردیده است .با آنکه این کمک ها منابع
خرابتر شدن شاخص های انکشافی که هم اکنون هم دربدترین
وضع درسطح جهان قراردارند شده ،ازطرفی هم نتوانسته به ریشه
های سببی این نیازها مثل سیستم صحی کمترتمویل شده رسیده
گی کند وسبب شده تا وابسته گی شدیدی به کمک های
بشردوستانه ایجاد شود .درپرتوی تعهد تمویل کننده گان برای
کمک  3.8بیلیون دالری ساالنه تا  2021و به تعقیب بحث ها برای
جایگزینی چارچوب کمک های انکشافی سازمان ملل یا ()UNDAF
با طرح « یک سازمان ملل -یک پروگرام» موسسات انکشافی
درموقعیت بهتری برای رسیده گی به نیازهای مزمن که بخش
عمده ازمردم افغانستان ازآن رنج میبرند ،قراردارند وباید به آنها
رسیده گی کنند .همزمان موسسات بشردوستانه برروی اقدامات
نجات دهنده جان انسانها درمناطق متاثر ازجنگ وحوادث طبیعی
که دولت ونهاد های قراردادی دولتی نمیتوانند یا مایل نیستند به
آنها پاسخگویی کنند ،تمرکزخواهند کرد.
حیطه پوشش واولویت ها
تصمیم برتهیه طرح پاسخگویی چندین ساله  2021-2018توسط این
واقعیت که درافغانستان هم نیازهای بشردوستانه وهم نیازهای
مزمن باهم وجود دارد نیزپشتیبانی میشود .ودرشرایطیکه

خشونت ها وخیمترمیشوند وکمک های چشمگیری انکشافی برای
تمویل دولت تعهد شده است ،اقدامات بشردوستانه باید به
فعالیت های نجات دهنده جان انسانها وکاهش آالم ناشی ازجنگ
متمرکزبماند .افزایش سال به سال برخورد های مسلحانه سبب
شده که میزان برخوردهای مسلحانه درسال 2017به بیشترین رقم
ازسال  2007که ثبت این مواردآغازگردید ،برسد .دولت فعال
کنترول کامل برحدود  %57ازکشورکه مردم درآن زنده گی
میکنند دارد .این درحالیست که نیروهای ملی دفاعی امنیتی
افغان ونیروهای متحدین جنگ برای شکست دولت اسالمی
خراسان را تشدید کرده اند که سبب افزایش دوصد درصدی
درتعداد بیجا شده گان ناشی ازجنگ درمقایسه به عین زمان
درسال گذشته شده است .با ورودفعالین جدید به عرصه همکاری
به نهاد های دولتی درراستای ارائه خدمات اولیه وبا درک این
مسئله توسط موسسات همکار که ادامه تمویل مالی همیشه گی
برای خدمات دولتی خارج ازظرفیت ومسئولیت شان است،
دراولویت قرار دادن تهیه یک استراتیژی اقدامات بشردوستانه
برای نجات حیات درحاالت اضطراری به یک ضروی حتمی تبدیل
شد.
بنابرین این طرح پاسخگویی چندین ساله به اساس یک سلسله
فرضیات پالن گذاری است که ما معتقدیم درطی چهارسال آینده
ادامه خواهند داشت .هرچند این پالن ثابت نبوده ونظر به اقتضای
شرایط تعدیل خواهد شد ودالیل تعدیل میتواند شامل موارد ذیل
باشد:
•وخامت بیشتروضع امنیتی که سبب شود تعداد بیجا شده گان
داخلی تخمینی را از 300000نفر بلندتر ببرد.
•تغیردرسیاست فعلی دولت پاکستان طوریکه مردم مجبور به
ترک پاکستان بصورت کتلوی گردند.
•حوادث بزرگ طبیعی مانند زلزله یا خشکسالی
•درصورت ناتوانی موسسات انکشافی دربرآورده ساختن
تعهدات که درکنفرانس بروکسیل سپردند یا اینکه تحت

11
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برنامه « یک سازمان ملل-یک پروگرام» متعهد شدند.
•و وخیمتر شدن یا سقوط نهاد های خدمت رسانی عامه
درنتیجه جنگ که مانع ازارائه خدمات اولیه به مردم گردد.

12

درین مورد مهم است تا چگونگی روند ثبت نام افغانهای بدون
اسناد که توسط وزارت سرحدات و ایالت های پاکستان()SAFRON
و اداره معلومات ملی ثبت و راجستر پاکستان ( )NADRAبرای
معیاری سازی بودباش افغانها نسبت به « کارت شهروند افغان»
موقت فعلی درجریان است را تحت نظر داشته باشیم .ازاواسط ماه
نوامبر 2017درحدود  412000افغان برای دریافت «کارت شهروند
افغان» درپاکستان درخواست داده اند که برخالف «کارت های
راجستر» ،این کارت ها دارنده کارت را مستحق حق قانونی
بودوباش ودسترسی به خدمات اولیه درپاکستان نمیکند .ارقام
پالن شده برای عودت ازپاکستان براساس اوسط آمارسالهای قبل
تعین شده ودرین تحلیل سال  2016بحیث یک سال استثنایی
درنطرگرفته شده است .اگردریافت «کارت شهروند افغان»
درپاکستان باعث تثبیت هویت افغانها درپاکستان شود ،منصفانه
است که پیش بینی کنیم روند برگشت افغانها به کشوردرسال
2018باثبات تر شود .ونیازهای که بعد ازمساعدت های اولیه بعد
ازعودت ایجاد میشوند را نه با ادامه کمک های عاجل بلکه با
کمک های انکشافی توسط فعالیت های انکشافی چندین ساله
ومدغم موسسات انکشافی بهترمیشود مرفوع ساخت .درحالیکه
این استراتیژی چارچوب عمومی را طی چهارسال آینده ترسیم
میکند ،بررسی اجمالی نیازهای بشردوستانه( )HNOهمچنان
آماروشواهد را برای پاسخگویی فراهم نموده نیازهای کلیدی
بشردوستانه را منعکس نموده وشدت نیازها درسراسرکشوررا
برجسته میسازد .پیش بینی میشود که عمق نیازها نظر به ثبات
سیاسی ووضعیت امنیتی متغیرست هرچند عوامل سببی نیازها
مثل جنگ ،حوادث طبیعی وعودت کتلوی وطبیعت نیازها همچنان
پابرجا خواهند بود.ازین نظر طرح پاسخگویی بشردوستانه میپذیرد
که وضعیت افغانستان ماموریت عملیات بشردوستانه نوی نیست
که درآن خطرات نامعلوم وغیرقابل پیش بینی باشند بلکه یک
وضعیت مزمن است که درآن فعالین متعددی درراستای پیشبرد
فعالیت های بشردوستانه وانکشافی درموازات هم ودرخط
قطارمرتبطیکه کشوررا به جلومیراند کارمیکنند.
پالنگذاری چندین ساله
پالن چندین ساله بصورت سالیانه برای منعکس کردن نیازهای تازه
مالی ،مردم موردهدف ودرصورت ضرورت فعالیت ها بروزرسانی
میشود .دوران پالنگذاری ساالنه همچنان ازتعدیل جهت انعکاس
تغیرات قابل مالحظه نیزحصول اطمینان مینماید .نظارت وبررسی
دوره یی ازپیشرفت نتایج متوقعه که در استراتیژی پیش بینی
شده ادامه خواهد داشت .تهیه چارچوب سلسله مراتب منطقی
( )logframeکه برای اولین باردرطرح پاسخگویی بشردوستانه
افغانستان بکاررفته ،نیزمیتواند وضاحت بیشتری ازتغیرات که
تطبیق این طرح بر زنده گی مردم میگذارد  ،بدهد .درجریان دوره

پاسخگویی رابطه بین فعالیت ها ،نتایج واهداف بزرگتر مورد
آزمایش قرارمیگیرد وبرحسب آن  logframeبه حیث یک ابزار
آزمایشی تعدیل وپاالیش میشود .پالن ارزیابی «تمام افغانستان»
اساس جهت اولویت
ِ
برای بدست آوردن آماریکه بتوانند بحیث
بندی اقدامات بشردوستانه درسال  2019بکاررود ،پیش بینی شده
است .درکشوریکه ازچهاردهه خشونت رنج میبرد ،دانستن اینکه
نیازمندان چند نفرهستند ،مشخصات شان چیست و درکجا
موقعیت دارند ،نیازمند یک تعداد فرضیات است که مبنای دقیقی
را برای ارزیابی ،پالنگذاری ویا تطبیق پروگرام ها ارائه نمیکند.
درنیمه دوم سال  2017دولت توجه اش به آمارجمعیتی وتثبیت
هویت هرشهروند بیشترشده است .اداره احصائیه مرکزی و
وزرات اقتصاد درهمکاری با یک نهادغیردولتی بنام فلومایندر،
دانشگاه/پوهنتون سوتامپتون وصندوق جمعیت سازمان ملل سعی
درجمع آوری معلومات بهتری از اینکه تعداد افغانها چند است
ودرکجا ها زنده گی میکنند،داشته است .همزمان اداره مرکزی
ثبت احوال نفوس پالنِ را برای توزیع تذکره به تمام شهروندان
روی دست دارد .درحدود ده میلیون افغانیکه که بدون تذکره
هستند توقع میرود تا اواسط سال  2018صاحب تذکره شوند.
آمارقوی جمیعتی وتوانایی تشخیص دقیق مردم پیش شرط
پالنگذاری خوب ومعیارسنجش دستاوردهاست .درجریان سال
 2018تمام موسسات بشردوستانه با استفاده ازکار های انجام شده
درراستای تثبیت مردم ،درجهت منافع مردم نیازمند به کمک
وتمویل کننده گان که میخواهند بدانند منابع شان بصورت
مناسب بکاررفته یا خیر ،با بکارگیری روش های تشخیص بهتر
وتکنیک های ثبت نام بشمول استفاده ازبایومتریک درجاهای که
ممکن وقابل قبول باشد ،اقدام خواهند کرد.
پارامترهای پاسخگویی
با تعین پارامترهای این پالن حول نیازهای حاد که مقتضی
اقدامات متمایزیست ،میپذیریم که خال درمددرسانی به کسانیکه
دارای نیازهای مزمن بودند وتحت کمک های بشردوستانه
قرارمیگرفتند ایجاد میشود .تهیه پالن « یک سازمان ملل – یک
پروگرام» که چگونگی کمک نهاد های سازمان ملل به نهاد های
دولتی برای برآورده کردن نیازهای انکشافی درشش بخش
سکتوری را تعین میکند به نهاد های بشردوستانه فرصت میدهد تا
تجدید نظری درطبیعت نیازهای موجوده درکشور نموده ،برحسب
آنها نیازهای مالی موردنیاز برای پاسخگویی به آنها را پالن نمایند.
با درک اینکه موسسات انکشافی دارای امکانات بهترودرشرایط
بهتری به رسیده گی به نیازهای انکشافی هستند ،درین راستا
برنامه های « یک سازمان ملل -یک پرو گرام» به نیازهای کسانیکه
بیرون ازحیطه پاسخگویی بشردوستانه میمانند رسیده گی خواهند
کرد.
اگر خواسته باشیم پارامترهای موجوده اقدامات بشردوستانه
درزمان پالن شده طرح پاسخگویی بشردوستانه حفظ شوند ،نقش
دولت وسازمان های انکشافی برای آوردن تغیرات معنی

بخش اول :پاسخگویی استراتیژی

داردرزنده گی مردم ازطریق چارچوب ملی صلح وتوسعه
افغانستان ( )ANPDFبا حمایت پروگرام اولویت ملی و « یک
سازمان ملل -یک پروگرام» حیاتی است .تعهد تازه بر تامین منابع
بیشتربه پروگرامهای انکشافی مربوط بیجا شده گان وعودت
کننده گان (به صفحه  14مراجعه کنید) بخصوص درمورد حمایت
به تقویه فرصت های امرارمعیشت خیلی قابل تایید بوده وخالهای
خدمات رسانی عامه را بیشترپوشش خواهد داد.
مشارکت وتعهد کنشگران متعدد بشمول دولت ،تمویل کننده
گان ،موسسات انکشافی وصلح بانی برای موفقیت پالن چندین
ساله حیاتی است .نتایج وبازده متوقعه به نکات ذیل متمرکزاست:
1 .1حفظ حیات کسانیکه ازاثرجنگ ها بتازه گی بیجا شده یا
آسیب دیده اند ،آسیب دیده گان حوادث طبیعی وعودت های
کتلوی درساحات با نیازهای بلند که دسترسی به آنها برای
ارائه خدمات دشوارست ،خدمات چون مراقبت های ترضیضی
عاجل ،تداوی اطفال مصاب به سوء تغذی حاد شدید وتامین
امنیت غذایی وسرپناه اضطراری واقالم غیرغذایی برای
کسانیکه ازجنگها فرارمیکنند.
2 .2تقویت فعالیت های دادخواهی برای محدود کردن تاثیرات
جنگ برافرادملکی بخصوص زنان وکودکان که بصورت
نامتناسب بزرگترین آسیب جنگها را متحمل میشوند .و
3 .3کاهش تاثیرات حوادث طبیعی به وسیله پاسخگویی بهتر ،با
تشکرازبهبود درروند پیگیری افراد وارزیابی ها (که به این
امرکمک کرده است).

دراصل این پالن ساحات را که میشود حیات انسانها را نجات داد
دراولویت قرارمیدهد .البته طوریکه درطرح یک سازمان ملل-یک
پروگرام آمده « دروضعیت مثل افغانستان وسواس رسیده گی به
تمام یا اکثرنیازهایکه این کشور به آن مواجه است وجود دارد.....
اما تصمامیم دشوارباید گرفته شود (اینکه به همه نیازها رسیده
گی کرده نمیتوانیم) ».با درنظرداشت اینکه بی امنی فراگیر
وخشونت ها درحال شدت یافتن هستند اولویت این پالن نجات
حیات انسانهاست .رسیده گی به نیازهای مزمن که ربطی به جنگ
ندارد وناشی ازسالها انکشاف نیافتگی است میکانیزم های بدیل را
میطلبد که تغیرات اساسی ومعیاری را درزنده گی مردم ایجاد
کند.
روش جدید کار
همزمانیکه طرح پاسخگویی بشردوستانه چندین ساله تمرکزش به
ارائه خدمات برای نجات حیات انسانهای متاثرازجنگ ،حوادث
طبیعی وکوچ کتلوی بین مرزی است ،توجه قابل مالحظ ِه هم به
همکاری موسسات بشردوستانه وانکشافی دراجرای فعالیت های
شان مبذول خواهد داشت .برای مثل شمولیت مهاجرین پاکستانی
وزیرستان شمالی درپالن چندین ساله براساس این واقعیت
استوارست که بمرورزمان کمک های بشردوستانه کاهش یافته
وکمک های انکشافی امرارمعیشت وادغام این مردم توسط
موسسات انکشافی بحیث استرتیژی خروج فراهم شود.
بادرنظرداشت تقاضای زیاد به کارهای غیرحرفه ی وبا مزد کم
درشهرک های غیررسمی وجاذبه های مثل امنیت نسبی شهرها،
بیجا شده گان داخلی وعودت کننده گان نواحی حومه شهری را

جدول:1-پالن عملیاتی چارچوب پالیسی برای عودت کننده گان وبیجا شده گان داخلی ،کمیته اجرایی بیجاشده گی وعودت ()DiREC
شامره

مسئولیت

اقدامات

تاریخ اجرا

مالحظات

1

تقویت رهبری کمیته اجرایی بیجاشده گی
وعودت ()DiREC

IOM, UNHCR

مارچ 2018

2

تطبیق پالن عمل کمیته اجرایی بیجاشده گی
وعودت ()DiREC

FAO, ILO, IOM, OCHA, UNAMA, UNICEF,
UNDP, UNESCO, UNFPA, UNHABITAT,
UNHCR, UNODC, WFP, WHO

دسامبر2021

تقویت مقاومت ،خودکفایی وظرفیت حمایتی عودت
کننده گان وبیجا شده گان داخلی ،تقویت هماهنگی
اقدامات انکشافی وبشردوستانه برای راه حل پایدار

3

حمایت ازدولت افغانستان برای تسهیل
عودت مصئون وداوطلبانه ومهاجرت ورفت
وآمد مسئوالنه ومنظم مردم

ILO, IOM, UNDP, UNHCR

دسامبر2019

این پالن عمل درراستای رهنمودهای چارچوب ملی صلح
وتوسعه افغانستان ( ،)ANPDFپالن عمل کمیته اجرایی
بیجاشده گی وعودت ( ، )DiRECاستراتیژی مبارزه با
فساد ،استراتیژی ملی مهاجرت برای کار ،مسوده
استراتیژی ملی پراکنده گی بیرون مرزی افغانها
ومجتمع های حوزوی وجهانی چون استراتیژی حوزوی
راه حل برای مهاجرین افغان ( ،)SSARاعالمیه 2016
نیویورک ،پروسه بالی ،پروسه کلومبو وگفتمان ابوظبی
که افغانستان عضوفعال آنست ،میباشد.

4

حمایت ازاصالحات چارچوب پالیسی
وحقوقی مرتبط به بیجا شده گی بشمول
فرمان شمار 104

IOM, UNAMA, UNDP UNHABITAT,
UNHCR

جون 2019

5

حمایت ازراه حل پایداربرای معضل عودت
کننده گان وبیجا شده گان داخلی قدیمی با
تخصیص زمین های درموقعیت خوب وبا
امکان خدمت رسانی

FAO, IOM, UNAMA, UNDP, UNESCO,
UNHABITAT, UNHCR, UNICEF, WFP,
WHO

دسامبر2018
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مزدحم نموده واین مسئله یکی ازشاخصه های مهم چشم
اندازافغانستان طی سالهای آینده خواهد بود .تطبیق پالن عملیاتی
مربوط به چارچوب پالیسی برای عودت کننده گان ومهاجرین (به
جدول 1-مراجعه نمایید) که تحت نظارت کمیته اجرایی بیجاشده
گی وعودت ( )DiRECبه پیش میرود برای جلوگیری از وضعیت
اضطراری دایمی وقادرساختن افغانها به خودکفایی ازطریق
دسترسی به خدمات اولیه ،زمین ،آزادی های مدنی وحقوقی
وداخل شدن به بازارکاربازمنصفانه ودرآمدزا ،حیاتی میباشد.

14

فعال کارگروه راه حل های پایدار ( به گرداننده گی وزارت
امورمهاجرین وعودت کننده گان وهمکار-گرداننده دوره یی
 ،IOM، UNDPیا  ) UNHCRارتباط بین اقدامات بشردوستانه
وانکشافی که توسط موسسات خیریه غیردولتی ،نهاد های سازمان
ملل ودولت بشمول کمیته اجرایی بیجاشده گی وعودت ()DiREC
انجام میشوند را برقرارمیکند .ازنظرپاسخگویی عملیاتی تعداد
زیاد موسسات درحال تطبیق فعالیت های بشردوستانه درموازات

فعالیت های انکشافی هستند .موسسات خیریه غیردولتی
ونهادهای سازمان ملل درحال مساعدت های عاجل بعد ازعودت
درنواحی مرزی ودرمراکزانتقال عودت کننده گان (برای عودت
کننده گان با مدرک وبدون مدرک) هستند .درصورتیکه ارزیابی
(های موسسات بشردوستانه) نشان دهد که درمحل های استقرار
این عودت کننده گان میزان بلند آسیب پذیری موجود باشد
موسسات انکشافی که دراغلب موارد عین موسسه میباشند
فعالیت های انکشافی را درساحات شان تطبیق میکنند مثال همین
موسسات هم اکنون درحال تثبیت ساحات برای ادغام اجتماعی
عودت کننده گان هستند .نفش حمایتی وهمکار بودن نهادهای
سازمان ملل درتالشهای مساعدت به عودت کننده گان وادغام
شان در پالن عملیاتی کمیته اجرایی بیجاشده گی وعودت
( )DiRECواضح گردیده است(.جدول صفحه .)12

نقش بانک جهانی درکشورهای با وضعیت شکنند
درسال  2016بانک جهانی اعالن نمود که  172میلیون دیگر به بخش میثاق شهروندی پروگرام اولویت ملی جهت توسعه در14
ولسوالی در 9والیت که میزبان بیشترین عودت کننده گان به دلیل مهاجرتهاست کمک مالی میکند .کمک مالی که برای حمایت
ازآسیب دیده ترین بیجا شده گان ،عودت کننده گان وجوامع میزبان ازطریق مهیا کردن فرصت های درآمدزا بوسیله پول
دربدل کار که بمدت شش ماه سی روزکاری را تمویل میکرد درحدود  300 -200میلیون دالردیگر نیزدریافت خواهد کرد تا
فرصت های امرارمعیشت پیشرفته تری را حمایت نماید.
ازآنجاییکه درگذشته ازکمک های بشردوستانه برای پوشش خالی نارسایی های انکشافی مثل سیستم صحت عامه استفاده
میشد ،درروش کارجدید ،ما متعهد به استفاده بهترمنابع وظرفیت ها درپرتو برتری مقاسیوی فعالیت ها و وضعیت موجوده
میباشیم.بدین معنی که ما بین انجام کارهایکه نه ازما توقع میرفت ونه منابع برای آن داریم و ارتباط موثرتر و هماهنگتر با
موسسات انکشافی درمراحل مقدماتی فعالیت های شان ،تفکیک قایل میشویم .طوریکه جنگ درسالهای اخیردرافغانستان تشدید
یافته وتاثیراتش برروی افراد ملکی وخیترشده میرود ،موسسات بشردوستانه باید دراستفاده ازظرفیت های شان برای حمایت از
خدمات تمویل شده دولتی درحالیکه حیات انسانها بصورت فزاینده ی بخاطرجنگ درخطرست ،تجدید نظرکنند (یعنی منابع
شان را برای اقدامات نجات حیات متمرکزکنند).
بنابرین کمک مالی بیشتر بانک جهانی بارِکه روی دوش موسسات بشردوستانه است را کم میکند طوریکه با مکمِ ل شدن برای
کمک های اضطراری و ارائه کمک های احیایی درازمدت بعد از کمک های عاجل موقتی به راه حل پایدارکمک میکند .اعالمیه
جدید بانک جهانی درمورد اینکه قرارست  300میلیون دالر را ازطریق اصالحات کیفیت آموزش افغانستان( )EQRAکه برای سال
 2018پالن شده بمصرف برساند دسترسی کودکان عودت کننده وبیجا شده بازمانده ازمکتب را تسهیل میکند که نیازمند
هماهنگی محتاطانه کارگروه آموزش درحاالت اضطراری برای حصول اطمینان ازینکه فعالیت های شان مکمِ ل هم باشند ،است.
ازآنجاییکه این کمک مالی دراواسط سال  2018به دسترس قرارمیگیرد ،پیش بینی میشود که تعداد اطفالیکه نیازمند آموزش
اضطراری تحت پوشش طرح پاسخگویی بشردوستانه قراردارند طی چهارسال آینده کاهش یابند.
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پاسخگویی

مدغم
مرکزیت حمایت
حمایت که ما آنرا همه اقدامات که به هدف تامین احترام کامل
به حق افراد براساس موارد مندرج درقوانین مربوطه تعریف
میکنیم درمحراق طرح پاسخگویی بشردوستانه چندین ساله
است .تمام اقدامات بشردوستانه براساس روش حساس به جنگ و
وعدم ضرر رسانی طوری طراحی وتطبییق میشوند که حفاظت،
کرامت وحقوق مردم آسیب دیده را ارتقا ومعروض شدن مردم
آسیب دیده را به مخاطرات بیشترکاهش میدهد .درسال  2017تیم
بشری کشوری( )HCTگام های استواری را برای تقویت مرکزیت
حمایت با ادغام اجباری فعالیت های حمایتی درپروژه های
تمویل شده توسط تخصیص ثانوی ِه صندوق وجهی مشترک
بشردوستانه  ،))CHFو با تشویق روشهای مبتکرانه ارزیابی مردم
معروض به خطرات ناشی ازجنگ بخصوص خشونت های مبتنی
برجنس وجنسیت ،برداشته است .برای ادامه این مشوق ها
برای پاسخگویی به خشونت های حمایتی درپالن چندین ساله
استفاده ازحضوردیگرموسسات درساحه واستفاده ازین فرصت
بحیث چتربرای تطبیق فعالیت های مشترک الزمی است.
بادرنظرداشت جنگهای جاری دراکثر ساحات کشور ومیزان بلند
تلفات ملکی که عمدتا ناشی ازجنگ ها و درسال  2017به دلیل
حمالت هوایی ،نهایی ساختن استراتیژی دادخواهی حمایت تیم
بشری کشوریکی ازاولویت های سال  2018است .انواع مختلف
خشونت ها بشمول معروض شدن به خطرات مواد منفجره
درساحات مزدحم ملکی ،هدف گیری قصدی افرادملکی بخصوص
کسانیکه گمان میرود طرفداردولت یا شامل نیروهای ملی دفاعی
وامنیتی افغان باشند ،رهبران مذهبی ،و تجمعات مسلمانان شیعه
مذهب ،زنده گی روزمره اکثریت افغانها را متاثرمیسازد.
درچنین شرایط جامعه بین المللی باید تماس هایش با طرف های
درگیرجنگ را افزایش دهد و برای احترام گذاشتن طرفین
مخاصمه به قانون بین المللی بشردوستانه وقانون حقوق بشربین
المللی دادخواهی نماید .این اقدامات دادخواهی شامل موارد آتی
است:دادخواهی جهت تهیه یک پالن عمل برای حمایت ازتطبیق
کامل «پالیسی ملی پیشگیری ازتلفات ملکی ومهاجرت» ونظارت
منظم برتطبیق «کنوانسیون منع استفاده برخی تسلیحات
متعارف» برای تشخیص اینکه آیا ازتلفات ناشی ازانفجار مواد
منفرنشده بافی مانده ازجنگ (پروتوکول )5-جلوگیری شده یا
اینکه تلفات ملکی کاهش یافته است وحصول اطمینان ازتطبیق
تمام توصیه های مندرج درپالن عمل دولت برای پایان دادن به
استخدام کودکان واستفاده ازاطفال توسط نیروهای دفاعی
امنیتی ملی افغان.

دادخواهی درسطح باال توسط نظارت منظم برموارد نقض حقوق
بشر که به نوبه خویش توسط سیستم نظارت برمواردنقض حمایت
( )PIMSپشتیبانی میشود وعبارت از بانک معلوماتی مرکزی
آمارنقض حمایتی جمع آوری شده است که تحلیل همه جانبه را
درمورد محل جغرافیایی موارد اتفاق افتاده وافراد موردنگرانی
مساعد میسازد .این معلومات طرح پروگرامهای را که آسیب
پذیری ها ونگرانی های خاص گروه های مختلف را درنظر میگیرد
بخصوص مردم معروض به بیجا شده گی ثانویه ،کودکان ،زنان،
دختران ،افراد کهنسال دارای معیوبیت ومهاجرین ،را ممکن
میسازد .ارتباط بیشتری بین کلسترحمایت افغانستان ،بخش
حقوق بشریونیما وکارنیروی ملی میکانیزم نظارت وگزارش دهی
( )CTFMRMجهت ارتقا تحلیل آنی و میکانیزم همه جانبه
پاسخگویی برقرارمیگردد .که این همکاری برروی دانش وتخصص
تمام این بازو های اجرایی بنا خواهد شد .پُرکردن خالی آماری
ودرک عمیق ازمیکانیزم های تطابق پذیری اتخاذی توسط مردم
معروض به چهاردهه خشونت نیز درک ما از مساعد شدن
خشونت های عرضی مثل خشونت های خانواده گی ،کارکودک
وازدواج کودکان توسط جنگ را افزایش میدهد .این درک
موسسات بشردوستانه را قادرمیسازد تا هم تشخیص وهم اولویت
بندی خطرات ناشی ازجنگ را انجام داده و به موسسات انکشافی
فرصت میدهد تا تغیرات زیربنایی ودرازمدت معنی دار که
مخاطرات رسوم سنتی و اجتماعی-فرهنگی زیانبار را کاهش
میدهند را ایجاد کنند.
حسابدهی به مردم آسیب دیده
تقویت حسابدهی به مردم آسیب دیده هم ازجهت تماس موثر
ومنظم با جوامع آسیب دیده و هم درج نقطه نظرات شان دردوران
پررگرام ،عنصرمحوری پالن پاسخگویی  2021-2018را تشکیل
میدهد .درسال  2017موسسات همکار گام های ثابت را برای
محوریت مردم برداشته اند .مساعدت به نزدیکترین ساحات خط
اول جنگها بخصوص درساحات با دسترسی دشوارتا تاخیری
درپاسخگویی رخ ندهد ،استفاده ازوجه نقد بحیث یک روش
پاسخگویی ،وتوسعه استفاده از انتقال وجه نقدی غیرمشروط
واختیاری برای فراهم کردن گزینه های انتخابی ،وحفظ کرامت
وآزادی آسیب دیده گان برای کنترول نحوه زنده گی خویش،
شامل این اقدامات است.
درسال  2018سازمان ملل متحد روی این تالشها کارخواهد کرد و
با تاسیس یک مرکزمعلوماتی بین سازمانی ( )IAICبه هدف جمع
آوری نظرات مستقیم جوامع درمورد نیازها واولویت ها وتوقعات
شان و توحید این داده ها که بتواند ما را درکمک رسانی به
نیازمندترین ها وآسیب پذیرترین ها یاری رساند .آمارموجوده
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دررابطه به تماس با جوامع نشان میدهد که هنوزکارهای زیادی
درین راستا باقی مانده .ارزیابی نیازهای چندین کلستری یا
 MCNAکه توسط موسسه تحقیقاتی ریچ درسال  2017انجام شده
نشان میدهد که  %15افراد نیازمند کمک های اندکی دریافت
کرده اند .درحالیکه  %23کسانیکه خودشان میگفتند نیازمند
نیستند به نوعی ازکمک های بشردوستانه طی سال گذشته
مستفید شده اند -بشمول تقریبا یک سوم خانوارها درحوزه
شرقی .این بدین معنی است که دربسا موارد افراد غیرنیازمند
کمک دریافت نموده و درمواردی هم افراد مستحق کمترین کمک
را دریافت کرده اند که کمکی برای احیای وضعیت قبل ازحادثه
شان نمیکند .یک سروی دیگری هم درسال  2017درسطح ملی
انجام شد که نشان میدهد  %30کسانیکه کمک دریافت نکرده
اند ،دلیل عدم دریافت کمک را نمیدانند .برخی هم درمباحث
گروهی میگفتند که نحوه دسترسی به کمک و راه تماس به
موسسات خیریه را نمیدانند.
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مرکزمعلوماتی بین سازمانی ( )IAICموسسات بشردوستانه را
قادرمیسازد تا برموانع اینچنینی فایق آیند وخالهای مددرسانی را
بوسیله توزیع منظم ورسمی نقطه نظرات ارباب رجوع ومستفدین
تشخیص نمایند .آماربدست آمده جامعه بشری را قادرمیسازد تا
اقدامات اصالحی را برای حصول پاسخگویی بموقع وبامورد انجام
دهند .اقدامات که براساس نیازهای واقعی بجای نیازهای حدسی
جوامع آسیب دیده خواهد بود .مرکزمعلومات به تماس دوجانبه
موثر با مستفدین دررابطه به اینکه چطور میشود به مساعدت
های موسسات ودولت دست یابند .این نه تنها حسابدهی
وشفافیت را بهبود میبخشد بلکه شرایط را به نهادهای ذیربط
برای هماهنگی ،تمرکز واولویت بندی ساحات سکتوری
وجغرافیایی نیازها مساعد میسازد .بخصوص درساحات به
خدمات رسانی کم که دچارمیزان باالی جنگ ،بیجا شده گی
وعودت هستند.با این واقعیت که  %48افراد درحوزه جنوبشرفی
و %35دیگردرحوزه شرقی بیکاررانیازاولیه شان گزارش کرده اند
 ,این مرکزمعلوماتی بین سازمانی ( )IAICهمزمان هماهنگی
بهتررا با موسسات انکشافی تسهیل میکند .این واضح است که
درساحات با تعداد زیاد عودت کننده گان ومهاجرین کمک های
بشردوستانه تاثیرات اندکی روی زنده گی مردم دارد .فرصت
های شغلی وامرامعیشت چیزیست برخی درنهایت به نیازدارند
وحتی هم اکنون هم متقاضی آن اند که سبب ثبات دایمی
وانکشاف جوامع میشود.
برنامه ریزی حساس به جنسیت ،سن ومعیوبیت
ازآنجاییکه زنان وکودکان دوسوم مردم نیازمند درسال  2018را
تشکیل میدهند ،نیازبرای درک وپاسخگویی بهتر به نیازهای
متفاوت شان یکی ازاهداف فراگیرپالن پاسخگویی میباشد.
باوجودنیازهای مردان وپسران آمارگردآوری شده درجریان سال
 2017همواره نشان میدهد که جنگ و بیجا شده گی مردم را
بصورت متفاوت متاثرمیسازد طوریکه زنان وکودکان درتمام

مراحل حادثه به حاشیه رانده میشوند .تاکنون درسال  2017به
تعداد  1007زن به اثرجنگ کشته ویاهم زخمی شدند .زنان
بیجاشده سرپرست خانوار %61کمتراز مردان درآمدند دارند (
 5687افغانی درمقایسه با  9298افغانی) و %15احتمال کمتری
نسبت به مردان دردسترسی به تذکره دارند .ازآنجاییکه
دسترسی به اسنادمدنی (تذکره ،کارت شناسایی )..ابتدایی ترین
پیش شرط دسترسی به کمک های بشری است نداشتن اسناد
کامل ومناسب مانع زنان برای دسترسی به خدمات خاص
ودریافت حمایت های حقوقی میشود.
سالها جنگ وبحران کودکان را از داشتن یک زنده گی
پرباربازداشته است وسبب بوجود آمدن آسیب پذیری های خاص
برای دختران وپسران بسته به سن وسال وموقعیت اجتماعی شان
شده است .دختران بیجا شده هفت درصد نسبت به پسران
احتمال شمولیت درمکتب شان کم است .درحالیکه درحوزه غرب
 %12پسران درهراس استخدام درگروه های مسلح اند و %13
دختران قبل ازسن  16ساله گی ازدواج میکنند .بنابرین
پیشگیری ازمعروض شدن کودکان به خشونت ،بهره کشی ،سوء
استفاده و کاهش اتخاذ میکانیزم های منفی برای جان به سالمت
بردن یک اولویت است.
ازآنجاییکه درحدود سه میلیون نفردرافغانستان با معیوبیت های
فزیکی و تعدادنامعلومی هم دارای معیوبیت عقلی ( که اکثرشان
به خدمات ومساعدت های اولیه دسترسی مناسب ندارند) اند،
مسائل مرتبط به معیوبیت درطی پالن چندین ساله درنظرگرفته
شده وجریان سازی میشود .ساحات کلیدی که باید موردتوجه
قراربگیرند شامل ارائه خدمات بموقع وموردضرورت به قربانیان
جنگ ( بشمول تشخیص سریع معیوبیت های فزیکی وعقلی،
رجعت دهی به مراکزتخصصی ،تهیه وسایل کمکی ،خدمات
احیایی وحمایت های روانی-اجتماعی) ،بهبود خدمات برای همه
شمول بودن بوسیله تقویت دسترسی به سرپناه های
دوستدارمعیوبین ،ساختمانهای بهداشتی ،مکاتب ،شفاخانه ها
وغیره .تطبیق تعلیمات آگاهی دهی درموردخطرات ماینها
ودیگرفعالیت های حساس سازی مثل آموزش وظرفیت سازی
کارمندان بشردوستانه ،ارائه کننده گان محلی خدمات ،گروه
های جامعه مدنی ملی ونهادهای ذیربط دولتی.
درشرایط اجتماعی که مردان کتله غالب بازگوکننده گان نیازها
ودریافت کننده گان کمک اند .موسسات همکار باید تماسهای
شان با زنان ودیگرگروه های آسیب پذیر متاثرازبحرانها را برای
حصول اطمینان ازتشخیص نیازهای آنها ودرج شان دردوران
پروگرام طی تطبیق این پالن چندین ساله ،ازدیادبخشند.
اهتمامات که برای رسیده گی به این عدم موازنه درنظرگرفته
شده شامل استخدام ارزیابی کننده زن بیشتر (توسط استخدام
زوج ها) ومشوره با مستقدین زن درباره تطبیق برنامه ها (مثال
اینکه محل توزیع درکجا باشد وچی وقت برای توزیع مناسب
است؟) جهت کاهش زحمات ومشکالت رسیدن مستقیم کمک ها
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به زنان ودختران صورت میگیرد .تالشهای برای روش بدیل
دسترسی به کمک ها مثل وجه نقد بجای جنس که زنان ودختران
را بمثابه عامل تغیروصاحب اختیار احیای زنده گی شان تقویت
میکند ،نیزدرنظرگرفته میشود.
درسال  2017تیم بشری کشوری یک استراتیژی برابری جنسیتی را
برای اقدامات بشری ( )2019-2017تهیه کردند که شمولیت نقطه
نظرات جنسیتی را درتمام دوران پروگرام پشتیانی نموده و
ازفراهم کردن مساعدت ها برای رسیده گی به نیازهای متفاوت
زنان ،دختران ،مردان وپسران اطمینان میدهد .این استراتیژی
روی هشت شاخص تایید شده درتیم بشری کشوری درسال 2016
استواربوده وبرای تقویت حساسیت به مسائل جنسیتی درارزیابی
ها وتحلیل ها مبتنی بررهنمود های جنسیتی کمیته دایمی بین
سازمانی متمرکزخواهد بود .درموجودیت چالشهای موجوده
سرراه استخدام وفرستادن زنان به ساحه ،موفقیت دست یافتن به
برابری جنسیتی درهنگام جمع آوری امار نیازمند منابع مشخص
ودادخواهی دوامدارست.،
همزمان تالشهای نیز برای بهبود تحلیل آمار تجزیه شده براساس
سن وجنس( )SADDبرای فاصله گرفتن ازارائه احصائیه های
محض دوجوابه صورت میگیرد .اگرچه درواقع جمع آوری آمار
تجزیه شده براساس سن وجنس( )SADDدرسالهای اخیربهبود ب
قابل مالحظه ی یافته اما تحلیل این آماربرای نشان دادن نیازهای
متفاوت گروه های سنی وجنسیتی درمواقع اضظراری
هنوزمحدوداست .برای مثال ممکن است زنان درمواقع اضطراری
نقش های را که بصورت سنتی مردان به عهده دارند بگردن
بگیرند مثل سرپرستی فامیل ونان آوری خانواده ،اما این اشتباه
است که فکر کنیم گرفتن این نقش اضافی بمعنی داشتن
صالحیت است.
اگرخواسته باشیم پاسخگویی بشردوستانه تغیرات اساسی را
برزنده گی مردم داشته باشد ،درک بهتراینکه حوادث چگونه
توانایی های افراد را بصورت متفاوت متاثرمینماید ضروریست
وبرای این امردانستن اولیه توانایی های بالقوه شان حتمیست.
پروگرام مبتنی بروجه نقد
طوریکه شواهد زیادی نشان میدهد ،پروگرام های مبتنی بروجه
نقد موثریت را بهبود بخشیده ،حفظ کرامت و توانایی جوامع
آسیب دیده را تقویت بخشیده ومشکالت انتقال مساعدت های
جنسی را مرفوع مینماید .بنابرین موسسات قصد دارند تا
استفاده ازوجه نقد را درافغانستان درسال 2018بیشترتوسعه
دهند .درسال  2017درحدود  90000نفر مجموعا  43.3میلیون دالر
را ازین طریق دریافت کردند که شامل وجه نقد چندین منظوره و
کمک های مالی خاص سکتوری مثل وجه نقد برای غذا ،سرپناه،
امرارمعیشت ،کمک های زمستانی ،حمل ونقل وحمایت میباشد.
این مقدارکمک به دلیل کاهش چشمگیردرتعداد مهاجرین عودت
کننده ازپاکستان وکاهش سبد کمکی کمشنری عالی سازمان ملل

برای پناهنده گان از  400دالرفی نفربه  200دالر امسال  %68کمتر
ازسال  2016است .درحین حال مساعدت های نقدی ارائه شده به
بیجا شده گان ناشی ازجنگ  ،عودت کننده گان وکسانیکه کمک
های زمستانی را دریافت کردند به اندازه قابل مالحظه ی افزایش
یافته است .توزیع وجه نقد درطی چندین ماه درموارد چون وجه
نقد برای ساختن سرپناه وپول برای مصئونیت غذایی هم افزایش
داشته است.
تغیرقابل مالحظه ی که درپروگرام وجه نقد درسال  2017روی داد
همانا اتخاد تصمیم وجه نقد چندین منظوره غیرمشروط به هدف
پوشش طیف وسیع ازنیازهای مستقدین ،میباشد .بین جنوری تا
اکتوبرسال  2017مبلغ  11.2میلیون دالربه  271240نفرتوزیع
گردید .وجه نقد توزیع شده توسط شرکای اجرایی میکانیزم
پاسخگویی اضظراری یا ( %80 )ERMوجه نقد چندین منظوره
توزیع شده را تشکیل میدهد .که عمدتا ناشی ازمعرفی بسته
حداقلی مصرفی برای زنده گی( )SMEBمیباشد .این بسته
مقدارپولیست که برای دوماه خرچ سرکردن زنده گی را به گروه
های انتخابی تامین میکند .بین ماه های می تا اکتوبر 2017
تنها دوهمکارمیکانیزم پاسخگویی اضطراری موسسه اکتید و
هیئت ناروی برای مهاجرین مبلغ نزدیکه به یک میلیون دالربرای
 25000نفردروالیت قندوز توزیع نمودند .یک تعداد موسسات
بیرون از میکانیزم پاسخگویی اضطراری (Care, Cordaid
 )،Afghanaidهم پروگرام وجه نقد چندین منظوره را تطبیق
کردند .این موسسات  2.2میلیون دالر را برای  65000نفرتوزیع
نمودند .تعداد زیادی ازین موسسات همچان پالن دارند تا تطبیق
پروگرام وجه نقد را بیشتر کنند بشمول اتحاد خیریه آلمان
– «برنامه پاسخگویی مشترک افغانستان» ،که وجه نقدچندین
منظوره را برای  35000بیجا شده داخلی وجوامع میزبان آسیب
پذیردرنظردارد .برای ردگیری بهترمساعدت های وجه نقد
چندین منظوره درکشور یک میکانیزم گزارشدهی هماهنگ در
 ReportHubتازه ایجاد شده که  18موسسه هم اکنون معلومات
مساعدت های صورت گرفته را بصورت ماهانه درآن بارگزاری
میکنند .
درطی سال  2017صندوق وجهی بشردوستانه با استفاده وجه نقد
درپاکت کمکی کلسترمصئونیت غذایی (دومیلیون دالر)
ازتخصیص ثانویه اختصاص یافته برای پروگرام وجه نقد،
پیشتازاین عرصه بوده است .صندوق وجهی مشترک بشردوستانه
 CHFبه تشویق ازاستفاده وجه نقد برای رسیدن به اهداف
استراتیژیک پالن پاسخگویی ،درجاییکه بازارموجود بوده وظرفیت
اجراکننده گان وارزیابی حمایتی اجازه دهد ،ادامه میدهد.
ازآنجاییکه امسال کارگروه کوپون ووجه نقد ( )CVWGنظارت بعد
ازتوزیع وجه نقد را معیاری ساخت ،درسال  2018تمرکزبیشتر
روی بلند بردن روشهای جدید مساعدت وجه نقدی بشمول
استفاده از انتقال پول ازطریق موبایل (موبایل-پول) درجاییکه
شدنی باشد و وجه نقد برای فرصت های امرارمعیشت و کرایه
صورت میگیرد .کاربرای بهبود آماده گی جامعه بشردوستانه
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برای استفاده ازوجه نقد درحوادث اضطراری بزرگ نیزادامه
دارد .یک «ارزیابی ظرفیت موسسات تطبیق کننده» که درسال
 2016انجام شد نشان میدهد که  16موسسه که هم اکنون پروگرام
وجه نقد را تطبیق میکنند درحاالت اضطراری آنی هم میتوانند

پاسخگویی شان را بلند ببرند .تقریبا تمام نهاد های مصاحبه شده
( )%43گفته اند که توافق قبلی با نهادهای ارائه کننده خدمات
پولی برای خدمت رسانی درصورت پاسخگویی آنی دارند.

غیرقابل پیش بینی بودن وضعیت مقتضی آماده گی درسراسرکشور ،ظرفیت ارتقا یافته ،منابع تعبیه شده و تمویل مالی
بموقع برای پشتیابی ازپاسخگویی سریع وانتعطاف پذیراست.
مستعد بودن افغانستان به حوادث طبیعی ووضعیت امنیتی شکنند این کشور تقاضا مینماید تا موسسات بشردوستانه درآمده
گی دایمی برای پاسخدهی به نیازهای ناشی از حوادث کوچک وگسترده طبیعی و جنگ درهرکجا ودرهرزمان باشند .درحقیقت
افغانستان درسالهای اخیرحوادث بزرگ طبیعی را تجربه نکرده اما به دلیل آسیب پذیرهای زمینوی وظرفیت محدود تاب آوری
درمقابل حوادث این کشور درسال  2018بحیث مساعدترین کشوربه حوادث طبیعی درآسیا و چهارمین کشور با بیشترین
معروضیت به حوادث درسطح دنیا شناخته شده است.
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افغانستان بررسی دوباردرسال موفقانه ظرفیت آماده گی پاسخگویی بین سازمانی ( )ERPرا ازسال  2016تا کنون انجام داده
است .که بخشی ازتالشها برای تقویت هشداراولیه ،بهبود پالن تدابیری و ارتقای اقدامات فعاالنه بجای روشهای عکس العملی
آماده گی پاسخگویی جمعی است .این پروسه که دربرگیرنده تجدید بین سازمانی یک لیست ازخطرات موجوده
درکشوردرهرشش ماه وتشخیص مشترک خطرات بشری دراولویت دردوره زمانی تحت بررسی است به یک تحلیل فراگیر
ازخطرات دراولویت و ارزیابی ظرفیت درسطح باال همراه با مسائل کلیدی رجعت داده شده ازحوزه ها به مرکز ،برای تحلیل
خالها وپالنگذاری تدابیری قبل ازوقت برای پاسخگویی به اتفاقات پیش بینی شده ،بکارمیرود.
بررسی های پی درپی پالن آماده گی پاسخگویی یا  ERPنشان داده است که تعبیه مواد امدادی بحد کافی درسراسرکشور
صورت گرفته اما این مواد تعبیه شده درمراکزموقعیت داشته و ازساحات افراد نیازمند درمواقع اضطراری خیلی دوراند .با
داشتن تجربه سقوط موقت برخی مراکزوالیتی مثل شهرقندوز وقطع موقت دسترسی به آن بعد ازسقوط درسال  2015ویک بارهم
درسال  2016به این تصمیم رسیدیم که یک مقدار پول ازصندوق وجهی مشترک بشردوستانه برای تعبیه مواد امدادی درگدام
های مشترک برای موسسات که درساحات با خطرباال کارمیکنند بشمول ترینکوت ،لشکرگاه ،تخاروشهرقندوزاختصاص یابد.
درآینده هم جامعه بشردوستانه به تبدیل توصیه های دریافتی ازتمام حوزه های کشور به بازده های مشخص ادامه داده که این
امر آماده گی درساحات را بهبود بخشیده وتوانایی موسسات بشردوستانه را به حد متبوع میرساند تا بتواند نیازهای آنی را پیش
بینی نموده وپاسخگویی موثرنماید.
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دسترسی

بشردوستانه

موانع دسترسی عملیات بشردوستانه را درچندین ساحه کشورهمچنان به چالش مواجه مینماید ،بخصوص آن
عملیات بشردوستان ِه که درساحاتجنگیجریان دارد .علی الرغم این چالشها فاکتورهای تاثیرگذاربردسترسی
بشردوستانه درافغانستان متنوع ومنحصربه هروضعیت مکانی خاص بوده طیفی ازشرایط توپوگرافی ساحات،
موانع بروکراسی ،بدامنی ناشی ازجنگ ،ودراکثریت موارد خودسانسوری موسسات را دربرمیگیرد .درآینده نیاز
به توجه بیشتری به رسیدگی بمردم نیازمند همزمان با حساس سازی موسسات همکار برای ماندن وخدمت
ارائه کردن برای آسیب پذیرترین ها بدون درنظرداشت که درکجا زنده میکنند ،است.

با آنکه بی امنیتی ودست بدست شدن ساحات بصورت منفی روی
دسترسی درسال  2017تاثیرات منفی داشته است ،موسسات تالشهای
منسجم را برای رسیدن به تعداد بیشترمردم انجام داده اند .درماه می
 2018چارچوب گزارش دهی نظارت دسترسی ( )AMRFراه اندازی شد
که نشان میدهد خشونت علیه مددرسانان ،دارایی ها واماکن
بشردوستانه وافرترین موارد بوده و %40تمام موارد را تشکیل میدهند.
موانع دیگری هم درحدود همین مقیاس شامل محدودیت دسترسی
مردم به خدمات اولیه ومساعدت ها ،مداخله درتطبیق برنامه های
بشردوستانه وعملیات نظامی وجنگ های جاری ،نیزگزارش شده است.
یک رابطه مستقیم بین پنج والیتی که بیشترین موانع دسترسی را
گزارش کردند و بیشترین تعداد بیجا شده گان ثبت شده وجود دارد.
طوریکه بادغیس ،هلمند ،کابل ،ننگرهار وارزگان بیشترین بیجا شده
گان ناشی ازجنگ را ثبت کرده اند وهمین والیات بیشترین موانع
دسترسی را درسال  2017نیزگزارش کرده اند .که این نشان دهنده
عمق فرسایش تالشها توسط جنگ  ،بندش وتاخیری که این جنگ ها
برای رسیده گی به آنهاییکه بیشترین نیازرا دارند ایجاد میکند ،است.
عمق واقعی موانع اجرای اقدامات بشردوستانه درسراسرافغانستان به
دلیل نبود گزارش کامل این موارد توسط موسسات ،عمدتا نامعلوم باقی
مانده است .هرچند اکثرمسائل دسترسی درسطح محلی با گفتگوطی
چند روز حل وفصل میشوند .درسال  2018تالشهای بیشتری برای
نظارت برمدت زمان حل وفصل موانع دسترسی ناشی ازجنگها برعالوه
تاثیرات بستن اجباری مراکزصحی وتعلیمی توسط گروه های مسلح
غیردولتی وتاثیرات این اقدامات برروی تمایل موسسات به ادامه
کاردرین ساحات ،صورت میگیرد .درجریان سال  2017دومیلیون نفربه
دلیل بسته شدن قصدی مراکزصحی برای جلب خدمات تثبیت
پیشرفته مریضان وخدمات مدیریت تلفات ،توسط گروه های مسلح
غیردولتی ازدسترسی به خدمات صحی محروم شدند.
گروپ دسترسی بشردوستانه ( )HAGبحیث پایگاه اصلی هماهنگی
عملیاتی برای تحلیل وبررسی دسترسی بشردوستانه باقی میماند.
درسال  2017گروپ دسترسی بشردوستانه ( )HAGدرحوزه های
جنوب ،شمال وغرب تاسیس شدند تا روش های فراگیروجمعی را برای
حل معضالت دسترسی بشمول تشریک تجربیات ودرمواقع ضروری

پشتیبانی گفتگوها برای تامین دسترسی را تقویت نمایند.کارگاه های
پالن های تدابیری درسطح محلی برای تشویق موسسات جهت تعبیه
مواد درساحات بادسترسی دشوار(مثال درموارد سقوط مراکزوالیات)
ازطریق ذخیره کردن مواد ،گفتگو مستقیم وشناسایی ظرفیت
موسسات که میتوانند درچنین مواقع درساحه بعد ازسقوط باقی بمانند
و به نیابت ازجامعه بشردوستانه پاسخگویی بشردوستانه را انجام
دهند ،برگزارگردیده است.
بحیث بخشی ازتخصیص ثانویه صندوق وجهی مشترک بشردوستانه
 CHFگروپ دسترسی بشردوستانه ( )HAGتالشهای را برای تقویت
پاسخگویی درحاالت اضطراری درساحات که معموال بنام ساحات بدون
دسترسی توسط موسسات یاد میشدند رهبری نمود .این گروپ با تیم
هماهنگی بین کلستری یا  ICCTروی لیستی ازساحات با دست رسی
دشواروکمتررسیده گی شده و ظرفیت موسسات که درحاالت
اضطراری بتوانند قضایای بیجا شده گی تازه را ارزیابی وپاسخگویی
نمایند ،کارمیکند .این لیست مبتنی برتحلیل های چندین فکتوری
میباشد که شامل میزان بیجا شده گان ناشی ازجنگ ،حوادث امنیتی،
کنترول ساحه ،کیفیت وپوشش بسته اساسی خدمات صحی وبسته

)ACCESS RELATED INCIDENTS (2017
Violence against humanitarian personal/assists/facilities
130

Restriction/obstruction of population’s access to services and assistance
59
Restriction on movement within the country
14
Presence of landmines/UXO
1

Physical environment and lack of infrastructure
10
Military operations and ongoing hostilities
52
Interference in the implementation of humanitarian activities
54
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وراههای ممکنه برای رسیدن به نیازمندترین ها درساحات بادسترسی
دشوار را جستجوکنند .با تشدید جنگها وکاهش کنترول دولت
برساحات وسیع ازکشور مهم است که بردست آوردهای موجوده با
تخصیص منابع خاص درساحات بادسترسی دشوارسرمایه گذاری کنیم
جاییکه علی الرغم دشواربودن دسترسی تطبیق پروگرام ها تغیرات
معنی داری را روی کیفیت زنده گی افراد آسیب پذیر میگذارند .این
نه تنها فضای بشردوستانه را گسترش میدهد بلکه منتج به پاسخگویی
مبتنی براصول هم است که به نیازهای بشری جوامع صرف نظرازینکه
درساحه تحت کنترول کدام جناح سیاسی زنده گی میکنند رسیده گی
میشود.

ضروری خدمات شفاخانه یی ( BPHSو  ،) EPHSمیزان حضورکم
موسسات وتعداد ارزیابی انجام شده ،میباشد ،که مورد آخر بویژه
بخاطر انجام یک سوم ارزیابی ها امسال درساحات با دسترسی دشوار،
مهم است .درسال  2017تنها  %12ارزیابی درخارج ازمراکزولسوالیها
صورت گرفته وهیچ ارزیابی درساحات تحت کنترول گروه های مسلح
غیردولتی انجام نشده اند .درواقع به دلیل عدم دسترسی کسانیکه
درساحات بیرون ازکنترول دولت زنده گی میکنند به سیستم رسمی
عریضه بیجا شده گی ظرفیت موسسات بشردوستانه برای تشخیص
وپاسخگویی به نیازهای عاجل وحاد بصورت قابل مالحظه ی کاهش
یافته است.
تصمیم اختصاص بیست میلیون دالر ازصندوق وجهی مشترک
بشردوستانه برای تقویت پاسخگویی درساحات با دسترسی
دشوارموسسات را تشویق نموده تا ازساحه راحت وآسان بیرون شده
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ظرفیت

عملیاتی

ظرفیت عملیاتی برای پاسخگویی به بحرانهای جدید باال است ،طوریکه درسال  2017به تعداد  153موسسه
ملی وبین المللی درسه چهارم حصه کشور پروژه های را تطبیق یا مدیریت میکردند .درطی سالهای آینده
تالشهای بیشتری برای توسعه پوشش فعالیت های موسسات برای رسیده گی و ارائه بموقع بهترین
مساعدت های موجوده واقدامات حمایتی ،به مردم نیامندی که درساحات تحت مناقشه وخارج ازکنترول
دولت زنده گی میکنند ،صورت خواهد گرفت.

بصورت عموم حضور جامعه بشردوستانه درچهاروالیتی که نیازها
درآنها شدید میباشد پررنگ است بویژه به والیت ننگرهاروکابل درسال
 2017بخوبی رسیده گی شده است طوریکه پنج موسسه دربیشتراز%90
ساحات این والیات فعالیت داشتند که یک سوم کمک های صورت
گرفته به افغانستان درین والیات توزیع گردید .هرچند ظرفیت عملیاتی
پاسخگویی درولسوالی های تحت کنترول یا نفوذ گروه های مسلح
غیردولتی بشمول هلمند ،پکتیکا ،ارگان وزابل محدود است و موسسات
بین المللی به دلیل ناامنی دسترسی ورفتن به این ساحات را مشکل
میدانند .تمام موسسات که درارزگان فعالیت دارند فقط درمرکزوالیت
موقعیت دارند .به همین منوال دروالیت هلمند  19موسسه بشردوستانه
درلشکرگاه تجمع دارند .درچهارولسوالی این والیت تنها یک یا دو
موسسه کارمیکند .اگر درسال 2018جنگ ادامه یابد وحضور دولت
بیشترازپیش تضعیف شود موسسات مجبورند تا مهارت های گفتگو
ومفاهمه با گروه های مسلح غیردولتی برای دسترسی را فراگیرند وبه
فعالیت درخطوط مقدم خوبگیرند .تالشهای درراستای کمک به این
امربشمول آموزش موسسات خیریه غیردولتی درمورد گفتگو با طرفین
مخاصمه قبال پالن شده است.

اکثریت اقدامات بشردوستانه همچنان توسط موسسات خیریه
غیردولتی ،نهادهای سازمان ملل وموسسات ذیربط هماهنگی وارائه
میشود .ظرفیت دولت درپاسخگویی محدود به ساحات میشود که

جستجوی روشهای های برای به حد متبوع رساندن دسترسی به
ساحات نیازست تا تاثیرات منفی کاهش حضور صلیب سرخ را کاهش
دهد وهم به تالشهای ضرورت است تا ظرفیت نهاد ملی ومحلی تقویت
نموده وسیستم مالی وحسابدهی شان را طوری بهبود بخشد که بتوانند
به منابع مالی تمویل کننده گان دست یابند .اداره هماهنگی کمک های
بشری سازمان ملل متحد ( )OCHAچنین تالشهای را هم اکنون به طرق
مختلفه پشتیبانی میکند .سه سال قبل تنها دوموسسه داخلی واجد
شرایط دریافت منابع مالی ازصندوق وجهی مشترک بشردوستانه
( )CHFبود درسال  2017این رقم به  19موسسه افزایش یافته است.
صندوق وجهی مشترک بشردوستانه ( )CHFهم اکنون با فدراسیون
جهانی صلیب سرخ دررابطه به همکاری درحال رایزنی است وروند
بررسی واجد شرایط بودن شان درجریان است .اداره توسعه بین المللی
تعداد موسسات همکار فعال درهر ولسوالی
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ظرفیت دولت برای گرفتن نقش بیشتردرارائه خدمات بشری برای
جوامع آسیب دیده ازاثرجنگ وحوادث طبیعی حیاتیست ودولت
توانایی های اش درپاسخگویی به حوادث درمقیاس کوچکتر مثل
مساعدت به بیجا شده گان وعودت کننده گان درچندین والیت
درسال  2017را بوسیله اختصاص بودجه  5میلیون دالری در 34والیت،
بهبود بخشیده است .توقع میرود با راه اندازی جدید سیستم ملی
مدیریت معلومات حوادث ( )NDMISهم ظرفیت مدیریت پاسخدهی
به حوادت اداره ملی مدیریت حوادث افغانستان را بلندبرود .این
سیستم دولت را قادرمیسازد تا وقوعات حوادث را ثبت ،آمارارزیابی ها
را تحلیل ،ازخطرات آگاه ،ساحات مستعد به حوادث را شناسایی
وپیشرفت های اقدامات کاهش خطرات حوادث را پیگیری کند .وتوقع
میرود که این سیستم تا اواخر سال  2018عملیاتی شود.

تحت کنترول دولت قراردارند .جمعیت هالل احمر وصلیب سرخ
مساعدت کننده گان عمده کمک های بشری به ساحات اند که دیگر
موسسات بشری به آنها دسترسی ندارند .تصمیم اخیرصلیب سرخ
جهانی برای کاهش حضورش درشمال به تعقیب یک رشته حمالت به
کارمندان این موسسه ظرفیت موسسات بشری را دررسیدن به ساحات
با دسترسی دشوار ،دشوارترمیکند ،بخصوص درمحدوده میمنه
وقندوز.

21

بخش اول :ظرفیت عملیاتی

دولت شاهی متحده ( )DFIDموسسه اکبر را در»پروگرام دوگانه
سازی» تمویل میکند .هدف این پروگرام انتخاب موسسات داخلی که
نتوانستند بصورت موفقانه درخواست کمک به صندوق وجهی مشترک
بشردوستانه ( )CHFارائه کنند ،وتسهیل مشارکت شان با یک موسسه
بین المللی که آنها را درجریان تهیه درخواست منابع مالی از صندوق
وجهی مشترک بشردوستانه ( )CHFحمایت کند ،میباشد .این پروگرام
هم ظرفیت موسسات داخلی را برای جلب منابع مالی درافغانستان
تقویت نموده است طوریکه ازجمله  19موسسه واجد شرایط دریافت
کمک از صندوق وجهی مشترک بشردوستانه ( )CHFتقریبا نصف شان
( )10ازشاملین فعلی یا قبلی پروگرام دوگانه سازی موسسه اکبربوده
اند.
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وردک

١١

١٠
ﭘﮑﺘﯿﺎ

٩

ﺳﻤﻨﮕﺎن

ﭘﺮوان

داﯾﮑﻨﺪی ٤

 ١٧ﻏﺰﻧﯽ

١٧

١٣

٩

زاﺑﻞ

٣٢

+

>١٥

ﻫﻨﺪ

١٥

ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻫﻤﮑﺎر ازﻃﺮﯾﻖ ﺗﯿﻢ
ﺣﻮزوی ﺑﴩدوﺳﺘﺎﻧﻪ

١٩
١٦

ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﴩدوﺳﺘﺎﻧﻪ درﻫﺮوﻟﺴﻮاﻟﯽ

١٠

 ٣٥ﻫﺮات
ﻏﻮر

ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﴩدوﺳﺘﺎﻧﻪ

٥

ﺑﺎدﻏﯿﺲ

١٦

ورزﮔﺎن

٨

ﭘﮑﺘﯿﮑﺎ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻮرﻣﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ

١١

ﺟﻮزﺟﺎن

٢٣

١٨
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ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن

ﮐﻨﺪر
٢١

ﺟﻤﻮ ﮐﺸﻤﯿﺮ

موسسات فعال
بشردوستانه

—

٢

ﮐﻨﺪﻫﺎر

ﻧﯿﻤﺮوز
ﻫﻠﻤﻨﺪ

ﻓﺮاه

اﯾﺮان

! !

!

!

بخش اول :نظارت بر پاسخگویی

نظارت بر

پاسخگویی

جامعه بشردوستانه برحسابده بودن به جوامع آسیب دیده وتمویل کننده گان ازطریق نظارت منظم
برموثریت وکافی بودن مساعدت ها ادامه میدهد .نظارت بموقعِ دستآوردها درمقایسه به نتایج پالن شده
کیفیت کاری وارزش اقدمات بشردوستانه را اندازه گیری نموده ،تصمیم گیری را بهبود بخشیده
وازمفیدیت وجه مصرف شده حصول اطمینان میکند.
درراستای تعهدات نشست جهانی بشردوستانه درسال  2016و برای
پشتیانی ازاجرای مسئولیت اصلی « 4-اجندای انسانی» که عبارتست
ازتغیرآوردن درزنده گی مردم با خاتمه بخشیدن به نیازبجای کمک
رسانی .زنجیره نتایج منعکس شده دراین پالن چندین ساله قصد دارد تا
تمایل کلسترها را ازسنجش مقدار کمک رسانیده شده به طرف سنجش
تغیرایجاد شده به اثراین مساعدت ها به مرورزمان هدایت نماید.
چارچوب نظارتی تحلیل اوضاع ،پاسخگویی ،نتایج و تغیرات حاصله در
زنده گی مردم را برای سنجش تاثیرات فعالیت های مندرج درین پالن
درسلسه مراتب منطقی مدغم مینماید .درین راستا به این امرآگاه
هستیم که تمام معلومات مورد نیازبرای این چارچوب سلسله مراتب
منطقی ( )logframeموجود نیست .بنابرین با این درک متعهد میشویم
که آماراولیه وآمارمورد هدف درجریان تطبیق این پالن تقویه وبهبود
بخشیده خواهند شد تا تیم بشری کشوری را جهت اتخاد تصامیم
وتهسیل پاسخگویی استراتیزیک ترکمک کند .چنین سیستمی شامل
موراد ذیل میشود:
•کارمستمربرای بهبود شفافیت درابزار  3Wsیا جدول « کی ،کجا،
کدام کاررا میکند» جهت منعکس کردن ظرفیت واقعی
پاسخگویی عاجل موسسات بجای منعکس کردن حضورفزیکی
محض .این شامل تفکیک بین موسسات که درسطح ولسوالی
کارمیکنند وموسسات که تنها درمراکزوالیتی فعالیت دارند
میشود برعالوه تعین واضحترخطوط ساحات که توسط بسته
خدمات اولیه صحی پوشش داده میشود وموسسات که پاسخگویی
بشردوستانه دارند صورت گیرد تا ازغلط فهمی ازساحه پوشش
واقعی جلوگیری شود.
•همراستا سازی  ReportHubیا مرکزگزارشدهی با اهداف
استراتیژیک واهداف کلستری و گروه های مورد هدف طرح
پاسخگویی بشردوستانه .ازموسسات خواسته خواهد شد تا
جزئیات فعالیت های انجام شده شان وتعداد کسانیکه برای آنها
خدمات ارائه شده را بصورت ماهانه درین مرکزگزارشدهی
بارگزاری کنند تا تصویرخالص ِه تازه و تعاملی ازدستاوردها را ارائه
کند .آموزشهای دیگری هم برای ترویج استفاده ازین ابزاروبهبود
کیفیت گزارشدهی بویژه بین نهاد های سازمان ملل وشرکای
همکارازموسسات داخلی ،ارائه خواهد شد.

•تشریک رسمی ومنظم نقطه نظرات ،شکایات وآمارمرکزتماس بین
سازمانی ( )ICACبا جامعه بشردوستانه .که این امرتصحیح برنامه
ریزی اقدامات بشردوستانه را جهت پاسخگوبودن بیشتربه
نیازهای واقعی واولویت های جوامع آسیب دیده میسرمیسازد
وبدین ترتیب حسابدهی را تقویت میکند.
•تبادل نظر منظم بین جامعه بشردوستانه وموسسات انکشافی راجع
به پیشرفت درراستای اهداف طرح پاسخگویی بشردوستانه و
برنامه « یک سازمان ملل-یک پروگرام» .این امرباعث میشود
مردم آسیب دیده ی که قبال درطرح بشردوستانه شامل بوده
واکنون ازین طرح بازمانده اند دربرنامه ریزی های انکشافی شامل
شده وهیچ کس ازخدمت رسانی بازنماند.
گزارش دهی
تعریف سختگیرانه پارامترهای تعین شده در طرح پاسخگویی
بشردوستانه اقتضا میکند که نظارت جدی بیشتر وهماهنگ ازپیشرفت
دستاوردها درمطابقت به اهداف تعین شده جهت دانستن بهتراوضاع
وتطبیق معیارهای اصالحی ضروریست .این شامل افزایش آنی نیازها
نیزمیشود که درینصورت برنامه های درازمدت تر موسسات انکشافی
باید بیجا شده گان داخلی را توانمند بسازند تا بخودکفایی برسند.
بنابرین نظارت چارچوب سلسله مراتب منطقی ( )logframeهرسه ماه
همراه با تحلیل عمیق آمارکلستری پالن شده تهیه شده و درگزارش
نظارتی دوره یی ( )PMRدروسط ودرآخرسال به دست رس قرارمیگیرد.
زمان گزارش نظارتی دوره یی ( )PMRطوری برنامه ریزی میشود که با
زمان اعالن یافته های ارزیابی «تمام افغانستان» که قرارست درنیمه
اول سال  2018انجام شود مصادف شود ،که ازآن برای تهیه بررسی
نیازهای اجمالی بشردوستانه سال  2019استفاده خواهد شد و این نوبه
خود هدف گیری پاسخگویی را ارتقا میبخشد .مثل گذشته نظارت
اساس برای ساختن استراتیژی تخصیص
ِ
منظم پاسخگویی به ایجاد
معیاری صندوق وجهی مشترک بشردوستانه ( )CHFکمک میکند.
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بخش اول :خالصه ضروریات ،اهداف و نیازمندیها

خالصه

ضروریات ،اهداف و
نیازمندیها
مجموع مطالبات (به دالر)

موردنیازمند

مردم که قرارست کمک دریافت کنند

430

3.3

2.8

میلیون

میلیون

میلیون
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مردم نیازمند ،مردم که باید کمک دریافت کنند ،و مطالبات مالی
ﻣﺠﻤﻮع

ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺮدم ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﮏ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ

ﺑﻪ اﺳﺎس ﺣﺎﻟﺖ

ﮐﻤﮏ ﻫﺎی
ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ

ﻣﺮدم ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﮏ
درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻨﻨﺪ

ﴎﭘﻨﺎه اﺿﻄﺮاری
واﻗﻼم ﻏﯿﺮﻏﺬاﯾﯽ١

٠٫٤ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫٤ﻣﯿﻠﯿﻮن ٠٫٢ﻣﯿﻠﯿﻮن

-

ﻣﺼﺌﻮﻧﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ٢

٠٫٩ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫٧ﻣﯿﻠﯿﻮن ٠٫٣ﻣﯿﻠﯿﻮن

-

٠٫١ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﺻﺤﺖ

١٫٩ﻣﯿﻠﯿﻮن

١٫٧ﻣﯿﻠﯿﻮن ٠٫٣ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫٨ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫٢ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫١ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﺗﻐﺬی

١٫٦ﻣﯿﻠﯿﻮن

١٫٦ﻣﯿﻠﯿﻮن ٠٫٢ﻣﯿﻠﯿﻮن

١٫٢ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٢ﻫﺰار

٠٫١ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫١ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﺼﺌﻮﻧﯿﺖ

١٫١ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫٧ﻣﯿﻠﯿﻮن ٠٫١ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫٦ﻣﯿﻠﯿﻮن

٢٤ﻫﺰار

٢٠ﻫﺰار

٢٣ﻫﺰار

-

آب وﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﻪ

١٫٥ﻣﯿﻠﯿﻮن

١٫١ﻣﯿﻠﯿﻮن ٠٫٣ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫٢ﻣﯿﻠﯿﻮن

٢٤ﻫﺰار

٠٫٢ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫٢ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫١ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫١ﻣﯿﻠﯿﻮن

١٫١ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫٨ﻣﯿﻠﯿﻮن ٠٫٢ﻣﯿﻠﯿﻮن

-

٠٫١ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫١ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫١ﻣﯿﻠﯿﻮن

-

٠٫١ﻣﯿﻠﯿﻮن

٪٥٨ | ٢١ | ٢١

وﺟﻪ ﻧﻘﺪ
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﮑﺘﻮری٤

٠٫٦ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫٤ﻣﯿﻠﯿﻮن ٠٫٢ﻣﯿﻠﯿﻮن

-

١٧ﻫﺰار

٠٫٢ﻣﯿﻠﯿﻮن

-

-

-

٪٥٧ | ٢٢ | ٢١

ﻣﺠﻤﻮع

**٣٫٣ﻣﯿﻠﯿﻮن

**٢٫٨ﻣﯿﻠﯿﻮن ٠٫٤ﻣﯿﻠﯿﻮن

١٫٥ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫٢ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫٢ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫٢ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫١ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫١ﻣﯿﻠﯿﻮن

٪٥٧ | ٢٢ | ٢١

-١آﻣﻮزشدرﺣﺎﻻتاﺿﻄﺮاری
 -٢ﴎﭘﻨﺎهاﺿﻄﺮاریواﻗﻼمﻏﯿﺮﻏﺬاﯾﯽ
-٣آبوﺣﻔﻆاﻟﺼﺤﻪ
-٤وﺟﻪوﻧﻘﺪﭼﻨﺪﯾﻦﺳﮏ

???????????٣

ﺑﯿﺠﺎ ﺷﺪه
ﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ
ازﺟﻨﮓ

ﺑﻪ اﺳﺎس ﺟﻨﺲ وﻋﻤﺮ

ﻣﺘﺎﺛﺮﯾﻦ
ازﺟﻨﮓ

ﻣﺘﺎﺛﺮﯾﻦ
ﻧﺎﺷﯽ از
ﺣﻮادث
ﻃﺒﯿﻌﯽ

ﻋﻮدت
ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن
ﺑﺪون اﺳﻨﺎد

ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ
ﻋﻮدت
ﮐﻨﻨﺪه

اﻋﻀﺎی
ﺟﻮاﻣﻊ
ﻣﯿﺰﺑﺎن

ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ

٠٫١ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫١ﻣﯿﻠﯿﻮن

-

-

٠٢ﻫﺰار

٪١٠٠ | ٠ | ٠

٠٫١ﻣﯿﻠﯿﻮن

٥٠ﻫﺰار

-

٣٥ﻫﺰار

٪٥٩ | ٢١ | ٢٠

٠٫١ﻣﯿﻠﯿﻮن

-

٣٧ﻫﺰار

٪٥٦ | ٢٢ | ٢٢

-

٤٦ﻫﺰار

٪٥٦ | ٢٢ | ٢٢

٢٣ﻫﺰار

٪٧١ | ٢٩ | ٠
٪٦١ | ٢٠ | ١٩

*اﻃﻔﺎل)> ١٨ﺳﺎل(،ﺑﺎﻟﻐﯿﻦ)< ١٨ﺳﺎل( **رﻗﻢﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻋﺒﺎرتازﻣﺠﻤﻮعﺳﺘﻮنﻧﯿﺴﺖﭼﻮنارﻗﺎم ﯾﮏﮔﺮوهﻣﻤﮑﻦاﺳﺖﺗﺤﺖﮔﺮوهدﯾﮕﺮﻧﯿﺰﭼﻨﺪﯾﻦﺑﺎرﺷﺎﻣﻞﺑﺎﺷﻨﺪ*** .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺷﺎﻣﻞﻫﺰﯾﻨﻪ UNHASوﻫﺎﻤﻫﻨﮕﯽﻧﯿﺰﻣﯿﺸﻮد

ﻓﯿﺼﺪی ﻣﺮدان
ﻓﯿﺼﺪی زﻧﺎن
ﻓﯿﺼﺪی اﻃﻔﺎل*

ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت

ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ
ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ

ﻣﺠﻤﻮع
)داﻟﺮ(

٠٫٣ﻣﯿﻠﯿﻮن

٢٩٫٧ﻣﯿﻠﯿﻮن

٦٫٥ﻣﯿﻠﯿﻮن

٥٣ﻣﯿﻠﯿﻮن

٥٫٤ﻣﯿﻠﯿﻮن

٩٠٫٦ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠١ﻣﯿﻠﯿﻮن

٤١٫٦ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫٦ﻣﯿﻠﯿﻮن

٥٥٫٧ﻣﯿﻠﯿﻮن

٧٫١ﻣﯿﻠﯿﻮن

٦٦٫٥ﻣﯿﻠﯿﻮن

٢٫٣ﻣﯿﻠﯿﻮن

٢٣٫٥ﻣﯿﻠﯿﻮن

-

٣٧٫١ﻣﯿﻠﯿﻮن

٢٣٫١ﻣﯿﻠﯿﻮن ٤٣٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ***

بخش دوم :مصئونیت غذایی و زراعت

:بخش دوم
پالن عملیاتی پاسخگویی
آموزش درحاالت اضطراری
سرپناه اضطراری واقالم غیرغذایی
مصئونیت غذایی وزراعت
صحت
تغذی
حمایت
آب وحفظ الصحه
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وجه نقدی چندین منظوره
فصل مهاجرین

بخش دوم :آموزش در حاالت اضطراری

آموزش درحاالت اضطراری

کمک های موردنیاز 2018

0.4

میلیون

مردم موردهدف

0.4

میلیون

مطالبات (به دالر)

30

میلیون

مستفدین کلستر (به دالر)

56-50 :2017
100-85 :2018
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هدف کارگروه آموزش درحاالت اضطراری تامین
دسترسی مصئون ومنصفانه پسران ودختران افغان
متاثر ازبحرانها به فرصت های تعلیمی مربوطه
است.
حق تعلیم اساسی درکنسوانسیون حق کودک
مصوبه  1998سازمان ملل تسجیل شده و درسال
 2004درقانون اساسی افغانستان نیزمنعکس
وتصویب گردید .هرچند آموزش درحاالت
اضطراری هم بخشی ازاقدامات نجات حیات بالقوه
محسوب میشود .آموزش درحاالت اضطراری این
طورتعریف میگردد که کودک در ساحه محفوظ
ومصئون فزیکی وروانی-اجتماعی قرارگیرد.این
باعث میشود که اطفال ازجاده ها جاییکه به سوء
استفاده وبهره کشی آسیب پذیرند ،جمع گردیده و
دریک محیط قرارمیدهد که به نیاز های انکشافی
وشناختی شان رسیده گی میشود .فعالیت های
آموزش درحاالت اضطراری تنها به محتویات
مضامین سنتی مضامین ،ریاضی ،ساینس وزبان
تمرکزنداشته بلکه مهارت های زنده گی وپیام های
نجات حیات را نیزدربرمیگیرد .کارگروه آموزش
درحاالت اضطراری  351000کودک افغان را که به
دلیل حوادث ازمکتب بازمانده اند هدف
قرارمیدهد .چی حوادث طبیعی باشد یا بیجا شده
گی ،جنگ یا عودت به جاییکه اکثراین اطفال
شناختی ازآن ندارند واین اطفال وفامیل های شان
همچنان دربیجا شده گی بسرمیبرند .اکثراین
اطفال متاثرازحاالت اضطراری قبال شامل مکتب
بوده اند واکثرکودکان عودت کننده قبل ازعودت
به تعلیم دسترسی داشتند .این یک واقعیت
تلخیست که هرچی کودکان دیرتردوباره به مکتب
برگردانده شوند بهمان اندازه احتمال اینکه اصال

بمکتب برنگردند بلند میرود .آموزش باعث عادی
شدن زنده گی کودکان و ایجاد امید به آینده و
کاهش اضرارتاثیرات روحی-اجتماعی خشونت
وبیجا شده گی میشود .با تاسیس  6000فضای
موقت آموزشی ( )TLSیا دایرکردن صنوف آموزشی
مبتنی برجامعه (( )CBEصنوف با چندین درجه
برای کودکان درسطح جامعه که زنده گی میکنند تا
وقتیکه کالنترشوند وبتوانند به فاصله های
دورتربرای تعلیمات رسمی بروند) به کودکان
بحران زده تحت پالن مساعدت صورت میگیرد.
این روشهای تعلیمی توسط کارگروه آموزش
درحاالت اضطراری حمایت حداقل معیارات مواد
درسی وآموزشی مثل بسته های صنف ،بسته های
معلم وبسته شاگرد حمایت میشود .یعنی به تمام
اطفال تحت پالن یک بسته شاگرد( 351000بسته)
تهیه میگردد .واجد شرایط بودن معلمان وظرفیت
شان برای حصول اطمینان ازنتایج خوب آموزشی
حیاتی است .فعالیت پاسخگویی نیازهای تعلیمی
پالن  2021-2018عبارتست ازافزایش کیفیت آموزش
درحاالت اضطراری با تمرکزقوی روی استخدام
وآموزش  6000معلم ،بخصوص معلمین زن وترجیعا
ازبین جوامع آسیب دیده براای حصول اطمینان
ازتوانایی های زبانی وفرهنگی بشمول قدرت
استفاده اززبان مادری نیازمندان .درجریان سال
 2018یک کارنیروزیرمجموعه کارگروه آموزش
درحاالت اضطراری درموافقت با دیپارتمنت تربیه
معلم با درنظرداشت رهنمود های بهترین تجربیات
ازشبکه بین سازمانی آموزش درحاالت اضطراری یا
 INEEبسته آموزش معلمین برای آموزش درحاالت
اضطراری را معیاری خواهد ساخت .توانمند سازی
مسلکی  15000معلم (جدید وموجوده) تمرکزبرطفل

جزئیات مردم نیازمند و مردم که باید کمک دریافت کنند به اساس حالت ،جنس وعمر
تماس
منان کوتک
هماهنگ کننده
mkotak@unicef.org
___________________
کترینا کلیوان
همکار-گرداننده ()co-chair
karina.kleivan@reddbarna.no
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بخش دوم :آموزش در حاالت اضطراری

محوری ،حساس به جنسیت ،میتودولوژی های مصئونیتی وارتباطی،
وحمایت روحی-اجتماعی خواهد داشت.
برعالوه معلمین درمورد پیام های نجات حیات مثل آگاهی
ازخطرماینها ،وحفظ خود درمقابل بهرکشی ،درضمن مهارت های زنده
گی مثل ترویج بهداشت ،آگاهی دهی صحت وتغذی ،آموزش خواهند
دید .این یک تجربه جهانی است که پیام های نجات حیات آموزش
درحاالت اضطراری نه تنها به کودکان میرسد بلکه به خواهران
وبرادران بزرگترشان ،والدین و پدرکالن ومادرکالن شان نیزمیرسد که
سبب ساختن مقاومت جوامع نیزمیشود .درنتیجه تعداد مستفدین
واقعی پیام های نجات حیات آموزش درحاالت اضطراری بیشتراز35100
پالن شده میباشد.
کارگروه آموزش درحاالت اضطراری همراه کلسترفرعی حمایت اطفال
درحاالت اضطراری ( ،)CPiEصندوق کودکان سازمان ملل متحد ،وتیم
میکانیزم نظارت برپاسخگویی هیئت معاونیت سازمان ملل برای
افغانستان ازنردیک کارخواهد کرد تا مکاتب بسته شده به دلیل جنگ
را شناسایی ،چگونگی تاثیر جنگ روی سیستم آموزش را تحلیل ،مسائل
حمایتی را به روش حساس به شرایط منازعه رسیده گی و بررعایت
منشورمکتب مصئون اوسلو که هدفش کاهش تاثیرات جنگ برتسهیالت
تعلیمی وشاگردان میباشد ،دادخواهی نماید.
آموزش درحاالت اضطراری قصد دارد تا هماهنگی را بهبود بخشد که
شامل پالن تدابیری وپاسخگویی ،سهمگیری درکاهش خطرات وآسیب
پذیری های مرتبط به حاالت اضطراری وبهتررسیده گی کردن به اطفال
سنین مکتب که درساحات بادسترسی دشوار زنده گی میکنند میشود.
یک سلسه آموزشها درمورد آموزش درحاالت اضطرای ،هماهنگی،
ومدیریت معلومات درسطح والیتی وملی درجریان سال  2017ارائه
گردید ودرطی سال  2018نیزادامه خواهد یافت تا به یک هماهنگی
آگاهانه وفنی که به هدف کمک کند ،برسیم .همکاری با کلسترآب
وحفظ الصحه درطی  2018برای تطبیق معیارهای حداقلی اسفیر حساس
به جنسیت درتسهیالت آب و حفظ الصحوی تقویت خواهد شد.
درسال  2018به درحدود  15000شورای مکاتب (کمیته مدیریت مکتب/
مجمع والدین ومعلمین) توسط همکاران کارگروه آموزش درحاالت
اضطراری آموزش داده خواهد شد .شورا ها دربرگیرنده نماینده گان
جوامع مختلف اند وعناصرعمده برای رسیده گی به نابرابری جنسیتی
درشمولیت اطفال درمکاتب ومبارزه با میکانیزم های منفی تطابق
پذیری مثل ازدواج زودرس وکاراطفال میباشند .شورا همچنین
افرادذیدخل کلیدی برای کارگروه آموزش درحاالت اضطراری برای
دسترسی به ساحات با دسترسی دشواروگفتگوبرای راه اندازی ارائه
خدمات تعلیمی درولسوالی های بحران زده میباشند .به همین ترتیب
شورا ها بصورت مستقیم درمرکزحسابدهی به جوامع آسیب دیده
نیازمند آموزش درحاالت اضطراری اند.
 351000کودک مورد هدف ده درصد  3.5میلیون کودک بازمانده
ازمکتب را تشکیل میدهد .درهمخوانی با اصول طرح پاسخگویی

بشردوستانه  2021-2018کارگروه آموزش درحاالت اضطراری تمام
کودکان بازمانده ازمکتب را تحت نام « مردم نیازمند» لیست نمیکند
ویک تفکیک بین نیازهای حاد ومزمن قایل میشود .نارسایی های
تعلیمی ناشی ازفقروانکشاف نیافتگی نمیتواند تحت اقدامات
بشردوستانه رسیده گی شود .حاالنکه ما نیازواقعی  3.5میلیون کودک
به تعلیم را درک میکنیم.
هرچند خیلی مهم است که دستاوردهای تعلیمی بدست آمده طی 15
سال گذشته به دلیل هجوم اطفال بیجا شده گان وعودت کننده گان
ومزدحم کردن صنوف که سبب پایان آمدن کیفیت تعلیم درسیستم
شکنند معارف موجوده میشود ،حفظ شود .بحث بین کارگروه آموزش
درحاالت اضطراری وتمویل کننده گان انکشافی درطی سالهای آینده
برای جلوگیری ازهمپوشی خدمات عاجل تعلیمی با خدمات انکشافی
تقویت میشود .تا خدمات عاجل وانکشافی تعلیمی همپوشی نداشته
بلکه فعالیت های خدمات عاجل انتقالی به خدمات انکشافی
استراتیژیک ودایمی منتقل شوند .اغلب گفته میشود که کمک های
بشردوستانه تاثیرات محدود روی زنده گی مردم دردرازمدت وروی
ثبات وانکشاف دارد .هرچند هرسرمایه گذاری درآموزش درحاالت
اضطراری ،سرمایه گذاری برای آینده باسعادت ترافغانستان است.
طوریکه گفته میشود کودکان افغان برعالوه حالت عادی درحاالت
اضطراری نیز نیازمند آموزش نیستند ،بلکه آنها درحاالت اضطراری
بیشترازهروقتی نیازمند آموزش هستند.
مقایسه هزینه
درسال  2018اوسط هزینه آموزش یک طفل درحدود  100-85دالراست.
درسال  2017به اساس رهنمود وزارت معارف اوسط هزینه هرکودک
بین  65-50دالرپیش بینی شده بود که هزینه اداری موسسات وهزینه
لوژیستیک درساحات با دسترستی دشور را درنظر نگرفته بود .بسته
تعلیمی کنونی قصد دارد تا فضای موقت آموزشی ( ، )TLSآموزش
مبتنی برجامعه ( ،)CBEمشوق برای معلمان ،موادآموزشی ،درسی
وتدریسی را تامین کند .ازجمله  700000کودک نیازمند ،کارگروه
آموزش درحاالت اضطراری توانسته به  110000نفرتا نوامبر 2017ازطریق
بسیج منابع از صندوق وجهی مشترک بشردوستانه ( ،)CHFازصندوق
«آموزش نمیتواند صبرکند» یا  ECWوصندوق کودکان سازمان ملل
متحد ودیگرتمویل کننده گان رسیده گی کند .برعالوه مشکالت
عملیاتی عوامل دیگر پایین بودن فعالیت های کارگروه آموزش
درحاالت اضطراری گزارش ندادن شرکا ونرسیدن وجه مالی درزمان
مناسب آن است که درین پالن توقع میرود این دومعضل بموقع حل
شوند.
معلومات توسط کارگروه آموزش درحاالت اضطرارتهیه شده وبرای معلومات بیشتر درمورد
استراتیژی پاسخگویی و اهداف مخصوص این کارگرو و شاخصهایش به صفحه این بخش
درین لینک سربزنید :

humanitarianresponse.info

27
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سرپناه اضطراری واقالم غیرغذایی

کمک های موردنیاز 2018

0.9

میلیون
اولویت های پاسخگویی

مردم موردهدف

0.7

میلیون

مطالبات (به دالر)

53

میلیون

مستفدین کلستر (به دالر)

100 :2017
179 :2018
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نیازهای کلی سرپناه مردم بیجا شده وعودت
کننده بحیث یک اولویت اصلی درافغانستان
پابرجاست .بادرنظرداشت بیجا شده گی های
جاری مضاعف به مسائل زمین وعدم موجودیت
راه حل پایداربه نظرنمیرسد که شرایط درسال
 2018بهبود یابد .آسیب پذیرترین خانواده ها به
زنده گی درسرپناه های غیرمعیاری که
ازخدمات اولیه بدوراند ادامه خواهند داد .به
دلیل گران بودن هزینه کرایه بیشترازدوفامیل
مجبورمیشوند با هم درشرایط مزدحم درخانه
شریکی زنده گی کنند که ساحه خصوصی زنان
ودختران را محدود میکند.
عین شرایط سرپناه درموردکسانیکه به
اثرحوادث طبیعی خانه های شان را ازدست
دادند نیزصدق میکند .یک تعداد فامیل های که
به اثرحوادث طبیعی خانه های شان را ازدست
دادند به دلیل نداشتن منابع هنوزخانه های
شان را نساخته اند .یک تعداد فامیل ها هم به
زنده گی در خانه های قسما تخریب شده شان
ادامه میدهند درحالیکه یک تعدادی هم درخانه
های میزبانها درشرایط مزدحم بحیث میکانیزم
تطابق به شرایط زنده گی میکنند .درحالیکه
مردم متاثرازجنگها وحوادث طبیعی نیازمند
کمک های عاجل سرپناه هستند یک تعداد فامیل
های آسیب پذیریکه به کشورعودت میکنند تا
زمانیکه درجامعه ادغام میشوند نیزنیازمند
کمک های عاجل سرپناه هستند .به دلیل هزینه
بلند زنده گی اکثرفامیل های آسیب
پذیرمجبورمیشوند تا درشهرک های غیررسمی

زنده گی کنند جاییکه سرپناه
کافی موجود نیست .درزمانیکه نیازهای سرپناه
همچنان اولویت اصلی است نیازبه اقالم
غیرغذایی خانه بشمول کمک های زمستانی
نیزدرسال  2018متوقع است .مردم که درجنگ
ها گیرمیمانند فرصت ندارند که متعلقات
خویش را با خود ببرند وکسانیکه ازاثرحوادث
طبیعی آسیب می بینند اغلب تمام
داروندارخویش را ازدست میدهند .فامیل های
آسیب پذیربشمول زنان سرپرست خانوار که
توسط حاالت اضطراری آنی آسیب می بینند
درساحات امنتر ودرساحات با دسترسی
دشواربرعالوه عودت کننده گان جهت
مصئونیت حریم خصوصی ،حفظ کرامت وکاهش
خطرات صحی برای کمک اقالم غذایی وسرپناه
موردهدف هستند.
کلسترسرپناه ارتقا شرایط سرپناه های موجوده
را برای خانوارهای آسیب پذیریکه درخانه های
خودسازوباشرایط بد زنده گی میکنند حمایت
میکند .عین کمک های سرپناه برای خانواده
های میزبان که درآسیب پذیری شدید
درساحات با تعداد زیاد بیجا شده گان وعودت
کننده گان زنده گی میکنند نیزارائه میشود.
بیجا شده گان قدیمی آسیب پذیردارای زمین
کمک های برای ساختن سرپناه های انتقالی
برای ارتقای حریم خصوصی  ،سالمت روانی،
مصئونیت وامنیت ورسیده گی به نیازهای میان
مدت شان تا رسیدن به راه حل پایدار ،دریافت
میکنند .فامیل های شدیدا آسیب پذیربا
نیازهای حادوبدون میکانیزم تطابق پذیری با
شرایط برای سپری کردن زمستان سرد برای

جزئیات مردم نیازمند و مردم که باید کمک دریافت کنند به اساس حالت ،جنس وعمر
تماس
مارتاکاودانکور
هماهنگ کننده
کلستر سرپناه اضطراری واقالم
غیرغذایی
kowdonko@unhcr.org
___________________
باقرحیدری
معاون هماهنگ کننده کلستر
haidari@unhcr.org
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ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪه

اﻋﻀﺎی
ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﯿﺰﺑﺎن

ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ

ﮐﻤﮏ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
درﺳﺎل٢٠١٨
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-

 ٠٫٢ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫٢ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ٠٫٢ﻣﯿﻠﯿﻮن

-
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ﻣﺮدم ﻣﻮرد ﻫﺪف

 ٠٫٣ﻣﯿﻠﯿﻮن

-
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 ٠٫١ﻣﯿﻠﯿﻮن
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-
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دریافت کمک های زمستانی دراولویت قرارخواهند گرفت.
روشهای تطبیق
برای رسیدن به نتایج همه شمول سرپناه ،کلستربرنامه ریزی
چندین سکتوری مدغم را ارتقا می بخشد تا ازوجود فضای امن
فزیکی حصول اطمینان نموده خطرات حمایتی را کاهش داده
ودسترسی به دیگرخدمات اولیه را تسهیل کند .این روش بخصوص
برای مساعدت به فامیل های آسیب پذیردرساحات با دسترسی
دشوارمناسب است .درحالیکه توقع میرود پالن گذاری مشترک
برعالوه ارزیابی های نیازهای خاص سکتورسرپناه اضطراری واقالم
غیرغذایی نتایج مطلوب را بدست دهد ،رعایت حداقل معیارها
وروش های مبتنی براجتماع برای حصول اطمینان ازفضای امن
فزیکی نیز حیاتی است .آماده گی ها بشمول ذخیره کافی مواد
واستفاده ازگدام های مشترک دراولویت خواهد بود .این
کلسترنظارت درجریان توزیع وبعد ازتوزیع مواد را بخاطر حسابده
بودن به مردم متاثرشده برای برنامه ریزی بهتر ،تقویت می
بخشد .و شرایط الزمی خانه ،زمین ومایمالک وجریان سازی
حمایت وجنسیت درتمام فعالیت را رعایت مینماید .توزیع وجه
نقدبرای ساختن وبهبودشرایط سرپناه به اساس تحلیل مارکت
صورت خواهد گرفت وکمک های فنی برای ارتقای ظرفیت جوامع
جهت ساختن سرپناه های مصئونترصورت خواهد گرفت .کرایه
خانه تنها درصورت پرداخت خواهد شد که دیگرگزینه های
سرپناهی میسرنباشند.
کلستریک ابزارارزیابی جدید ویژه را برای سنجش نیازهای متنوع
سرپناه اضطراری واقالم غیرغذایی تهیه کرده که ارائه کمک های
هدفمند را با استفاده ازنمره آسیب پذیری بحیث یک روش جدید
برای رسیدن به نیازمندترین فامیل ها تسهیل میکند .کلستر به
استفاده وجه نقد وکمک های جنسی درجاهای الزمه برای
پاسخگویی بموقع ادامه میدهد .هماهنگی درسطح والیتی هم
جهت پاسخگویی موثرتوسط میکانیزم رابط والیتی تقویت میگردد.
کلسترموقعیت های دارای شدیدترین نیازها وساحات با دسترسی
دشواررا دراولویت قرارمیدهد وهماهنگی با دولت وموسسات
انکشافی جهت کاهش نیازهای حاد وبلندبردن مقاومت جوامع
تقویت میشود.
مردم تحت پالن
ازجمله حدود  868000مردم نیازمند سرپناه اضطراری واقالم
غیرغذایی کلسترتنها  634459نفررا تحت پوشش قرارمیدهد.
 40775نفربا نیازهای مزمن توسط پروگرام موجوده دولت
درارتباط با کمیته اجرایی بیجاشده گی وعودت ()DiREC
وحمایت سازمان اسکان ملل متحد خارج ازطرح پاسخگویی
بشردوستانه کمک میشوند .فامیل های آسیب پذیرمتاثرازحوادث
جدید ،فامیل های درمعرض خطراخراج وکسانیکه درفضای باززنده
گی میکنند ازاهداف اولیه کلسترهستند .فامیل های که درخانه

های دست سازوبا شرایط بد زنده گی میکنند کمک برای بهبود
شرایط سرپناه شان دریافت میکنند وخانواده های که زمین دارند
کمک برای ساخت سرپناه موقت دریافت خواهند کرد .این
کلسترنیازمند  46میلیون دالربشمول  30%هزینه عملیاتی جهت
پاسخگویی کافی به نیازهای حاد بشری مرتبط به سرپناه اضطراری
واقالم غیرغذایی بشمول موادگرمازا برای زمستان ،سرپناه
اضطراری (خیمه وشیت های پالستیکی) ،بهبود سرپناه های
موجوده با شرایط بد وتهیه سرپناه موقت برای کسانیکه زمین
دارند .افزایش کلی دربودجه درخواستی نسبت به سال  2017به
دلیل یک تعداد فکتورهای بوده که درسال قبل درنظرگرفته نشدند
وهزینه باالی فعالیت های سرپناه سازی درسال آینده ،میباشد .که
این شامل هزینه عملیاتی سی فیصد ( 10.7میلیون) ،هزینه کمک
های زمستانی ( 8.2میلیون) ،وهزینه تهیه کمک های عاجل هنگام
عودت مهاجرین بدون مدرک درمرز( 5میلیون) .برعالوه اینها
کمشنری عالی سازمان ملل برای پناهنده گان  1.7میلیون
دالردیگربرای هماهنگی کلسترازطریق تمویل های دوجانبه بسیج
مینماید.
مقایسه هزینه
درسال  2017هزینه یک سرپناه موقت برای یک فامیل هفصد
دالربود درحالیکه هزینه این سرپناه درسال  2018به  1250دالرفی
فامیل افزایش یافته است .هزینه بسته اقالم غیرغذایی بدون تغیر
در 85دالر فی فامیل باقی مانده است .درسال  2017هزینه
ابزارابتدایی برای مساعدت به خانواده ها جهت بهبود سرپناه شان
 150دالربود اما نظارت های بعد توزیع نشان داد که نداشتن وسایل
جانبی برای ترمیم سرپناه ،خانواده ها را ازترمیم سرپناه شان
بازداشته بود و به همین دلیل  150دالردیگرهم درسال  2018به این
بسته افزوده میشود که مجموعا به سه صد دالر فی فامیل میرسد.
درسال  2017قیمت یک خیمه بادوتا شیت پالستیکی برای سرپناه
اضطراری  212دالربود که این قیمت به دلیل افزایش قیمت
خریداری مواد درکشوروبیرون ازکشوربه  350دالرفی فامیل
افزایش یافت.
معلومات توسط کلسترسرپناه اضطراری واقالم غیرغذایی تهیه شده وبرای معلومات بیشتر
درمورد استراتیژی پاسخگویی و اهداف مخصوص کلستر وشاخصهایش به صفحه این بخش
درین لینک سربزنید :

humanitarianresponse.info

29

بخش دوم :مصئونیت غذایی و زراعت

مصئونیت غذایی وزراعت
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کلستر مصئونیت غذایی وزراعت  1.65میلیون نفر
( 839569مذکر 806645 ،مونث) ازجمله  1.9میلیون
نفریکه به دالیل جنگ ،حوادث طبیعی و مهاجرت های
مرزی دچارعدم مصئونیت شدید غذایی اند را درسال
 2018تحت پوشش قرارمیدهد .نیازهای مصئونیت
غذایی درسراسرکشور گسترده است و
کلسترمصئونیت غذایی به اساس نیازها در 34والیت
مساعدت های عاجل نجات حیات را ارائه میکند.
خانواده های با سرپرست خانم  %67بیشتردچارعدم
مصئونیت غذایی نسبت به مردان هستند که درنتیجه
دختران وزنان باید دراولویت قراربگیرند.
اکثرپاسخگویی های غذایی درحوزه های شرقی،
شمالی وجنوبی متمرکزخواهد بود .والیات با تجمع
باالی بیجاشده گان وعودت کننده گان نیزدراولویت
قرارمیگیرند .درضمن والیات مستعد به آفات طبیعی
مثل سیل وآفات نباتی درتوجه خاص قراردارند طوریکه
ارزیابی مصئونیت غذایی فصلی یا ( )SFSAتازه نشان
میدهد والیات غوروبادغیس به شدت دچارعدم
مصئونیت غذایی اند .دیگرگروه های آسیب پذیر (که
دروبسایت کلسترمصئونیت غذایی وزراعت منعکس
خواهند شد) عبارتند از:
هدف اول کلسترمصئونیت غذایی وزراعت1646214 :
مرد ،زن ،اطفال کمک های جهت نجات حیات را
دریافت خواهند کرد.این رقم شامل  129600عودت
کننده بدون مدرک و 144000عودت کننده با مدرک
ازپاکستان وایران و 309825بیجا شده گان ناشی
ازجنگ 801991 ،مردم متاثرازجنگ که درمناطق اصلی
شان زنده گی میکنند 131565،نفرمتاثرین حوادث
طبیعی92232 ،نفردهاقین که کشت شان دچارآفت
نباتی شده و 14000مهاجرین پاکستانی میشود.

هدف دوم کلسترمصئونیت غذایی
وزراعت 725000 :کمک های حمایتی امرارمعیشت
دریافت خواهند کرد .این رقم شامل  410000دهقانان
متاثرازجنگ که بیجا نشده اند 105000،نفرمتاثرین
حوادث طبیعی 100000 ،نفردهقان که کشت شان
دچارآفت نباتی شده است و 18500نفرمهاجرپاکستانی
میشود .موسسه  UNHCRوموسسات همکارش به
 70000عودت کننده با مدرک وبدون مدرک
نیزمساعدت خواهد کرد.
هدف سومکلسترمصئونیت غذایی وزراعت:
کلسترمصئونیتغذاییوزراعتبصورتفعاالنهبا
همکاری اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل،
تیم هماهنگی بین کلستری ،وزارت های ذیربط وادارات
حوزوی برای تقویت آماده گی به حاالت اضطرار
وارتقایظرفیتپاسخگوییهمکارانکلسترمصئونیت
غذایی وزراعت ازطریق بروزرسانی ویا تهیه پالن های
تدابیری ،ارزیابی های هماهنگ مصئونیت غذایی
وارتقای ظرفیت پاسخکویی ،تالش خواهد کرد.
کلسترمصئونیت غذایی وزراعت تخمین میزند که90.5
میلیون نفرنیازمند مساعدت های غذایی دربرای نجات
حیات شان درطی سال 2018میباشند .کلسترمصئونیت
غذایی وزراعت والیات بادغیس ،بغالن ،فاریاب ،غزنی،
غور ،کابل ،ننگرهار ،قندوز ،قندهار وارزگان را به دلیل
ازدیاد نیازها بخاطرخطرات متنوع دراولین اولویت
کاری خویش قرارداده است .همچنان والیات خوست و
پکتیکا را برای پاسخگویی به مهاجرینپاکستانی
دراولویت اولی خویش جای داده است.
کلسترمصئونیتغذاییوزراعتوضعیتمصئونیت
غذاییرادرسراسرکشورتوسطابرازکارگروههشداراولیه
اش نظارت خواهد کرد بتواند ساحات با دسترسی
دشوریکه دچارعدم مصئونیت غذایی اند را تشیخص
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نماید .با آنکه همکاران کلسترمصئونیت غذایی وزراعت برای فراهم کردن
کمک های نجاتبخش حیات کلیدی اند کلسترمصئونیت غذایی وزراعت به
هدایت تحلیل واولویت بندی پاسخگویی را توسط ارزیابی های منظم وتحلیل
نیازها ادامه خواهد داد.
تمرکزکلسترمصئونیت غذایی وزراعت بردواولویت نجاتبخش حیات که
عبارتند ازمساعدت های غذایی وپشتیانی ازمصئونیت فرصت های
امرارمعیشت مردم آسیب دیده میباشد .مساعدت های غذایی توسط
روشهای مناسب (وجه نقد ،کوپون یا جنسی) به اساس تحلیل بازاروشرایط
ارائه خواهد شد .کلسترمصئونیت غذایی وزراعت باهمکاری شرکا به ارائه
ارزیابی بازاروموجودیت غذا درجاهای که ممکن است ادامه میدهد .برای
هماهنگ کردن روش کلستردرمورد مساعدت های غذایی قیمت سبد
غذایی یکماهه برای یک فامیل هقت نفری  90دالریا شش هزارافغانی برای
تامین  2100کیلوکالری فی روزفی نفر ،تعین گردیده است .سبدهای غذایی
ازنگاه کمیت وکیفیت به اساس نیازهای مایکرونیوترانت ها (ریزمغذی ها)
ومکرونیوترانت ها ثابت بوده اما قیمت ها درنفاط مختلف کشور
متغیرست .نظربه ضرورت دوتاسه ماه کمک غذایی به تمام گروه های
آسیب پذیرتوزیع میشود .همکاران کلستربه حمایت ازفرصت های
امرارمعیشتی آسیب پذیرترین ها بخصوص زنان سرپرست خانواده
درساحات که خالی پاسخگویی مشهود است وجوامع امکان تطابق پذیری به
شرایط را برای مجادله علیه گرسنگی ،سوء تغذی وخطرات فراروی سیستم
معیشتی شان ندارند ،ادامه میدهند .این بخشهای سکتوری شامل کمک به
دهاقین آسیب دیده ازحوادث کوچک طبیعی با مهیا سازی بموقع تنوع
بذری مناسب (گندم ،جو ،عدس وسبزیجات) وکود میشود .حمایت های
امرارمعیشت شامل تمرکزروی محافظت ازمواشی توسط تهیه واکسن
وتداوی مواشی درهنگام شیوع امراض و حمایت غذایی مواشی درحاالت
اضطراری .با درک نقش زنان درمرغداری ومالداری اکثریت کمک هادرین
بخش به مستفدین زن صورت خواهد گرفت.همکاران کلسترمصئونیت
غذایی وزراعت پالن دارند تا فعالیت مرغداری درمقیاس کوچک برای
بهبود دسترسی وتدارکات برای پیشگیری سوء تغذی راه خواهند انداخت.
موسسه  UNHCR, WFPودیگرهمکاران برنامه های برای ارتقا مهارتها
وتوزیع مبالغ کوچکی برای براه انداختن فعالیت های درآمدزا بخصوص
برای عودت کننده گان ومهاجرین پاکستانی را درنظر دارند .اولویت
کلسترمصئونیت غذایی وزراعت تهیه کمک های غذایی بموقع برای گروه
های آسیب پذیربخصوص درهنگام زمستان ودرفصل اوج گرسنگی میباشد
اما درشرایط کمبود وجوء مالی ودیگرمحدودیت ها اولویت به مردم آسیب
دیده ازجنگ وحوادث طبیعی داده میشود .کلسترمصئونیت غذایی
وزراعت به ارائه کمک ها به اساس نیازها وشاخص های توافق شده کلستر
وتیم هماهنگی بین کلستری صورت میگیرد نه به اساس عنوان (بیجا شده
،عودت کننده  .)..بنابرین زنان سرپرست خانواده ،افراد دارای معلولیت
سرپرست خانواده و که نسبت وابستگی بیشتری دارند دراولویت
قرارمیگیرند .درساحات متاثرازجنگ وحوادث طبیعی که باعث بیجا شده
گی نشده بمردم متاثرکمک های غذاییجهتجلوگیری ازفشاربیشتر
منابع کم موجوده وجلوگیری ازفروش منابع درآمدزا وکوچ که به نوبه
خویش سبب عدم مصئونیت غذایی وفقرجلوگیری شود .توزیع مواد غذایی

به مهاجرین پاکستانی مقیم افغانستان ادامه خواهد یافت .سازمان غذایی
جهان وموسسه  UNHCRیک ارزیابی با جزئیات را برای راه اندازی یک
برنامه مناسب وقابل قبول به منظور کاهش فشارتوزیع مداوم کمک های
عاجل روی دست گرفته اند .بزودی بعد ازماه اپریل وآغازهوای خشک فقط
فامیل های نهایت آسیب پذیرغذادریافت خواهند کرد ودیگرانیکه قدرت
بدنی دارند درفعالیت های امرارمعیشت برای یافتن گزینه دوامدارتامین
غذا مشغول خواهند شد .کلسترمصئونیت غذایی وزراعت به تشخیص
خالها توسط نظارت ربعوارپاسخگویی وسیستم هشداراولیه تاسیس شده
ادامه خواهد داد .کلسترمصئونیت غذایی وزراعت با موسسات همکار،
تمویل کننده گان وتیم هماهنگی بین کلستری برای پوشش خالهای
پاسخگوی بوسیله ارزیابی مشترک توسط فورم ارزیابی عاجل خانوارو
وانتقال پول درساحات با دسترسی دشواربرای جلوگیری ازدوباره کاری
وبحد اعظم رساندن تاثیرات پاسخگویی کارخواهد کرد .کلسترمصئونیت
غذایی وزراعت ،کلسترتغذی ،صحت و کلسترآب وحفظ الصحه ازنزدیک
باالی تحلیل طبقه بندی فازمدغم برای تشخیص ساحات دارای اولویت
برای پاسخگویی باهم کارمیکنند .ارزیابی بموقع نیازها ،گزارش ذخایر
وسیستم هشداراولیه تعاملی به پاسخگویی مشترک بشردوستانه کمک
خواهد کرد .کلسترمصئونیت غذایی وزراعت همچنان به ضرورت ظرفیت
سازی درراستای ارزیابی نیازها ،نظارت وطراحی پاسخگویی مصئونیت
غذایی وامرارمعیشت واقف است وبنابرین به ابتکارات طرفیت سازی نهاد
های دولتی ذیربط وموسسات همکاربرای پاسخگویی با کیفیت به اساس
حداقل معیارات بین المللی ادامه خواهد داد .کلسترمصئونیت غذایی
وزراعت توجه ویژه ی به جریان سازی مسائل همه شمول ()cross-cutting
مانند سن،جنسیت ،محیط زیست ،معیوبیت،جریان سازی حمایت
وحسابدهی به مردم آسیب دیده مبذول خواهد داشت.
درضمن 5.6میلیون نفردیگر بخصوص درساحات متاثرازجنگ وحوادث
طبیعی .به عدم مصئونیت غذایی دچارهستند .بنابرین نیازبه همکاری
وهماهنگی برای رسیده گی به نیازهای حاد ومزمنجوامع آسیب دیده
زیاداست .ایجادرابطه بین اقدامات بشردوستانه ،احیای مجدد زودهنگام
واقداماتانکشافیبراییافتنراهحلپایدارضروریست.کلسترمصئونیت
غذایی وزراعت به رابطه کاری اش با نهادهای ذیدخل انکشافی مثل وزارت
زراعت ومالداری ،وزارت انکشاف دهات ،اداره ملی مدیریت حوداث ،بانک
جهانی وموسسات غیردولتی داخلی وخارجیجهت رسیده گی به خالهای
معیشتی بخصوص درساحات که عدم مصئونیت غذایی مزمن درحال شکل
گیریست یا اینکه ازآستانه حالت عاجل گذشته است ،ادامه میدهد.
مقایسههزینه
هزینه سبد غذایی وامرارمعیشت فی مستفید شونده عین هزینه سال 2017
است یعنی  20دالرفی مستفید شونده برای مساعدت غذایی و  21دالر فی
مستفید شونده برای مساعدت های امرارمعیشت .تنها فرق با سال
پارتعداد مردم نیازمند پالن شده برای کمک رسانی است.
معلومات توسط شده کلستر مصئونیت غذایی تهیه شده وبرای معلومات بیشتر درمورد
استراتیژی پاسخگویی و اهداف مخصوص کلستر وشاخصهایش به صفحه این بخش درین
لینک سربزنید humanitarianresponse.info :
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کمک های موردنیاز 2018

1.6

میلیون

مردم موردهدف

1.6

میلیون

مطالبات (به دالر)

42

میلیون

مستفدین کلستر (به دالر)

8.4 :2017
26.3 :2018
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کلسترصحت قصد دارد به طرق ذیل به نیازهای
عاجل مردم موردهدف رسیده گی کند)1 :
حصول اطمینان ازدسترسی به مراقبت های
ترضیضی ،خدمات احیایی وحمایت های
روانی-اجتماعی جوامع آسیب دیده )2 :حصول
اطمینان ازدسترسی به خدمات صحی عاجل
حیاتی بشمول دسترسی جوامع آسیب دیده
وبیجا شده به خدمات صحت باروری )3 :ارائه
مساعدت های صحی عاجل حیاتی
متاثرازحوادث صحت عامه یی و  )4تقویت
ظرفیت سازمانی وانفرادی برای رسیده گی به
نقض مسائل مرتبط به صحت درساحات
متاثرازجنگ.
اولویت اول کلستر ارائه مراقبت های ترضیضی
حیاتی برای کسانیکه درساحات جنگ زده بدون
دسترسی یا دسترسی کم صحی زنده گی
میکنند میباشد .هشتاد ولسوالی درساحات
متاثرازجنگ بدون دسترسی به مراقبت های
ترضیضی تشخیص شده است .وهمکاران
کلسترصحت به این نیازهای عاجل بوسیله
تاسیس خدمات ترضیضی بشمول کمک های
اولیه نجات حیات ،خدمات جراحی ،حمایت
های احیایی وروانی-اجتماعی وخدمات پروتیز
وکمک های اولیه روانی ،رسیده گی میکند .این
فعالیت ها بوسیله حمایت مستقیم ازسیستم
صحی موجوده ،تاسیس تسهیالت جدید،
بتکارات اجتماعی واعزام تیم های
سیاردرصورت لزوم ،تطبیق میگردند.
تمرکزباالی تقویت خدمات مراقبت های
ترضیضی درتمام سطوح میباشد ،بشمول
تریاژساحوی ،کمک های اولیه ،رجعت دهی

توسط رضاکاران اجتماعی ومرکزهای کمک های
اولیه ترضیضی ( )FATPsبه شفاخانه های
مجهزتر برای دریافت مراقبت های صحی
ترضیضی ،احیای بعد ترضیض بشمول فزیوتراپی
ومراقبت های پروستیز به اضافه حمایت های
روانی-اجتماعی .موسسات همکار کلسترصحت
سعی میکنند خالی ایجاد شده ازکاهش
حضوردیگرنهاد های ذیدخل بخصوص درزمینه
احیا ،فزیوتراپی ومراقبت های پروستیزرا
پُرکنند.
اولویت دوم ارائه خدمات مراقبت های صحی
اولیه جهت نجات حیات برای مردم
متاثرازجنگ وحوادث طبیعی وبیجا شده گی
درولسوالی های با دسترسی دشواربا
تمرکزبرصحت مادرونوازاد میباشد.
کلسترساحات کمتررسیده گی شده
متاثرازجنگ ،بیجا شده گی بشمول هجوم بیجا
شده گان ناشی ازجنگ ،مهاجرین وعودت کننده
گان را شناسایی نموده است .این ولسوالی شاهد
میزان بلند مرگ ومیرمادران وکودکان زیرسن
پنجسال نیزهستند .کلسترهمچنان متعهد به
رسیده گی به مردم که بدون دسترسی یا با
دسترسی محدود به خدمات صحی زنده گی
میکنند نیزاست .این توسط کمک به
ساختارموجوده صحی ،تیم های صحی
سیاردرموقع ضرورت برعالوه دیگرشیوه های
خدمت رسانی عاجل صحی مکمِ ل سیستم صحی
موجوده حصول میشود .تمرکزویژه روی آموزش
وبکارگیری کارمندان صحی زن برای ارائه
خدمات اساسی صحی ضروری و خدمات صحت
باروری ،مادر ،نوزاد ،و نوجوانان()RMNCAH

جزئیات مردم نیازمند و مردم که باید کمک دریافت کنند به اساس حالت ،جنس وعمر
ﺑﻪ اﺳﺎس ﺣﺎﻟﺖ

تماس
دیوید الی
هماهنگ کننده کلستر
altafm@who.int

ﺑﻪ اﺳﺎس ﺟﻨﺲ وﺳﻦ

ﺑﯿﺠﺎ ﺷﺪه ﮔﯽ
ﻧﺎﺷﯽ ازﺟﻨﮓ

ﻣﺘﺎﺛﺮﯾﻦ
ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻨﮓ

ﻣﺘﺎﺛﺮﯾﻦ
ازﺣﻮادث

ﻋﻮدت
ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن
ﺑﺪون اﺳﻨﺎد

ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ
ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪه

اﻋﻀﺎی
ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﯿﺰﺑﺎن

ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ

ﮐﻤﮏ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
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 ٠٫٣ﻣﯿﻠﯿﻮن
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 ٧٠ﻫﺰار
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ﻣﺮدم ﻣﻮرد ﻫﺪف

 ٠٫٣ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ١٫٣ﻣﯿﻠﯿﻮن
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 ٧٠ﻫﺰار
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-

 ٥٠ﻫﺰار

ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ

 ٤٠٫٦ﻣﯿﻠﯿﻮن
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برعالوه بکارگیری کارمندان زن مدیریت بالینی خشونت های
مبتنی برجنسیت.میباشد .تالشهای بین کلستری مثل آگهی دهی
جوامع وهماهنگی با کلسترهای آب وحفظ الصحه و تغذی دررابطه
به کنترول شیوع امراض وپاسخگویی برای کاهش میران مرگ
میردربین مردم نهایت آسیب پذیر ،صورت خواهد گرفت.
کلسترصحت به حاالت اضطراری وشیوع امراض ازطریق آماده گی
اضطراری ،پاسخگویی وهماهنگی بوسیله تعبیه مواد داروی وطبی
جهت تسهیل پاسخگویی درمواقع شیوع امراض وحاالت عاجل
ناشی ازجنگ درساحات مستعد به حادثات وکمتررسیده گی شده
که وضعیت ازظرفیت آستانه عاجل ومردم محلی بلندبرود،
پاسخگدهی میکند .ارائه خدمات عاجل صحی شامل پاسخگویی
درزمانیکه مراکزصحی بصورت موقت یا دایمی بسته میشوند یا
مراکز صحی آسیب می بینند نیزمیشود .کلسترصحت با نهاد های
ذیدخل برای رسیده گی به نقض حق دسترسی به صحت ازطریق
کاربا نهاد های دولتی درتمام سطوح وموسسات عمل خواهد کرد.
موسسات همکارصحت جوامع آسیب دیده توسط جنگ ،حوادث
طبیعی وبیجا شده گی را تحت پالن مساعدت قرارمیدهد .گزینش
مستفدین بوسیله یک تحلیل شدت نیازهای صحی دربین این
جوامع صورت میگیرد .تعداد کلی افراد شدیدا نیازمند خدمات
صحی  1.5میلیون نفر که به خدمات صحی دسترسی ندارند یا
دسترسی شان محدود است پیش بینی شده است .درجه عاجل
بودن نیازدرساحات درنظر گرفته شده ازمیزان بلند تا میزان
بسیاربلند تشخیص شده است .حوزه های جنوب ،جنوبشرق
وشمالشرق کشورساحات با بلندترین اولویت تثبیت شده اند.
والیات که دارای بلندترین نیازتشخیص شده اند عبارتند از بلخ،
بادغیس ،هرات ،قندهار ،قندوز ،ارزگان وزابل .ازجمله یک ونیم
ملیون نفرنیازمند  150000نفرآن نیازمند مراقبت های عاجل
خدمات ترضیضی نجات حیات اند .سی درصد نیازمندان مرقبت
های صحی زنان %15 ،کودکان ونوجوانان اند .تعداد زیادی ازین
آسیب دیده گان درنهایت مراقبت های بعد معیوبیت نیازدارند که
دراکثر حوزه های آسیب دیده یا موجود نیست ویاهم دردسترس.
تخمین زده میشود این میزان شان به  %45برسد.
درحدود  15000عودت کننده ازپاکستان وایران نیازمند مراقبت
های عاجل صحی اند که شامل  8000زن نیازمند مراقبت های قبل
والدت ،نسایی والدی وبعد والدت میشود .غربالگری
( )screeningوتداوی امراض سازی تشخیص ناشده دربین عودت
دراولویت قرارخواهد داشت .مهاجرین مقیم خوست وپکتیکا
( 55000نفر) توسط خدمات ضروری صحی تحت پوشش قرارخواهند
گرفت .هدف پالن تهیه شده تقویت سیستم صحی موجوده
همزمان با ارائه خدمات صحی درجاهاییکه سیستم صحی قادربه
ارائه خدمات به دلیل ازدحام عودت کننده گان ومهاجرین نیست
میباشد .کلسترصحت به حمایت از وزرات صحت عامه وریاست
های صحت عامه ازطریق ساختن روی ظرفیت های موجوده نهاد
های ملی وقادرساختن شان برای مدیریت حاالت اضطراری صحی

وتقویت سیستم هشداراولیه صحی ،تشخیص وپاسخگویی به
امراض مستعد به اپیدیمی ادامه میدهد.
کلسترصحت درهمه شرایط ازروش بین سکتوری حمایت میکند
وهدفش هماهنگی اقداماتش با سکتورهای دیگرست .با درک
طبیعت سیال حادثات کلسترصحت به حوادث عاجل صحی
پاسخگویی نموده وخال های تشخیص را مورد بموقع وبامسئولیت
ازطریق نظارت دوره یی ومیکانیزم پاسخگویی عاجل مورد رسیده
گی قرارمیدهد.
مقایسه هزینه
درسال  2017بعد ازکاهش حضور صلیب سرخ جهانی کلستر صحت
پالن نمود تا خالی ایجا شده دربخش احیا را پُرنماید .موسسات
همکار کلستر صحت خدمات سیارصحی را به مردم که کلینک
های ساحات زنده گی شان جبرا بسته شده است ارائه خواهند
نمود .درسال  2018هزینه خدمات صحی فی نفرمستفید شونده
از 8.41دالر که درسال  2017بوده به  26.25دالرافزایش خواهد
یافت .دلیل اصلی افزایش تخمینی هزینه به دلیل شیوه سنجش
تعداد مستقدین است .طوریکه درسال  2017مردم مورد هدف
کسانی بودند که درساحه تحت پوشش مراکزصحی زنده گی
میکردند اما درسال  2018مردم موردهدف کسانی اند که نیازبه
خدمات صحی دارند.
معلومات توسط شده و کلستر صحت ارائه شده و برای معلومات بیشتر درمورد استراتیژی
پاسخگویی و اهداف مخصوص کلستر وشاخصهایش به صفحه این بخش درین لینک
سربزنیدhumanitarianresponse.info :
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تغذی

کمک های موردنیاز 2018

1.1

میلیون

مردم موردهدف

0.7

میلیون

مطالبات (به دالر)

56

میلیون

مستفدین کلستر (به دالر)

101 :2017
82 :2018

34

هدف کلسترتغذی سهمگیری درکاهش
خطرمرگ ومیروافربوسیله ارتقا حالت تغذی
گروه های آسیب پذیر است .اطفال زیرپنجسال
هدف اولیه پاسخگویی تغذی هستند .برعالوه
اطفال آسیب پذیر ومادران حامله وشیرده
درخطربلند سوء تغذی حاد ومرگ درمیان
عودت کننده گان ،مهاجرین ،بیجا شده گان
وجوامع میزبان نیزبرای پاسخگوی تغذی
دراولویت قراردارند .هدف کلسترصحت حداقل
پوشش  %50خدمت رسانی تغذی به جوامع
نیازمند خدمات تغذی اکثردرجوامع روستایی
است .که درمطابقت به معیارهای حداقلی
پوشش تغذی درحاالت اضطراری اسفیردرجوامع
اکثرا روستایی میباشد.
پنجاه درصد اطفال مصاب به سوء تغذی حاد
شدید ،سوء تغذی متوسط ( ،)MAMکودکان
زیرپنسجال مادران حامله وشیرده ،مردم
موردهدف کلستردرسال  2018است .تخمینا
 %15اطفال مصاب سوء تغذی حاد شدید برای
بستری شدن موردهدف اند .برعالوه  %50اطفال
و مادران حامله وشیرده متاثرازحوادث آنی
موردهدف کلسترتغذی برای پاسخگویی
اضطراری اند 34 .والیت (بدخشان ،بادغیس،
دایکندی ،غزنی ،غور ،هلمند ،جوزجان ،قندهار،
کاپیسا ،خوست ،کنر ،لغمان ،ننگرهار ،نیمروز،
نورستان ،پکتیکا ،پکتیا،پنجشیر ،پروان،
سمنگان ،تخار ،ارزگان ،وردک ،وزابل) دارای
میزان بلند سوء تغذی حاد عوامل تشدید کننده
چون بیجا شده گی ووقوعات جنگ های زیاد
برای تداوی سوء تغذی حاد تحت پوشش اند .ده
والیت باقی مانده دیگربا آنکه جزو طرح

پاسخگویی بشردوستانه نیستند اما هنوزهم
شاهد فعالیت های تغذی توسط موسسات
انکشافی خواهند بود.
کلسترتغذی  674755طفل آسیب دیده
زیرپنجسال و مادران حامله وشیرده ازمیان
عودت کننده گان ،بیجا شده گان داخلی
وجوامع میزبان را موردهدف قرارخواهد داد.
این شامل  209000کودک مصاب سوء تغذی حاد
شدید 239675 ،کودک بین سنین  69-6ماهه
مصاب به سوء تغذی حاد متوسط ()MAM
و 137040زنان مصاب به سوء تغذی حاد
نیزمیشود .ازطریق برنامه مکمِ ل غذایی عمومی
( )BSFPمکمِ ل های تغذی به  53359کودک بین
سنین  69-6ماهه و مادران حامله وشیرده ارائه
خواهد شد .به تعداد  48248مادرکودکان بین
سنین  23-0ماهه که ازحوادث آنی متاثرگردیده
اند خدمات مشوردهی درمورد شیوه تغذی
اطفال کوچک ارائه میگردد .کلسترتغذی تا حد
ممکنه همکاری نزدیک با ارائه کننده گان بسته
اساسی خدمات صحی خواهد داشت وتمام
فعالیت ها ازطریق ساختارموجوده تطبیق خواهد
شد .پاسخگویی به نیازهای تغذی درحاالت
اضطراری ازطریق تسهیالت موجوده و درجای
که تسهیالت صحی دردسترس نباشند توسط تیم
های سیارصحی وتغذی ارائه میگردد .فعالیت
های کلیدی تغذی شامل موارد آتی میشود؛
غربالگری برای دریافت سوء تغذی حاد ،رجعت
دهی وتعقیب ،تداوی سوء تغذی حاد ،برنامه
مکمِ ل غذایی عمومی ( ،)BSFPمکمِ ل ویتامین-
 ،Aمشوره شیوه تغذی نوزاد واطفال خورد،
ارزیابی وسرویالنس تغذی جهت حصول اطمینان

جزئیات مردم نیازمند و مردم که باید کمک دریافت کنند به اساس حالت ،جنس وعمر
تماس
انتینی دوبامو
هماهنگ کننده کلستر
adobamo@unicef.org
___________________
پیالی مستفی
صندوق کودکان سازمان ملل
pmustaphi@unicef.org
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بخش دوم :تغذی

ازموجودیت بموقع معلومات ازمراکزصحی وسطح اجتماع برای
برنامه ریزی وتصمیم گیری .درصورت حوادث آنی مثل بیجا شده
گی وکوچ آنی مردم ،خدمات متمرکزبه پیشگیری که شامل مکمِ ل
مایکرونیوترنتها ،ارتقا شیوه درست تغذی نوزادواطفال خورد
درحاالت اضطرای ،برنامه مکمِ ل غذایی عمومی ( )BSFPارائه
میگردد .اطفال مادران حامله وشیرده مصاب به سوء تغذی حاد به
نزدیکترین مرکزصحی ثابت مدیریت مدغم سوء تغذی حاد
( )IMAMکه توسط تطبیق کننده بسته اساسی خدمات صحی
تطبیق میشود رجعت داده میشود .درجای که ظرفیت ومنابع
اجازه دهد تیم های سیارتغذی مدغم با صحت خدمات بسته
پیشگیرانه وخدمات معالجوی را درساحات با دسترسی دشواررا
ارائه خواهند کرد.
موسسات همکارکلسترتغذی روی ارتقای ظرفیت نهادهای ذیربط
دولتی وموسسات برای پاسخگویی واجرای برنامه های پاسخگویی
باکیفیت درمقیاس بزرگ را بوسیله رهنمود معیاری سازی
خدمات تغذی درحاالت اضطراری ،توافق برروشهای تطبیق
مشترک وظرفیت سازی ،کارخواهند کرد .حالت تغذی
درسراسرکشور توسط میکانیزم سرویالنس موجودیت امراض
نظارت خواهد شد .تحلیل ونظارت جاری برآمارجمع آوری شده
سرویالنس به تشخیص زودهنگام وخامت وضع تغذی کمک میکند.
درجاییکه نیازبه ارزیابی با جزئیات باشد سروی تغذی SMART
انجام میشود .کلسترصحت با پنج حوز ِه هماهنگی درکشور
ودرهمکاری با دیپارتمنت تغذی عام ِه ( )PNDریاست های صحت
عامه پاسخگویی به نیازهای تغذی را هماهنگ میکند .نظارت
وتحلیل دوره یی پیشرفت های پاسخگویی با استفاده ازگزارش
تطبیق پروگرام که توسط دیپارتمنت تغذی عامه ( )PNDصحت
عامه جمع آوری میگردد صورت میگیرد.
درافغانستان حالت سوء تغذی مزمن ونارسایی مایکرونیوترانت ها
درمیان کودکان زیرپنسجال درسویه بحرانی قراردارد .درحدود
 %41کودکان زیرپنسجال نسبت سن به قد شان کم است و %45
شان مصاب به کمخونی عدم کفایه آهن هستند .تنها  %43اطفال
تغذی شان منحصربه شیرمادربوده .روشهای تغذی نامناسب
نوزاد واطفال خورد درمیان اطفال بین سنین  23-0ماهه یکی
ازعوامل اصلی خطر سوء تغذی ومرگ میرست .میزان باالیی
نارسایی مایکرونیوترانت ها ( %40.4کمخونی ناشی ازعدم کفایه
آهن) درمیان زنان سن باروری وجود دارد .سوء تغذی
مادربصورت قابل مالحظه ی سبب یک تسلسل بین نسلی سوء
تغذی میشود که سبب تولد کودکان کم وزن که مصاب عدم رشد
وضعف انکشاف شناختی میشوند میگردد .برنامه های درازمدت
پیشگرانه چندین سکتوری نیازست تا به معضل تمام اشکال سوء
تغذی نزد گروه های آسیب پذیررسیده گی شود .دولت افغانستان
به بحرانی بودن معضل سوء تغذی آگاه است واخیرا به جنبش
جهانی» بلندبردن تغذی» پیوسته است .پیوستن به این جنبش
تاییدیست بر تعهد دولت برای رسیده گی به معضل سوء تغذی

بوسیله دست یافتن به هدف دوم اهداف توسعه پایدارتوسط روش
چندین سکتوری درمقیاس بزرگ.
پاسخگویی به نیازهای تغذی درحاالت اضطراری توسط
کلسترتغذی هماهنگی شده ومتممِ فعالیت های دولت وموسسات
انکشافی میباشد .برنامه های پیشگیرانه جاری مثل
ابتکاربهداشت ،حفظ الصحه وتغذی ( ،)IHSANبرنامه های تغذی
درسطح جامعه وبرنامه مکمِ ل مایکرونوترانت ها وکرم زدایی که
توسط روزکمپاین ملی معافیت دوباردرسال تطبیق میشود ،کمک
میکنند تا خطرسوء تغذی حاد دربین زنان و کودکان زیرپنجسال
وقایه شود .موسسات همکارکلسترتغذی رابطه بین خدمات وقایوی
وخدمات حفظ حیات را ارتقا می بخشند .مادران کودکانیکه
درمراکزصحی توسط سنجش قطروسط قسمت باالیی بازو ()MUAC
درخطر سوء تغذی تشخیص شده اند واطفالیکه سوء تغذی شان
تداوی شده است نیزبه خدمات مشاوره یی سطح اجتماع رجعت
داده میشوند .برعالوه کلسترتغذی متعهد به کارهمراه
دیگرکلسترهای حساس به تغذی (صحت ،مصئونیت غذایی ،آب
وحفظ الصحه ودیگرکلسترها) برای حمایت ازارزیابی های چندین
سکتوری وبرنامه ریزی های مدغم ،میباشد.
مقایسه هزینه
درسال  2017کلستر تغذی درخواست  68میلیون دالر را برای کمک
رسانی عاجل به  662000نفرنمود .هزینه خدمت رسانی فی
نفرمستفید شونده  101.2دالرفی نفربود .به اساس استراتیژی طرح
پاسخگویی بشردوستانه درسال  2018مجموعا 674755
نفرموردهدف کلستراند که برای پوشش نیازهای شان 55.7
میلیون دالردرخواست شده است .بنابرین هزینه خدمات فی نفربه
 82.4دالرکاهش یافته است .این کاهش  18.2درصدی به دلیل
دوعامل عمده است :یکی این که اکنون کلستر ازیک تولید ارزانتر
غذا مکمِ ل استفاده میکند ،یعنی هزینه تولید غذای سوء تغذی حاد
متوسط کاهش یافته ودوم اینکه تعداد موردهدف تداوی مصابین
به سوء تغذی حاد شدید به دلیل پوشش ولسوالی های کمتر،اما
جنگزده و دراولویت دارنده بیشتر موارد سوء تغذی حاد شدید.
معلومات توسط شده توسط کلستر تغذی ارائه گردیده وبرای معلومات بیشتر درمورد

استراتیژی پاسخگویی و اهداف مخصوص کلستر وشاخصهایش به صفحه این بخش درین
لینک سربزنیدhumanitarianresponse.info :
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حمایت

کمک های موردنیاز 2018

1.5

میلیون

مردم موردهدف

1.1

میلیون

مطالبات (به دالر)

67

میلیون

مستفدین کلستر (به دالر)

38 :2017
52 :2018
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درسال  2018توقع میرود که محیط حمایتی شکنند باقی
بماند .جنگ های دوامداربین دولت افغانستان و گروه
های مسلح غیردولتی درسراسرکشورسبب بیجا شده گی
درمقیاس بزرگ وآلوده گی زمین ها به مواد منفجره
میشود .که برای مردم میکانیزم های محدود تطابق
پذیری برای زنده ماندن باقی گذاشته است.مردم ملکی
اغلب مورد حمالت هدفمند ویا هم کورکورانه گروه های
مسلح قرارمیگیرند ،به استخدام اجباری این گروها
درمیایند ورفت وآمد شان محدود میگردد .که اینها همه
سبب بلند رفتن نگرانی های عمده حمایتی میگردند.
برعالوه افغانهای تازه بیجا شده کلسترحمایت به
پاسخگویی به نگرانی های ناشی ازوجود ماینها ،وسیله
انفجاریه تعبیه شده وبقایای منفجرهجنگ که مردم بیجا
شده را آسیب میرساند ازطریق فعالیت های ماین روبی
ادامه میدهد .به موارد خشونت مبتنی برجنسیت
(مواردکه گزارش نشده اما موجود) ،جدایی ازخانواده،
استخدام اجباری ،کارکودکان وازدواج زیرسن (ازطریق
 )CPiEوفقدان تذکره ومدارک مدنی ،ازدست دادن
داروندارشان درهنگام جنگ ،عدم مصئونیت بودوباش
مناقشه روی وملکیت زمین ومایمالک ( ازطریق HLP-
 )TFرسیده گی خواهد شد .درحالیکه بیجا شده گی
داخلی درموازات عودت ازپاکستان و ایران به
کشورصورت میگیرد ،کلسترحمایت میخواهد تا رابطه با
موسسات که درراستای پالن پاسخگویی به مهاجرین
کارمیکنند را نیزبرقرارنماید .این به حصول اطمینان
ازپاسخگوی همه شمول به نیازها درداخل کشورکمک
میکند وهمچنان به حصول اطمینان ازمساعدت برابربه
اساس آسیب پذیری وهمزمان کمک کردن به نیازهای
جوامع میزبان ،کمک میکند .کارهای مستقیم حمایتی
بشمول نظارت وتحلیل حمایتی ،دادخواهی مبتنی
برشواهد ومیکانیزم حمایت مبتنی براجتماع درمحراق
توجه کلسترحمایت خواهد بود .کلسترحمایت با
کلسترهای دیگرتوسط مشارکت درارزیابی های چندین

سکتوری ،پاسخگویی وبوسیله حمایت مدغم (رسیدن به
هدف حمایتی ازطریق فعایت های غیرحمایتی) بخصوص
درساحات با دسترسی دشوارهمکاری میکند .هماهنگی با
موسسات داخلی برای دسترسی به مردم بیجا شه
درساحات با دسترسی محدود بشردوستانه کلیدی است.
کلسترحمایت رابطه عمیقتر بین یونیما ودیگرنهادهای
ذیدخل دررابطه به حفاظت افرادملکی را دنبال میکند،
این رابطه نه تنها مرتبط به دادخواهی برای مردم
موردنگرانی بلکه ادغام سیستم نظارتیجدید حمایت با
سیستم های موجوده (مانند سیستم نظارتی حفاظت افراد
ملکی ،سیستم مدیریت معلومات برای اقدامات ماین
روبی[ ،]IMSMAمیکانیزم گزارشدهی ونظارت []MRM
وسیستم مدیریت معلومات موارد خشونت مبتنی
برجنسیت [ ) ]GBV IMSبه هدف ارائه یک نظرهمه
جانبه درمورد وضعیت حمایتی درافغانستان صورت
میگیرد.تاسیس سیستم نظارت وقوعات حوادث حمایتی
( )PIMSکه مورد استفاده تمام همکاران ذیربط قراربگیرد
وموارد نقض حمایتی را مستند سازی وگزارش کنند
دراولولیت کار کلسترقراردارد .چون کلسترمیخواهد
تحلیل ازوضعیت افغانستان به اساس سیستم نظارت
وقوعات حوادث حمایتی ( )PIMSرا ارائه نموده
ومعلومات دادخواهی حمایتی را تولید ونشرنماید .یک
نگرانی نوظهورحمایتی دیگرتقویت گزارشدهی وحمایت
ازقربانیان تلفات ملکی درساحات مرزی است .به اساس
نظارت همکاران کلستر حمایت تعداد مهاجران فوتی
برگشته ازایران  23کودک و 326فردبالغ بوده است.
تعداد کثیری از 5000کودک مهاجربدون مدرک برگشتی
درسال  2017زخمی بودند.
برعالوه تاسیس سیستم نظارت وقوعات حوادث حمایتی
( )PIMSاولویت دیگر کلستردرارتباط به افراد
موردنگرانی ،تعقیب وقوعات مواردنقض حمایتی ودرج
معلومات دردادخواهی عمومی است .این کلسترهمچنان
قصد دارد تا روی مسائل دیگر حمایتی نیزکارکند تا یک

جزئیات مردم نیازمند و مردم که باید کمک دریافت کنند به اساس حالت ،جنس وعمر
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بخش دوم :حمایت

محیط مطلوب حمایتی درافغانستان برای مردم موردنگرانی ایجاد گردد .که
این امرمشمولِ یافتن راه حل پایدار به معضل بیجا شده گی دایمی مردم
موردنگرانی (بوسیله همکاری با مسئولین ازطریق کمیته اجرایی بیجاشده گی
وعودت ( ،)DiRECکارنیروی خانه ،سرپناه ومایمالک ،کارگروه راه حل های
پایدار ونهادهای ذیدخل دراحیای بعد ازحادثه) و قاچاق انسان (بوسیله تاسیس
کارنیروی قاچاق انسان درحاالت اضطراری به رهبری  IOMوهمکاری
کمیسیون عالی مبارزه علیه اختطاف و قاچاق انسان دولت افغانستان)
نیزمیشود .کلسترحمایت به نظارت موارد نقض حمایتی وخطرات که مردم
موردنگرانی را متاثرمیسازند ومساعدتها به آسیب دیده گان ادامه میدهد.
نظارت ویژه توسط یونیما و همکاران  MRMبرحفاظت افرادملکی ،آسیب
رساندن به زیربناهای ملکی ودیگر مسائل مرتبط به مردم مورد نگرانی برعالوه
بیجا شده گان ناشی ازجنگ وکوچ بین مرزی مردم ،ادامه میابد .بخش عمده
فعالیت های حمایتی مساعدت های ارائه شده به عودت کننده گان ازایران
وپاکستان میباشد .این کتگوری مردم موردنگرانی دهه ها درکشورهای میزبان
زنده گی کرده اند ودرهنگام برگشت نیازمند کمک های بشردوستانه هستند.
چون برخی ها رابطه های اجتماعی درساحات اصلی خویش را ازدست داده ویا
به دلیل جنگ دربیجا شده گی بسربرده وبه مناطق اصلی شان برگشته
نمیتوانند .کمک های دریافتی برای اقدامات حمایتی جهت ادغام وکاهش
اتخاذ شیوه های تطابق پذیری منفی بعد ازبازگشت به این مردم بمصرف
خواهد رسید.
اقدامات حمایتی کودکان نیزیکی ازاولویت های کلسترحمایت است که توسط
کلستر فرعی اطفال درحاالت اضطراری رهبری میشود .این اقدامات شامل
تثبیت قضیه ،یافتن خانواده ها ویکجا سازی کودکان با فامیل ،مدیریت قضایا
ورجعت دهی ،دادخواهی وپاسخگویی علیه استخدام کودکان ،کمک به کودکان
زخمی ،ارائه حمایت های روانی-اجتماعی به کودکان آسیب دیده وبلند بردن
آگهی ازمخاطرات که متوجه مصئونیت کودکان است میشود که بصورت کلی
 105709کودک نیازمند ودیگر افرادموردنگرانی را طی سال  2018تحت پوشش
قرارمیدهد .تقویت سیستم مدیریت قضایا ،مسیررجعت دهی وپروسیجر
معیاری عملیاتی برای کودکان بدون همراه وجدا شده ازخانواده نیزازاولویت
های کلسترحمایت است .برعالوه کودکان بصورت تکان دهنده ی %84
ازقربانیان انفجارموادمنجره باقی مانده ازجنگ را تشکیل میدهند که بعد
ازدرگیری های زمینی دومین عامل کشنده اطفال محسوب میشود.
تحت اقدامات علیه خشونت مبتنی برجنسیت که توسط کلستر فرعی خشونت
مبتنی برجنسیت رهبری میگردد تمرکزبرارتباط عمیقتر باجوامع بحیث
بخشی ازاقدامات وقایوی درصدرخدمات پاسخگویی به خشونت مبتنی
برجنسیت قراردارد .درطی دوره تطبیقی این پالن پاسخگویی موسسات
همکاردربخش خشونت مبتنی برجنسیت ایجاد حساسیت دربینجوامع را
ازطریق گفتمان با جوامع برای وقایه از خشونت مبتنی برجنسیت ،ارائه خدمات
چندین سکتوری به قربانیان خشونت مبتنی برجنسیت (درهمکاری با
دیگرکلسترها) ،انجام ارزیابی خشونت مبتنی برجنسیت درسراسرکشور
وظرفیت سازی کارمندان صحی برای پاسخدهی به موارد خشونت مبتنی
برجنسیت .یک پاسخگویی قوی مرزی به تعداد فزاینده قضایای خشونت مبتنی
برجنسیت که اززنان ودختران بدون همراه ،دختران وپسران که قبل
ازردمرزشدن درکشورهای همسایه بازداشت شده اند ،رسیده گی خواهد کرد.
تعداد مجموعی  90913فردموردنگرانی درطی سال  2018مورد هدف پاسخگویی
به نیازهای ناشی از خشونت مبتنی برجنسیت هستند .کارنیروی خانه،جایداد
ومایمالک مساعدت های حقوقی ومشاورت درامورخانه ،جایداد ومایمالک

واسنادمدنی ،شناسای راه حل های پایداربه شهرک های غیررسمی تثبیت شده،
تدویرجلسات مشوره دهی درمورد حق خانه ،جایداد ومایمالک ،آموزشهای حق
خانه ،جایداد ومایمالک به بیجا شده گان ،ظرفیت سازی مسئولین ذیربط
دررابطه به حق داشتن خانه ،جایداد ومایمالک واسناد مدنی را همچنان
دراولویت کاری خود نگه خواهد داشت .تعداد مجموعی افرادموردنگرانی که
تحت پوشش اقدامات خانه ،جایداد ومایمالک درسال  2018قرارمیگیرند 80400
نفراند .فعالیت های ماین روبی تمرکزشان برکاهش آمارتلفات ناشی ازماینها،
موادمنجرناشده باقی مانده ازجنگ ،و وسایل انفجاری تعبیه شده فشاری است.
ازجنوری تا سیپتامبر سال  2017خدمات ماین روبی سازمان ملل بصورت اوسط
 181قربانی فی ماه را به دلیل انفجاروسایل متذکره ثبت نموده است که این رقم
درسال  36 ،2012قربانی فی ماه بود .که عمدتا به دلیل تغیرطبیعت جنگ
وتشدید جنگ جاریست .برای مبارزه با این ارقام اقدامات ضد ماین با راه
اندازی تعلمیات وآگاهی دهی ازخطرات ماین/بقایای مواد نامنفجره باقی مانده
ازجنگ ،سرویالنس وپاکسازی آنی موادمنفجره باقی مانده ازجنگ برعالوه
پاکسازی حتمی زمین های با ملوثیت بلند ماین وبقای مواد نامنفجره باقی مانده
ازجنگ با هماهنگی قوی با اداره هماهنگی تطهیرماین ،میباشد .این امرجهت
حصول اطمینان ازین است که اولویت بندی مسائل چون وقوعات حوادث  ،بیجا
شده گی و آمارادغامی را نیزدرنظرداشته باشد .برعالوه درمطابقت به اصول
حمایتی اقدامات علیه ماین شامل آگهی دهی درمورد حقوق قربانیان برای افراد
دارای معیوبیت بشمول کسانیکه ازاثر ماین ویا موادمنفجره باقی مانده ازجنگ
زخمی شده اند جهت ارتقای همه شمول بودن خدمات درسطح اجتماع
واقتصادی ،نیزمیشود .مجموع تعداد کسانیکه تحت پوشش اقدامات علیه ماین
درسال  2018قرار میگیرند  1.1میلیون نفرست.
کلسترحمایت خطرات مصئونیتی را که  1.1میلیون نفر به آن مواجه اند را
دراولویت قرارداده که شامل بیجا شده گان داخلی ،مردم متاثرازجنگ که بیجا
نشده اند،جوامع میزبان ودیگرافرادموردنگرانی نیازمند مصئونیت میباشد.
مقایسههزینه
هزینه خدمت رسانی به فی نفرموردنگرانی در طرح پاسخگویی بشردوستانه
 2017مبلغ  38.07دالربود .این شامل کمک های نقدی به عودت کننده گان که
درفصل وجه نقد چندین منظوره منعکس شده بود ،نمیشود و بصورت جداگانه
تحت فصل پاسخگویی به مهاجرین گنجانیده شده بود .کلسترحمایت میخواهد
تا درسال  2018کمک های نقدی به مهاجرین دارای اسناد ازتحت فصل «وجه
نقد چند منظوره» به کلسترحمایت منتقل شود .برعالوه ده میلیون
دالرمساعدت های بعد بازگشت برای عودت کننده گان بدون مدرک نیز تحت
بودجه کلستر حمایت بود .این هزینه مساعدت فی نفردرسال  2018را به 52.32
دالر بالغ میگرداند که منفی کمک وجه نقدی است .هزینه فی نفرموردنگرانی
برای فعالیت های حمایتی درسال  2018مبلغ  23.23دالراست که 14.84
دالرکمترازهزینه پیش بینی شده در طرح پاسخگویی بشردوستانه سال 2017
است.
معلومات توسط شده کلسترحمایت ارائه شده وبرای معلومات بیشتر درمورد استراتیژی
پاسخگویی و اهداف مخصوص کلستر وشاخصهایش به صفحه این بخش درین لینک
سربزنیدhumanitarianresponse.info :
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آب وحفظ الصحه

کمک های موردنیاز 2018

1.1

میلیون

مردم موردهدف

0.8

میلیون

مطالبات (به دالر)

24

میلیون

مستفدین کلستر (به دالر)

31 :2017
34 :2018
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فعالیت های آب حفظ الصحه جهت نجات حیات
مثل توزیع بسته های بهداشتی ،آب وارتقای
حفظ الصحه ازطریق فراهم آوری آب آشامیدنی
وتهیه مستراح های اضطراری برای بحد اقل
رساندن رفع حاجت درفضای باز ازاولویت های
نخست کلستراست .آبرسانی بموقع توسط
بازسازی وضد عفونی کردن منابع آب ،توسعه
سیستم آبرسانی محالت نزدیک ،کندن چاه
ودرصورت ضرورت توزیع آب بوسیله
تانکرمیسرمیشود .اولویت توزیع مستراحها
وحمام های مجزای زنانه مردانه به گروپ
ازخانواده های که بیشترازهفت فامیل دریک
حویلی زنده گی میکنند داده میشود .راه حل
های پایدار مثل شبکه های کوچک آبرسانی که
به نیروی قوه جاذبه یا خورشید کارکنند
ونیازهای درازمدت بیجا شده گان وعودت
کننده گان رامرفوع سازند ترویج خواهند شد،
این بدین معنی است که رابطه بین اقدامات
بشردوستانه وانکشافی تقویت میگردد.
مشارکت بیشترجوامع آسیب دیده درپالنگذاری
وتطبیق فعالیت های آب وحفظ الصحه ازطریق
تاسیس کمیته های مستفدین ومحافظان محلی
منابع اب تامین خواهد شد.خدمات آب حفظ
الصحوی به مراکزصحی وتعلیمی که بصورت
موقت برای مردم آسیب دیده ازحادثات
مساعدت میکنند تقویه (توسعه یافته یا
ازنوتاسیس) میشوند تا بتوانند به فشاراضافی
ایجاد شده تطابق یابند .تسلسل خدمات آب
وحفظ الصحوی برای تضمین موثریت خدمات
که این نهاد ها ارائه میکنند حیاتی است .که
توسط هماهنگی بین کلستری انجام خواهد شد.

تسهیالت آب وحفظ الصحوی مناسب به اطفال
وزنان درنقطه صفری ومرکزانتقالی درمرز
تورخم ،اسپین بولدک ونمیروزحفظ خواهند شد.
به عودت کننده گان آسیب پذیر بسته های
بهداشتی خانواده گی همراه با ارائه معلومات
روشهای مصئون بهداشتی مساعدت خواهد شد.
مسائل حمایتی درتمام اقدامات عاجل آب وحفظ
الصحوی برای حصول اطمینان ازدرسترسی
منصفانه دختران ،پسران ،زنان ومردان دارای
معلولیت به خدمات آب وحفظ الصحوی ،جریان
سازی خواهد شد.کلستر توجه ویژه به تامین
دسترسی زنان سرپرست خانواده وخانوارهای
دارای زن حامله به وسایل حفظ الصحوی
وبهداشتی مبذول خواهد داشت .بازنان
ودختران برای تشخیص ساحات تاسیس منابع
آب ،مستراحها ،حمام های اضطراری مشوره
خواهد شد.تا محرمیت ،کرامت ومسانل
حمایوی شان درنظرگرفته شود .موسسات
همکارکلسترتشویق خواهند شد تا به ساحات
دشواررس بروند .این امربوسیله تقویت ظرفیت
موسسات داخلی دربخشهای آماده گی
وپاسخگویی به حاالت اضطرار ،تعبیه مواد
درتمام ساحات با خطرباال ،مملو نگهداشتن
ذخایر آب وحفظ الصحوی که توسط کلستر
مدیریت میشوند ،وحمایت ازهمیاری موسسات
( مثال یاری رساندن موسسات خارجی
وموسسات داخلی درفعالیتها) میسرخواهد شد.
یک همکارگرداننده کلستردروزارت احیا
وانکشاف دهات استخدام خواهد شد تا به
تدریج فعالیت های کلستر بشمول گرفتن نقش
فعاالنه درتطبیق پالن کاری کلستر وارتقا
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بخش دوم :آب و حفظ الصحه

ظرفیت والیتی بوسیله بروزرسانی دوره یی پالن تدابیری وبررسی
میکانیزم هماهنگی عاجل والیتی را به پیش ببرد .همکارگرداننده
کلستر عضویت کامل تیم هماهنگی بین کلستری را خواهد داشت.
مجموعا  750000آسیب دیده تحت پوشش کلسترآب وحفظ الصحه
برای پاسخگویی قراردارند که شامل  535000مردم متاثرازحودث
آنی (بیجا شده گان داخلی ناشی ازجنگ ،عودت کننده گان
ومتاثرین ازحوادث طبیعی) .تخمینا  127000نفرازجوامع میزبان که
ازحضوربیجاشده گان وعودت کننده گان متاثرشده اند همراه با
 87500مهاجرپاکستانی مقیم خوست و پکتیکا کمک دریافت
خواهند کرد .درشرایط نیازهای متعدد پاسخگویی به سمت بیجا
شده گان کتلوی که درشرایط کمپ گونه زنده گی میکنند سوق
داده خواهد شد تا ازشیوع امراض وقایه شود.
مقایسه هزینه
کلسترآب وحفظ الصحه به  23.5میلیون دالرنیازدارد که برابرست
به  31.35دالربرای هرمستفید شونده .هزینه پاسخگویی برای فی
نفر درسال  31.30( 2018دالر) است که اندکی کمترازهزینه سال
 34.1( 2017دالر) میباشد .درسال  2017برای  1.07میلیون نفر
بودجه  36.5میلیون دالرتخصیص داده شده بود .دلیل بلند بودن
هزینه پاسخگویی فی نفردرسال  2017شمولیت پروژه صلح
مهاجرین وعودت کننده گان توسط  UNHCRبا هزینه 650000
دالربود .اگراین هزینه را منفی کنیم هزینه پاسخگویی فی نفر در
طرح پاسخگویی بشردوستانه امسال به  28.05دالرمیرسد .این
بدین معنی است که هزینه سال  2018به مقدار 3.30دالرفی نفر
افزایش دارد .دلیل افزایش امسال عمدتا عبارتست ازهدف
قراردادن تعداد بیشترنهادها ( 265نهاد درمقایسه به  105نهاد
درسال  )2017وتورم نرخ خدمات و مواد آب وحفظ الصحوی
دربازار است.
معلومات توسط کلستر آب وحفظ الصحه ارائه شده وبرای معلومات بیشتر درمورد
استراتیژی پاسخگویی و اهداف مخصوص کلستر وشاخصهایش به صفحه این بخش درین
لینک سربزنیدhumanitarianresponse.info :
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بخش دوم :مساعدت های وجه نقد چندین منظوره

مساعدت های وجه نقدچندین منظوره

کمک های موردنیاز 2018
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درسال  2018موسسات همکار به استفاده ازوجه
نقد چندین منظوره برای رسیده گی به نیازهای
مردم آسیب دیده ازحوادث به شیو ِه که کرامت
شان حفظ شود ادامه میدهد .با آنکه مقداروجه
نقد ارائه شده توسط موسسات وبرای کتگوری
های خاص نیازمند یکسان نیست اما
اکثرموسسات همکار ازحد اقل هزینه سبد
مصرف زنده گی ( )SMEBبرای پالنگذاری شان
درهماهنگی با کارگروه وجه نقد وکوپون
ومعیارات کلستر استفاده خواهند کرد.
عودت کننده گان بدون مدرک ازپاکستان
وایران با کمک نقدی بعد ازبرگشت
درمرزحمایت میشوند که شامل  100دلربرای
هرخانواده برای تامین نیازهای اقالم غیرغذایی
و بین  350-175دالربرای هرخانوار جهت
مصارف حمل ونقل تا مقصد نهایی شان .بویژه
افرادآسیب پذیردارای نگرانی های خاص
مصئونیتی مانند اطفال مهاجربدون همراه ،زنان
تنها ومریضان عاجل هم کمک نقدی  405دالری
را فی نفر برای پوشش نیازهای سرپناهی ،کمک
های طبی ،کمک های روانی-اجتماعی
ودیگرنیازهای شان دریافت میکنند .برخالف
سال  2017که کمک های نقدی  UNHCRبرای
عودت  59درصد ارزش وجه نقد چندین منظوره
را درفصل وجه نقد چندین منظوره تشکیل
میداد امسال وجه مالی موردنیازاین گروه
تحت کلسترحمایت درج شده است که به این
دلیل مبلغ عمومی وجه نقد چندین منظوره
شصت درصد کاهش را نسبت به سال
2017نشان میدهد .مساعدت وجه نقدی هم
برای نیازهای سکتوری وهم چندین منظوره
درافغانستان بخش محوری پاسخگویی باقی
میماند وبدین ترییب عنصراولیه این طرح
پاسخگویی بشردوستانه میباشد .با تشدید جنگ
استفاده فزاینده ازوجه نقد یک بدیل ممکن
وجذاب برای مشکالت حمل نقل اجناس وگدام
کردن شان میباشد که به موسسات این اجازه را
میدهد که این مشکالت را نداشته وبموقع
متعاقب حادثه به نیازمندی های اسیب دیده
گان بصورت موثررسیده گی کنند .درسال 2017
پنج مورد جداگانه ازتاخیریا اخالل درانتقال
موادغذایی ثبت شده است که هزاران تن را
متاثرساخت .با درنظرداشت موارد گزارش
نشده تعداد واقعی افراد آسیب دیده ازین

منظرکه کمک ها را بموقع
دریافت نکردند احتماال بمراتب بیشترباشد.
هما هنگی
مثل سال  2017موسسات همکار به هماهنگی
ازطریق کارگروه وجه نقد وکوپون با تمرکزبه
هماهنگی عمیاتی ،حل مشالت بصورت فنی
وتشریک تجربیات موفق ادامه میدهد .کارگروه
وجه نقد وکوپون آمارجمع آوری شده بوسیله
گزارشدهی مشترک و ابزارنظارت بعد توزیع که
درسال  2017تهیه شده بود را جهت ارتقای
هماهنگی وکیفیت برنامه ریزی تحلیل مینماید.
این گروپ روی رهنمودفنی برای استفاده
ازوجه نقد برای فعالیت های جدیدتر
تمرکزخواهد کرد .فعالیت های چون وجه نقد
برای تامین هزینه کرایه (درهماهنکی با کلستر
سرپناه اضطراری واقالم غیرغذایی ووجه برای
برنامه های امرارمعیشت.
مقایسه هزینه
اوسط وجه نقد انتقالی به هرمستفید شوند
درتمام پروگرام های وجه نقد چندین منظوره
درسال  2017سی وهشت دالربود ودرسال 2018
به چهل دالرافزایش خواهد یافت .این
مقدارپولی است که به مستفدین انتقال میشود
ودربرگیرنده مصارف اداری تطبیق پروژه
نیست .البته این ارقام مربوط پروگرام وجه
نقدچندین منظوره است و وجه نقد برای پوشش
نیازهای سکتوری ( وجه نقد دربدل پول یا وجه
نقد برای کمک های زمستانی) وکمک مالی
برای حمل ونقل هنگام عودت را دربرنمیگیرد.
هرچند  1.95میلیون دالرتوسط سازمان مهاجرت
بین الملل برای پوشش نیازهای اقالم غیرغذایی
 180000عودت کننده بدون مدرک بحیث بخشی
ازوجه نقد چندین منظوره فراهم خواهد شد.
معلومات فصل مهاجرین اراده شده وبرای معلومات بیشتر
درمورد استراتیژی پاسخگویی و اهداف مخصوص این فصل
وشاخصهای آن به صفحه این بخش درین لینک سربزنید:
humanitarianresponse.info
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درمناطق مختلف درده ولسوالی خوست وپکتیکا کمک
ها به تخمینا  100000مهاجرپاکستانی ازوزیرستان شمالی
توسط  UNHCRودیگرموسسات بشردوستانه ادامه
میابد .بیشتراز 87000نفرتاکنون توسط  UNHCRثبت
شده ند .حدود  16440نفردرکمپ گالن دروالیت
خوست که تنها کمپ درافغانستان است زنده گی
میکنند.
دروالیت پکتیکا دسترسی به دلیل ناامنی بحیث یک
چالش عمده باقی مانده وقسمت های بزرگ ساحات این
والیت تحت کنترول و یا هم تحت منافشه گروه های
مسلح غیردولتی قراردارند .بشمول ولسوالی برمل
وولسوالی ارگون که میزبان  36000مهاجرراجستر شده
میباشند .جنگ بین گروه های مسلح غیردولتی
ونیروهای طرفداردولت درخوست وپکتیکا ،عملیات
نظامی جاری دروزیرستان شمالی وراکت پرانی مرزی
درجریان بیجا شده گی جدید یا ثانویه نقش بازی
میکند.
اکثریت مهاجرین وزیرستان شمالی یا باخویشواندان
افغان شان تحت خیمه های اهدایی توسط  UNHCRویا
هم درخانه های دست سازبا توافق صاحب زمین
وموافقت مسئولین والیتی زنده گی میکنند .مهاجرین
وزیرستان شمالی اغلب با جوامع میزبان پیوند قبیلوی
دارند وبادرنظرداشت تجربه مشابه مهاجرت وبیجا شده

گی وسنت های فرهنگی مهمان نوازی دربین قبایل
پشتون بصورت عموم یک هماهنگی وادغام اجتماعی
قوی وجود دارد.
علی الرغم عودت داوطلبانه تعداد کمی درسال 2017
به پاکستان توقع میرود که درسال 2018عودت داوطلبانه
مهاجرین خیلی کم باشد .دسترسی مهاجرین به مناطق
اصلی شان دروزیرستان شمالی وابسته به دریافت
«کارت وطن» که مسئولین دولتی پاکستان بعد
ازبرگشت مهاجرین به کمپ بانو درخیبرپشتونخوا
صادربه آنها صادرمیکنند ،است.
اکثریت مهاجرین تمایل به برگشت به وضعیت بیجا
شده گی داخلی درکشورشان ندارند ،با درنظرداشت
عملیات نظامی جاری دروزیرستان شمالی ،نبود خدمات
اساسی وتخریب خانه وزیربناهای اجتماعی درمیران
شاه وقریجات همجوارآن شرایط احتماال برای برگشت
مصئون وبا عزت مندانه درسال  2018مساعد نیست.
برعالوه درنبود حضور عملیاتی موسسات بشردوستانه
دروزیرستان شمالی نظارت مستقل ازمصئونیت عودت
به آنجا فعال ممکن نیست.
استقرارمجدد به کشورثالت برای هیچ مهاجروزیرستانی
پیش بینی نشده است UNHCR .به دولت افغانستان به
حیث بخشی ازپاسخگویی حمایوی مبتنی براجتماع

جزئیات مردم که باید کمک دریافت کنند به اساس سن وجنس
*اﻃﻔﺎل )> ١٨ﺳﺎل(  ،ﺑﺎﻟﻐﯿﻦ )< ١٨ﺳﺎل(
** رﻗﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﺒﺎرت ازﻣﺠﻤﻮع
ﺳﺘﻮن ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن ارﻗﺎم ﯾﮏ ﮔﺮوه
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﮔﺮوه دﯾﮕﺮﭼﻨﺪﯾﻦ
ﺑﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

تماس
فاتحه عبدالله
کمشنری عالی سازمان ملل
برای پناهنده گان
abdallaf@unhcr.org

ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ

داﻟﺮ
ﻓﯿﺼﺪی ﻣﺮدان
ﻓﯿﺼﺪی زﻧﺎن
ﻓﯿﺼﺪی اﻃﻔﺎل

ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ

آﻣﻮزش درﺣﺎﻻت اﺿﻄﺮاری

٢ﻫﺰار

٪١٠٠ | ٠ | ٠

٠٫٣ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﴎﭘﻨﺎه اﺿﻄﺮاری واﻗﻼم ﻏﯿﺮﻏﺬاﯾﯽ

٣٥ﻫﺰار

٪٧١ | ١١ | ١٨

٦٫٥ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﺼﺌﻮﻧﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ وزراﻋﺖ

٣٧ﻫﺰار

٪٧١ | ١١ | ١٨

٥٫٤ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﺻﺤﺖ

٤٦ﻫﺰار

٪٧١ | ١١ | ١٨

١ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﺗﻐﺬی

٢٣ﻫﺰار

٪٦٩ | ٣١ | ٠

٠٫٦ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﺣﺎﻤﯾﺖ

٠٫١ﻣﯿﻠﯿﻮن

٪٧١ | ١١ | ١٨

٧٫١ﻣﯿﻠﯿﻮن

٨٨ﻫﺰار

٪٧١ | ١١ | ١٨

٢٫٣ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫١ﻣﯿﻠﯿﻮن**

٪٧١ | ١١ | ١٨

٢٣٫١ﻣﯿﻠﯿﻮن

آب وﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
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بخش دوم :فصل مهاجرین

کمک میکند تا به نیازهای مهاجرین پاکستانی وافغانهای متاثرازجنگ،
فقروبیجاشده گی رسیده گی کند.
دولت افغانستان به کنوانسیون  1951وپرتوکول  1967مرتبط به وضعیت
مهاجرین درسال  2005موافقت کرده اما تا کنون یک چارچوب ملی پناهجویی
را برای تطبیق تعهدات بین المللی اش تصویب نکرده است .درنتیجه
مهاجرین حمایت حقوقی ندارند واکثرا بخصوص زنان وجوانان فاقد اسناد
میباشند.
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 UNHCRبحیث عضوی ازکارنیروی که توسط وزارت اموزمهاجرین وعودت
کننده گان رهبری میشود وشامل دیگروزارتخانه ها ونهادهای امنیتی دولتی
است درسال  2018به دادخواهی برای تصویب قانون ملی مهاجرت ادامه
خواهد داد UNHCR .ووزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان به تسهیل
برگزاری کارگاه های درمورد قانون مهاجرت واصول حمایوی بین المللی با
مسئولین دولتی وجامعه مدنی برای بلند بردن آگهی درمورد حقوق مهاجرین
وساختن ظرفیت های ملی ادامه خواهد داد .اگردرسال  2018قانون مهاجرت
تصویب نشود  UNHCRیک روند تثبیت وتشخیص دیگر را انجام خواهد داد
همزمانیکه به دادخواهی وکمک فنی به دولت برای تطبیق برنامه ثبت و
پروسیجر ملی تعین وضعیت مهاجرین به رهبری دولت ادامه خواهد داد.
نبودکارت تولد برای مهاجرین درافغانستان به دلیل خطروضعیت بی
سرزمینی و احتمال ایجاد مشکالت دایمی به کودکان بدون اسناد یک نگرانی
عمده مصئونیتی محسوب میشود.
درسال  2018موسسات صحی برای کاهش این خطر ،کارت تولد برای کودکان
مهاجرصادرخواهد کرد تا ثبت نام اطفال جدید الوالده را با  UNHCRتسهیل
نموده و درآینده با دولت افغانستان ونهایتا درکشوری اصلی خودشان گرفتن
کارت شناسایی برای شان آسان شود.
با آنکه مرحله عاجل بیجا شده گی این مهاجرین به پایان رسیده اما آنها هنوز
هم برای دسترسی به خدمات اساسی بشمول آموزش ،آب وحفظ الصحه،
واکسیناسیون ومراقبت های صحی ،غذا وسرپناه به موسسات بشردوستانه
متکی اند.
به دلیل نبوددسترسی دربرخی ساحات ،محدودیت ظرفیت صنوف ،فقدان
تعداد کافی معلمین وعوامل اجتماعی-فرهنگی فقط  %12درحدود 45000
کودک مهاجران ثبت شده پاکستانی سنین مکتب شامل مکتب هستند.
بصورت قابل مالحظه احتمال شمولیت دختران نسبت به پسران کمترست
بخصوص شمولیت درمقطع ثانویه .یک نسل مهاجرین به خطراختالل دایمی
تعلیم شان هستند که سالمت ،انکشاف فردی وچشم اندازآینده شان را
بمخاطره انداخته است.
بادرنظرداشت ظرفیت محدود دولت درجذب کودکان مهاجردرسیستم
تعلیمی عامه موسسات بشردوستانه به کمک برای تامین دسترسی دختران
وپسران مهاجربه مکتب های ابتدایی ومتوسطه درمشاورت با وزارت معارف
وریاست های معارف دروالیت خوست وپکتیا ادامه میدهد .به تعداد 339
مکتب دولتی دروالیت پکتیا موجود است که چندین مکتب درولسوالی برمل
جاییکه اکثریت مهاجرین ثبت شده درپکتیا درآن زنده گی میکنند به دلیل
ناامنی مسدود اند.
موانع فرهنگی تشخیص خطرات مصئونیتی/حمایوی ویژه جنسیت ودسترسی
موثربرای وقایه ورسیده گی به خشونت های مبتنی برجنیست را بطی ساخته

است .برعالوه دیگر سنت های زیانبارازدواج های زیرسن واجباری دربین
جوامع مهاجرعمومیت دارد .گزارش های از»قتل های ناموسی» داده شده
بخصوص قتل زنان ودختران که احساس شود هنجارهای مردساالرانه
اجتماعی را شکسته اند .موسسات صحی بشردوستانه مناسب ترین نهاد ها
برای تشخیص وتداوی خشونت های مبتنی برجنیست و بلند بردن آگهی
درمیان جوامع مهاجردرهماهنگی با وزارت زنان وریاست مربوطه آن اند.
اکثرخانواده ها درخیمه های زنده میکنند که نیازبه تجدید دارند ویا درخانه
های دست سازیا نامناسب زنده گی میکنند که درسال  2018نیازبه بازسازی
دارند .زمستان باعث خطربزرگ مرگ ومیرقابل وقایه دربین نوزادان
وکهنساالن میشود وهمچنان فرصت های امرارمعیشت را محدود میکند .که
نیازاست سازمان های بشردوستانه بصورت هدفمند کمک های (نقدی
وجنسی) زمستانی را برای آنها فراهم نمایند UNHCR .وموسسات همکار به
تشخیص وکمک رسانی به افراد با نیازمندی های ویژه که نیازبه کمک های
حیاتی وحمایوی نجات دهنده حیات دارند ادامه میدهند.
باآنکه تفاهمنامه بین  UNHCRو وزرات صحت دراصول به مهاجرین اجازه
دسترسی ودریافت تداوی را درشفاخانه های دولتی وخدمات صحت عامه
یی میدهد اما این مراکزمحدود بوده دارای ظرفیت کافی نیستند به همین
ملحوظ موسسات بشردوستانه به ارائه خدمات صحی به مهاجریت توسط تیم
های سیارطبی و وکلینک های ثابت بشمول خدمات قبل والدی ادامه
میدهند.
سازمان غذایی جهان درهماهنگی با  UNHCRودیگرموسسات باید به
نیازهای غذایی که توسط مردان وزنان مهاجرین ازطریق یک ارزیابی اشتراکی
بحیث نیازهای اولیه شان تشخیص شده است رسیده گی کند.منبع اصلی
درآمد مهاجرین روزمزدی غیرزراعتی است .محدودیت فرصت های درآمدزا
توانایی مهاجرین برای خودکفایی را بچالش کشیده و وابسته گی شان به
میکانیزم های تطابق پذیری منفی مثل کارکودکان وازدواجهای اجباری
وزودهنگام را ازدیاد می بخشد.
حفظ وبهبود دسترسی به خدمات ضروری بخصوص مراقبت های صحی،
آموزش همراه با اهتمامات مبتنی برجوامع مثل ابتکارات ایجاد فرصت های
امرارمعیشت وساختن ظرفیت دولت برای گرفتن تدریجی مسئولیت
مصئونیت مهاجرین ازاولویت های پاسخگویی بشردوستانه برای مهاجرین
وزیرستانی درسال  2018است.
برعالوه هماهنگی پاسخگویی به مهاجرین پاکستانی UNHCR ،همچنان به
هماهنگی وتسهیل عودت داوطلبانه مهاجرین افغان ازکشورهای همسایه
درهمکاری نزدیک با موسسات همکار ،دولت افغانستان وکشورهای مربوطه
پناه دهنده ادامه خواهد داد .مساعدت ها بشمول پول کمکی عودت وپروژه
حمایوی مبتنی براجتماع درساحات برگشت یا بیجا شده گی محوریت
پاسخگویی به نیازهای این عودت کننده گان آسیب پذیررا تشکیل میدهد.
معلومات توسط کارگروه وجه نقد چندین منظوره ارائه شده وبرای معلومات بیشتر راجع به
استراتیژی پاسخگویی واهداف مخصوص این کارگروه وشاخص های مربوطه به لینک ذیل
سربزنیدhumanitarianresponse.info :

حسب سکتور
زراعت
غذایی و
کننده بر
مصئونیت
اشتراک
موسساتدوم:
بخش سوم  -ضمایم :بخش

بخش سوم :ضمیمه ها
چارچوب سلسله مراتب منطقی ()logframe
موسسات سهمگیرنده به اساس سکتور
ارقام پالنگذاری
اختصارات
ماخد
اگرما به نیازها پاسخگویی کرده نتوانیم چی اتفاق میافتد؟
رهنمود اعانه
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تصویر :دانیال مایالن

بخش سوم  -ضمایم :چارچوب سلسله مراتب منطقی

چارچوب سلسله مراتب منطقی
هدف استراتیژیک :1-نجات جان انسانها درساحات بازیادترین نیازها

•افراد زخمی ناشی ازترضیضات مرتبط به
جنگ خدمات نجات حیات را درهمان
والیت که مصدوم گردیند درتسهیالت
ِ
موجوده ویا درتسهیالت تازه تاسیس شده
مراکز کمک های اولیه ترضیضی ،دریافت
کنند

•توانایی بهتر قربانیان دردریافت
حمایت های نجات حیات
•کاهش فیصدی کسانیکه برای
تداوی ازوالیت شان به بیرون
سفر میکنند

•ارائه مراقبت های صحی به قضایای
مصدومیت ترضیضی درظرف  24ساعت

•تعداد قضایای ترضیضی که
دروالیت که دآن مصدومیت
روی داده تداوی شده اند
•تعداد قضایای ترضیضی که
درمرکزکمک های اولیه
ترضیضی تداوی شده اند (مرد/
زن/پسر/دختر).
•تعداد نرس های جراحی موجود
برای تداوی قضایای ترضیضی
•تعداد مراکزکمک های اولیه
ترضیضی نو تاسیس شده
دروالیات با خطرباال

1.2

فعالیت ها

بازده

نتایج
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فعا لیت
ها

بازده

نتایج

1.1

صحت

شاخصها

هدف

آمارپایه

ابزارتایید کننده

•0

•< %45افزایش درقضایای
ترضیضی که دروالیت
مصدومیت روی داده به
آنها رسیده گی شده است
•> %20کاهش
درتعدادقربانیان که برای
تدوای به بیرون ازوالیت که
درآن مصدومیت رخ داده
میروند

•آمارمرکزکمک های اولیه
تر ضیضی
•گزارش کلستر صحت

•55,000

•80,000

•گزارش کلستر صحت

•69,000

•69,000

•150

•300

•20

•60

•0

•تاسیس مراکزکمک های اولیه و بخش مراقبت های ترضیضی درساحات متاثرازجنگ
•ارائه مراقبت های احیایی برای مصدومین حروحات ترضیضی بشمول افراد مین زده
•ارائه حمایت های روانی-اجتماعی برای مردم جنگزده

تغذی

شاخصها

آمارپایه

هدف

•کاهش میزان سوء تغذی عمومی یا ()GAM
دربین بیجا شده گان داخلی ،عودت کننده
گان ،مهاجرین و کودکان بیجا نشده
جنگزده زیرپنجسال (دختر/پسر) و زنان
حامله و شیرده مصاب به سوء تغذی حاد

•تعداد وفیصدی اطفال زیر
پنجسال بیجا شده داخلی،
عودت کننده گان مصاب به سوء
تغذی حاد شدید که شفایاب
شدند.
•تعداد وفیصدی اطفال زیر
پنجسال بیجا شده داخلی،
عودت کننده گان مصاب به سوء
تغذی حاد متوسط که شفایاب
شدند.

• 171250( /%85سوء
تغذی حاد شدید)
•191411(/%60سوء تغذی
حاد متوسط)

•( 188100/%90سوء تغذی حاد
شدید )
•( 179756/%75سوء تغذی
حاد متوسط)

•افزایش درتعداددختران وپسران 59-6
مصاب به سوء تغذی حاد شدید و سوء
تغذی متوسط ( )MAMکه دربرنامه های
تغذی معالجوی شامل شده اند

•تعداددختران وپسران 59-6
مصاب به سوء تغذی حاد شدید
و سوء تغذی متوسط ( )MAMکه
دربرنامه های تغذی معالجوی
شامل شده اند
•تعداد زنان حامله وشیرده مصاب
به سوء تغذی دربرنامه های
مکمِ ل غذایی شامل شده اند
•تعداد کلینک های ارائه کننده
بسته های اولیه خدمات صحی
که با مواد غذایی معالجوی 12
ماه اکمال شده اند

•( 199018سوء تغذی حاد
متوسط)
•(201470سوء تغذی حاد
شدید )
•( 216272زنان حامله
وشیرده )
• 972کلینیک ارائه
کننده خدمات اولیه
صحی با با مواد غذایی
معالجوی اکمال شده
اند

•( 239675سوء تغذی حاد
متوسط)
•(209000سوء تغذی حاد
شدید )
•( 137040زنان حامله
وشیرده)
• 972کلینیک ارائه کننده
خدمات اولیه صحی با با
مواد غذایی معالجوی اکمال
شده اند

1 .1ارائه خدمات معالجوی به کودکان بین سنین  59-6ماه مصاب به سوء تغذی حاد شدید
2 .2ارائه خدمات معالجوی به کودکان بین سنین  59-6ماه مصاب به سوء تغذی حاد متوسط
3 .3ارائه خدمات معالجوی به زنان حامله وشیرده مصاب به سوء تغذی
4 .4انتقال تدارکات ضروری ،غذا های معالجوی ومکمِ ل به مراکز تداوی
5 .5بسیج اجتماعی ویافتن قضایای سوء تغذی حاد اطفال زیرپنجسال و زنان حامله و شیرده

چارچوب سلسله مراتب منطقی ( )logframeکامل طرح پاسخگویی بشردوستانه درلینک ذیل قابل دسترس استinfo.humanitarianresponse :

ابزارتایید کننده
•گزارش ماهانه مدیریت
مدغم سوء تغذی حاد
•گزارش ماهانه مدیریت
مدغم سوء تغذی حاد

•گزارش ماهانه مدیریت
مدغم سوء تغذی حاد
•گزارش نقاط سرخ عاحل
•گزارش مدیریت زنجیره
اکماالت صندوق کودکان
سازمان ملل
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•درجه حد اقل مصرف غذایی خانوار
باالتر از  42.5درجه دربین بیجا شده گان
داخلی ،عودت کننده گان ،مهاجرین،
زنان ،مردان ،واطفال سنین مختلفه که
ازاثرجنگ متاثرشده ولی بیجا نشده اند

• %کاهش دراتخاد شیوه
تطابق پذیری منفی ثبت
شده

•کلستر مصئونیت غذایی و پاسخگویی
هماهنگ شده مواد مورد ضرورت برای
خانوارهای اسیب دیده را بموقع تهیه
مینما یند

•تعداد وفیصدی بیجا شده
گان داخلی ،عودت کننده
گان ،مهاجرین ،زنان،
مردان ،واطفال سنین
مختلفه که ازاثرجنگ
متاثرشده ولی بیجا ناشده
که مساعدت های کافی
وبموقع را دریافت کرده اند
•تعداد تلفون های مربوط به
کمک های غذایی که به آنها
جواب داده شده وطی یک
هفته مشکل شان حل
گردیده باشد
•تعداد مردم که کمک های
غذایی را بصورت جنسی
دریافت میکنند
•تعداد مردم که کمک های
غذایی را بصورت وجه نقد
دریافت میکنند

1.4

آب وحفظ الصحه

شاخصها

فعالیت ها

بازده

آمارپایه

•1,422,416
•تعداد زنگ های تلفونیکه به
آنها پاسخ داده شده ومشکل
شان طی یک هفته حل شده
باشد
•تعداد مردم که کمک های
نقدی وجنسی دریافت
کرده اند

•1,443,207
•
•
•

•مرکزدریافت تلفون
•ارزیابی چندین کلستری
نیازها

 -1تهیه بموقع مساعدت های غیرمشروط (غذا ،پول یا کوپون) برای رسیده گی به نیازهای عاجل مردم آسیب دیده
 -2تهیه بموقع مساعدت های حمایتی امرارمعیشت برای جوامع جنگزده که بیجا نشده اند ،متاثرین حوادث طبیعی وفامیل های که کشت شان دچارآفت نباتی شده است
 -3تهیه یا بروزرسانی پلالن های تدابیری حوزوی برای حوادث طبیعی ،تقویه هماهنگی به کنشگرن ملی ،ارتقای ظرفیت موسسات همکاربرای انجام ارزیابی مصئونیت غذایی
 -4بهبود هماهنگی کلستر وانجام ارزیابی وتحلیل

نتایج

فعالیت ها

بازده

نتایج

1.3

مصنونیت غذایی و زراعت

شاخصها

هدف

ابزارتایید کننده

هدف

آمارپایه

ابزارتایید کننده

•کاهش امراض ساری مرتبط به آب وحفظ
الصحه درمیان بیجا شده گان داخلی،
عودت کننده گان ،مهاجرین ،زنان،
مردان ،واطفال سنین مختلفه که
ازاثرجنگ متاثرشده ولی بیجا ناشده
ازطریق مساعدت های آب وحفظ
الصحوی کافی وبموقع

•نگهداشتن فیصدی وقوعات
موارد اسهال حاد دربین
بیجا شده گان ،عودت
کننده گان ،مهاجرین ومردم
متاثرازحوادث طبیعی تحت
اوسط ملی  14.5درصد

•%14.5

•%14

•سیستم هشداراولیه امراض
•گزارش کلستر آب وحفظ
الصحه

•فراهم آوری مساعدت های بموقع برای
مردم وجوامع آسیب دیده توسط
پاسخگویی هماهنگ شده کلستر آب
وحفظ الصحه

•تعداد مردم آسیب دیده که
مساعدت های آب وحفظ
الصحوی را طبق معیارات
کلستردریافت میکنند
•تعداد مردم آسیب دیده که
بسته حفظ الصحوی
وجلسات ترویج حفظ الصحه
را طبق معیارات
کلستردریافت میکنند

•650,000

•400,000

•750,000

•550,000

•مرکز دریافت تماس های
تلفو نی
•گزارش کلستر آب وحفظ
الصحه

1 .1انجام ارزیابی های سریع نیازهای مردم وجوامع آسیب دیده با استفاده از فورمه ارزیابی عاجل خانوار(فورم عاجل آب وحفظ الصحه) برای تعین مساعدت های آب وحفظ
الصحوی عاجل
2 .2فعالیت های ترویج حفظ الصحه درفامیل ها وجوامع آسیب دیده بشمول توزیع بسته های بهداشتی برای مردم نیازمند
3 .3فراهم آوری آب آشامیدنی مصئون بشمول استفاده ازتانکر ،احیا یا تاسیس سیستم های جدید آبرسانی ویا با تهیه بسته های آب وحفظ الصحوی به مردم نیازمند
4 .4تهیه مستراح وحمام های اضطراری حساس به نیازهای جنسیتی برای حفظ صحت وکرامت مردم آسیب دیده با توجه خاص به نیازهای زنان ودختران
5 .5نظارت وگزارشدهی پاسخگوی آب وحفظ الصحه ،تثبیت خالها واقدام برای رسیده گی به آنها
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فعالیت ها

بازده

نتایج

1.5

1.6

فعالیت ها

بازده

نتایج

46

هدف

ابزارتایید کننده

رسپناه اضط راری واقالم غیرغذایی

آمارپایه

شاخصها

•بیجا شده گان ،عودت کننده گان ،وزنان،
مردان ،دختران و پسران سنین مختلف
متاثرازجنگ بیجا ناشده توسط مهیاسازی
سرپناه های مصئون ازمعروض شدن به
عوامل خطر وقایه شده نتیجتا احتمال
شیوع امراض ومرگ میرکاهش میابد

•فیصدی بیجا شده گان ،عودت
کننده گان ،وزنان ،مردان،
دختران و پسران سنین مختلف
نیازمند سرپناه که ازعوامل خطر
محافظت شده وازمساعدت های
دریافتی ابرازرضایت نمایند

•527,770

• (%70منتج ازارزیابی
مربوطه مثل فورماه ارزیابی
عاجل خانوار) ازجمله
634770

•گزارش کلستر سرپناه
اضطراری واقالم غیرغذایی

•فراهم آوری بموقع مساعدت های موردنیاز
به جوامع آسیب دیده توسط کلستر سرپناه
اضطراری واقالم غیرغذایی وپاسخگویی
هما هنگ
• مردم آسیب دیده ازکاهش درجه حرارت
فصلی منابع موردنیاز کافی برای محافظت
دربرابرهوای خراب و کاهش امراض ومرگ
میر را داشته باشند

•تعداد مردم آسیب دیده ی که
مساعدت های سرپناه دریافت
نموده اند بشمول پول برای
کرایه خانه
•تعداد مردم آسیب دیده ی که
بسته های معیاری کمک های
زمستانی را برای حایق سازی
خانه های شان دربرابرسرما
دریافت کرده اند
•تعداد افراد آسیب دیده ی که
اقالم اولیه خانواربرای مرفوع
سازی نیازهای عاجل شان
دریافت کرده اند
•تعداد افرار اسیب دیده ی که
سرپناه های شان بهبودیافته
وودرنتیجه شرایط زنده گی با
کرامت ومصئونتر برای شان
فراهم شده

•38,700

•163,380

•280,000

•289,044

•گزارش کلستر سرپناه
اضطراری واقالم غیرغذایی

•531,700

•453,289

•19,500

•136,290

1 .1انجام ارزیابی های مشترک نیازها جهت تثبیت نیازهای بشری وانتخاب بهترمستفدین
2 .2بهبود تماس به جوامع روی برنامه ریزی سرپناه
3 .3توزیع خیمه وترپال برای نیازمندانیکه توسط ارزیابی ها تشخیص میشوند
4 .4مساعدت وجه نقد برای کرایه
5 .5توزیع بسته های زمستانی
6 .6بهسازی سرپناه ها تا شرایط زنده گی با وقارومصئونترایجا شود
7 .7انجام نظارت بعد ازتوزیع مساعدت ها

حامیت

شاخصها

•کاهش موارد مرگ وزخمی شدن بیجا
شده گان ،عودت کننده گان ،وزنان،
مردان ،دختران و پسران سنین مختلف
متاثرازجنگ بیجا ناشده ناشی ازمواد
منفجره باقی مانده ازجنگ

•فیصدی بیجا شده گان ،عودت
کننده گان ومردم
متاثرازجنگ بیجا ناشده که
درولسوالی های با خطرات
بلند موادمنفجره باقی مانده
ازماین زنده گی میکنند ،با
نشانه های ازیادگیری
معلومات وآموزش تعلیمات
ازخطرماین های ارائه شده

•ارائه تعلیمات آگهی دهی ازخطرات
ماینها برای جوامع متاثرازجنگ
•
•آموزش تیم های سروی برای پاسخگویی
وتعلیمات آگهی دهی ازخطرات ماین ها

•• تعداد برنامه های
برگزارشده آموزش خطرات
ماین ها
••تعداد بیجا شده گان ،عودت
کننده گان ومردم
متاثرازجنگ بیجا ناشده که
آموزشهای آگهی ازخطرات
ماین را دریافت میکنند
•تعداد مردم متاثر ازجنگ،
ماین ومواد منفجره باقی
مانده ازجنگ که توسط تیم
های آموزش دیده درموارد
پاسخگویی ،سروی،
موادمنفجره و آگهی دهی
خطرات ماین مالقات شده اند

هدف

آمارپایه
•0

ابزارتایید کننده

• (%منتج ازارزیابی مربوطه)
ازجمله1103063

•گزارش UNMAS

•0

•1,103,063

•0

•504

•سیستم مدیریت معلومات
فعالیت های ماین پاکی

1 .1آگهی دهی ازخطرات ماین وموادمنفجره باقی مانده ازجنگ
2 .2انجام عملیات ماین روبی وپاکسازی موادمنفجره باقی مانده ازجنگ بشمول ازبین بردن مواد منفجره وپاسخگویی به خط تلفن اقدامات ضد ماین
3 .3انجام عملیات ماین روبی
4 .4اگهی دهی به قربانیان
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فعالیت ها

بازده

نتایج

1.7

فعالیت ها

بازده

نتایج

1.8

وجه نقد چندین منظوره

شاخصها

هدف

آمارپایه

•بیجا شده گان داخلی جدید ،عودت
کننده گان مردم جنگزده بیجا
ناشده،متاثرین حوادث طبیعی بتوانند با
استفاده ازوجه نقد چندین منظوره بدون
اتخاذ روشهای تطابق پذیری منفی به
نیازهای شان رسیده گی کنند.

•کاهش تعداد خانوار های دریافت
کننده مساعدت های وجه نقد
چندین منظوره به اساس
معیارشاخص کاهش روش های
تطابق پذیری منفی ()rCSI
درهنگام نظارت بعد توزیع

•%0

•%90

•فراهم اوری بموقع وجه نقد چندین
منظوره برای بیجا شده گان ناشی
ازجنگ جدید تا بتوانند به نیازهای اولیه
شان رسیده گی کنند
•فراهم اوری بموقع وجه نقد چندین
منظوره برای متاثرین حوادث طبیعی تا
بتوانند به نیازهای اولیه شان رسیده گی
کنند
•فراهم آوری وجه نقد ویژه حمایت توسط
سازمان مهاجرت بین الملل برای عودت
کننده گان بدون مدرک آسیب درهنگام
برگشت جهت تامین نیازهای اولیه ویا
نیازهای مصئونیتی شان

•تعداد بیجا شده گان داخلی
جدید نیازمند ناشی از که وجه
نقد چندین منظوره برای پوش
نیازهای اولیه شان دریافت کرده
اند
•تعداد متاثرین حوادث طبیعی
جدید که وجه نقد چندین
منظوره برای پوش نیازهای اولیه
شان دریافت کرده اند
•تعداد عودت کننده گان بدون
مدرک آسیب پذیر که که وجه
نقد چندین منظوره ازسازمان
مهاجرت بین الملل برای پوشش
نیازهای اقالم غیرغذایی و حمل
ونقل دریافت کرده اند
•تعداد عودت کننده گان بدون
مدرک آسیب پذیر دارای
نیازهای خاص که که وجه نقد
خاص نیازهای حمایتی را هنگام
برگشت ازسازمان مهاجرت بین
الملل ونقل دریافت کرده اند

•360,000

•300,000

•12,000

•17,900

•N/A

•181,000

•N/A

•8,000

ابزارتایید کننده

•گزارش سازمان مهاجرت
بین المللی وDRA
•گزارش UNHCR
•گزارش سازمان مهاجرت
بین المللی
•گزارش سازمان مهاجرت
بین المللی

1 .1فراهم آوری بموقع وجه نقد چندین منظوره برای بیجا شده گان داخلی جدید ناشی ازجنگ (سبد حداقل مصارف زنده گی)
2 .2فراهم آوری بموقع وجه نقد چندین منظوره برای متاثرین ازحوادث طبیعی
3 .3فراهم آوری وجه نقدویژه چندین منظوره سازمان بین المللی مهاجرت برای عودت کننده گان بدون مدرک هنگام برگشت برای پوشش نیازهای اقالم غذایی شان
4 .4فراهم آوری وجه نقدویژه حمایتی سازمان بین المللی مهاجرت برای عودت کننده گان بدون مدرک هنگام برگشت برای پوشش نیازهای اقالم غذایی شان

چندین سکتوری

شاخصها

هدف

آمارپایه

ابزارتایید کننده

•فراهم کردن مساعدت های آب وحفظ
الصحوی ،سرپناه ،صحی ،ومصئونیت
غذایی به بیجا شده گان داخلی ،زنان،
مردان ،پسران ودخترانیکه درساحات
دشواررس زنده میکنند

•فیصدی بیجا شده گان داخلی که
درولسوالی های دشواررس زنده
گی میکنند وکمک های بشری
دریافت کرده اند
• %33کاهش درموارد نقض
دسترسی بشردوستانه که
تسهیالت صحی را متاثرساخته

• 150مورد

• 00مورد

•ارزیابی «تمام افغانستان»
•گزارشهای کلستر آب وحقظ
الصحه ،صحت ،مصئونیت
غذا

•تقویت میکانیزم پاسخگویی هماهنگ که
ازرسیدن بموقع مساعدت ها به مردم
وجوامع آسیب دیده حصول اطمینان نماید

•تعداد بیجا شده گان داخلی
درساحات دشواررس که کمک
های آب وحفظ الصحوی ،صحی،
غذایی ،سرپناه اضطراری ،سبد
حداقل هزینه زنده گی و پول
برای کرایه را دریافت کرده اند
•تعداد بیجا شده گان داخلی
درساحات دشواررس که خدمات
صحی را ازطریق تیم های
سیارصحی دریافت میکنند
•تعداد تیم های سیارصحی
اعزامی به ساحات که
مراکزصحی درآنها بسته شده
اند

• 40000نفرخدمات صحی
را ازطریق تیم های
سیارصحی دریافت
کرده اند
• 30تیم سیارصحی به
ساحات اعزام شده اند

• 5000نفرباید خدمات صحی
دریافت کنند
• 50تیم سیارصحی اعزام
شود

•ارزیابی «تمام افغانستان»
•گزارش ارزیابی چندین
کلستر ی

1 .1راه اندازی ارزیابی های مشترک برای تشخیص نیازمندی ها وتثبیت مستفدین
2 .2بهبود تماس با جوامع دربرنامه ریزی سرپناه
3 .3توزیع خیمه وترپال به نیازمندانیکه توسط تیم های ارزیابی تشخیص میشوند
4 .4فراهم اوری وجه نقد برای کرایه خانه
5 .5توزیع بسته های زمستانی
6 .6راه اندازی نظارت بعد ازتوزیع مساعدت ها
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هدف استراتیژیک :2-کاهش نقض مسائل حمایتی وافزایش احترام به قانون بین المللی بشردوستانه

•کاهش یا جلوگیرازافزایش تلفات ملکی
دربین زنان ،دختران ،مردان وپسران
متاثراز جنگ

•فیصدی کاهش تلفات ملکی
درمقایسه به عین دوره زمانی
سال گذشته
•نشان دادن عالیم از بلند رفتن
آگهی ازقانون بشردوستانه بین
المللی توسط دولت،
عناصرغیردولتی وموسسات
بشردوستانه

•دادخواهی مبتنی برجمع آوری شواهد
بوسیله نظارت حمایتی و ارزیابی حمایتی

•تعداد جوامع ،کنشگران
ومسئولین که درمورد قانون
بشردوستانه بین المللی آموزش
ومسایل حمایتی آموزش دیده
وحساس سازی شده اند

2.2

حامیت
•مورد حمله قرار نگرفتن تاسیسات ملکی
بشمول مکاتب ،مراکزصحی ،مجتمع های
بشردوستانه

•فیصدی کاهش حمالت به
تسهیالت تعلیمی وصحی
درمقایسه به عین دوره زمانی
درسال گذشته

•دادخواهی مبتنی برجمع آوری شواهد
بوسیله نظارت حمایتی و ارزیابی حمایتی

•تعداد جوامع ،کنشگران
ومسئولین که درمورد قانون
بشردوستانه بین المللی آموزش
ومسایل حمایتی آموزش دیده
وحساس سازی شده اند

فعالیت ها

بازده
2.3

بازده

نتایج
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آمارپایه
•%3.60-

•%3.6-

•گزارش یونیما درمورد
حفاظت افرادملکی

•نا مشخص

•یو نیما
•گزارش کلسترحمایت

1 .1انجام ارزیابی نیازهای حمایتی
2 .2انجام نظارت حمایتی
3 .3آموزش وحساس سازی کنشگران ،جوامع ومسئولین درمورد قانون بشردوستانه بین المللی و اهداف حمایتی
4 .4دادخواهی با موسسات بشردوستانه ،مسئولین دولتی و جناح های درگیرمنازعه برای احترام به قانون بشردوستانه بین المللی

نتایج

فعالیت ها

بازده

نتایج

2.1

حامیت

شاخصها

هدف

ابزارتایید کننده

شاخصها

آمارپایه
•%16

هدف
•%100

ابزارتایید کننده
•ماموریت هیئت معاونت
سازمان ملل برای افغانستان

•ماموریت هیئت معاونت
سازمان ملل برای افغانستان
•گزارش کلسترحمایت

•نا مشخص

1 .1انجام ارزیابی نیازهای حمایتی
2 .2انجام نظارت حمایتی
3 .3آموزش وحساس سازی کنشگران ،جوامع ومسئولین درمورد قانون بشردوستانه بین المللی و اهداف حمایتی
4 .4دادخواهی با موسسات بشردوستانه ،مسئولین دولتی و جناح های درگیرمنازعه برای احترام به قانون بشردوستانه بین المللی

حامیت

شاخصها

هدف

آمارپایه

•تامین زنده گی دریک محیط مصئون برای بیجا
شده گان داخلی ،عودت کننده گان ،زنان
وکودکان متاثرازجنگ بیجا نشده بشمول بیجا
شده گان داخلی جدا مانده ازفامیل وبدون
همراه واطفال عودت کننده

•فیصدی اطفال جدامانده
ازفامیل وبدون همراه بیجا
شده گان داخلی و عودت
کننده گان که مساعدت
شده ازقرار گرفتن درجاهای
نامناسب وقایه شده اند

•نا مشخص

•8,422

•تاسیس فضای های مصئون برای کودکان وزنان
•تامین بموقع نیازهای حمایتی جوامع آسیب
دیده توس پاسخ هماهنگ شده ومناسب

•تعداد بیجا شده گان داخلی
درخطر ،عودت کننده گان
و قربانیان خشونت مبتنی
برجنسیت بیجا نشده
بوسیله پاسخگویی چندین
سکتوری (صحی ،حقوقی،
روانی-اجتماعی) مساعدت
میگردند
•تعداد اعضای جوامع
اشتراک کننده درمباحث
جلوگیری وپاسخگویی از
خشونت مبتنی برجنسیت
•تعداد بسته های بهداشتی
زنانه توزیع شده

•0
•0

•10,536

•0

•75,724
•14,880

ابزارتایید کننده
•آمارکلستر فرعی حمایت
اطفال درحاالت اضطراری

•کلستر
مبتنی
•کلستر
مبتنی
•کلستر
مبتنی

فرعی خشونت
برجنسیت
فرعی خشونت
برجنسیت
فرعی خشونت
برجنسیت
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فعالیت ها

2.3

حامیت

حامیت

شاخصها

آمارپایه

•وقایه اطفال بیجاشده ازاتخاد شیوه های
تطابق پذیری منفی
•

•وقایه اطفال بیجاشده
ازاتخاد شیوه های تطابق
پذیری منفی

•%60

•%90

•ارائه خدمات مصونیتی/حمایتی به کودکان
متاثرازجنگ ،حوادث طبیعی ورفت وآمد
های مرزی

•فیصدی قضایای رجعت داده
شده ناشی ازخشونت های
حمایتی درمقایسه قضایای
رسیده گی شده وحل شده
•تعداد اطفال بیجا شده و
عودت کننده گان که
حمایت های روانی-
اجتماعی را دریافت کرده
اند

•0

•105,709

•0

•91,905

•ماموریت هیئت معاونت
سازمان ملل برای افغانستان
•کلستر حما یت
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1 .1فراهم آوری خدمات مدیریت قضایا ورجعت دهی برای آسیب پذیرترین اطفال نیازمند
2 .2ارائه خدمات روانی-اجتماعی به اطفال
3 .3ارائه خدمات مخصوص قربانی برای اطفال جنگزده
4 .4آموزش وحساس سازی متخصصین حمایت اطفال درمورد نورم ها معیارات حمایتی
5 .5دادخواهی وپاسخگویی برای جلوگیری ازاستخدام کودکان
6 .6بلند بردن آگاهی اجتماعی درمورد مسائل حمایتی کودکان

2.5

حامیت

شاخصها

بازده

هدف

ابزارتایید کننده
•نظارت کلسترفرعی حمایت
اطفال درحاالت اضطراری
•بانک اطالعاتی MRM

نتایج

فعالیت ها

آمارپایه

1 .1حساس سازی جوامع به خشونت های مبتنی برجنسیت ازطریق گفتگو با جوامع وارزیابی های خشونت مبتنی برجنسیت درسراسرکشور
2 .2ارائه خدمات چندین سکتوری متمرکز به قربانی بشمول خدمات صحی ،روانی-اجتماعی ،حقوقی وحفاظتی برای قربانیان خشونت مبتنی برجنسیت
3 .3فراهم آوری حمایت راوانی-اجتماعی ساحوی به قربانیان خشونت مبتنی برجنسیت
4 .4توزیع بسته های بهداشتی زنانه
5 .5ظرفیت سازی وآموزش کارمندان صحی دررسیده گی به موارد خشونت مبتنی برجنسیت
6 .6تشخیص ،ثبت وفراهم کردن خدمات ردگیری فامیل والحاق به خانواده کوکان بدون همراه وجدا مانده ازفامیل
7 .7فراهم آوری خدمات مدیریت قضایا ورجعت دهی به آسیب پذیرترین اطفال نیازمند
8 .8فراهم آوری حمایت های روحی-اجتماعی به اطفال
9 .9فراهم آوری مساعدت خاص قربانی به اطفال
1010آموزش نورم ها ومعیارات حمایت به متخصیصین عرصه حمایت کودکان
1111دادخواهی وپاسخگویی برای جلوگیری ازاستخدام کودکان
1212بلندبردن آگهی جوامع درباره مسائل حمایت کودکان

بازده

نتایج

2.4

شاخصها

هدف

ابزارتایید کننده

هدف

آمارپایه

ابزارتایید کننده

•فامیل های بیجا شده وعودت کننده گان
که درسرپناه های موقت زنده میکنند
اخراج نگردیده ویا اینکه با کرامت جابجا
شوند

•تعداد بیجا شده گان داخلی
و عودت کننده گان که
حمایت های مناسب خانه،
زمین وجایداد را دریافت
نموده واکنون کمتر احساس
آسیب پذیری میکنند

•0

•45,000

•گزارش کارنیروی خانه،
زمین ،جایداد

•وجود میکانیزم های مناسب حقوقی
وخدمات اجتماعی برای حمایت ازبیجا
شده گان وعودت کننده گان

•تعداد بیجا شده گان داخلی
ناشی ازجنگ وزنان ،مردان،
پسران ودختران عودت
کننده گان که اسناد حقوقی
هویتی بشمول اسناد مدنی
را دریافت میکنند
•تعداد بیجا شده گان داخلی
و عودت کننده گان که
مساعدت های حقوقی خانه،
زمین وجایداد دریافت
میکنند

•0

•19,200

•0

•14,800

•گزارش کارنیروی خانه،
زمین ،جایداد
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فعالیت ها

2.5

معارف

آمارپایه

شاخصها

ابزارتایید کننده

هدف

•کودکان وجوانان (دختروپسر) به تعلیمات
ابتدایی وثانویه با کیفیت دسترسی دارند

•اطفال (متاثرازحاالت
اضطراری) وجوانان به
تعلیمات ابتدایی وثانویه با
کیفیت دسترسی برابردارند

•110,000

•351,000

• گزارش کارگروه آموزش
درحاالت اضطراری
•مرکزگزارشدهی انالین

•منابع مالی سالیانه تهیه شده وبرنامه های
آموزشی برای حصول اطمینان ازتعلیمات
ابتدایی وثانویه با کفایت راه اندازی شوند

•تعداد اطفال بیجا شده گان
داخلی جدید و عودت
کننده گان که طی سه ماه
در برنامه آموزش درحاالت
اضطراری شامل شده اند
•تعداد  TSLهای تازه
تاسیس
•تعداد اطفال (پسرودختر)
که مواد درسی دریافت
میکنند
•تعداد معلمین تازه (زن
ومرد) استخدام شده
وآموزش دیده
•
•تعداد شوراهای مکتب که
درمورد فعالیت های بسج
اجتماعی آموزش دیده اند

•110,000

•351,000

•2,500
•60,000

•6,000
•351,000
•( 1000استخدام جدید) و
( 15000آموزش معلمان
قدیمی وتازه استخدام)
•15,000

• 4Wکارگروه آموزش
درحاالت اضطراری
• 4Wکارگروه آموزش
درحاالت اضطراری
• 4Wکارگروه آموزش
درحاالت اضطراری
• 4Wکارگروه آموزش
درحاالت اضطراری
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فعالیت ها

شاخصها

هدف

1 .1فراهم آوری خدمات مشوره حقوقی به قضایای دارای معضل خانه زمین وجایداد
2 .2فراهم آوری خدمات مشوره حقوقی به قضایای داری معضل اسناد حقوقی مدنی
3 .3ثبت مشخصات( )profilingشهرک های غیررسمی بیجا شده گان داخلی و عودت کننده گان برای یافتن راه حل پایدار
4 .4انجام ارزیابی سنجش خسارات زمین وجایداد
5 .5برگزاری جلسته ارتقای آگهی ازحقوق خانه ،زمین وجایداد
6 .6آموزش بیجا شده گان داخلی درمورد حق خانه ،زمین وجایداد
7 .7ظرفیت سازی مسئولین ذیربط درمورد حقوق زمین ،خانه ،جایداد وداشتن اسناد مدنی وحقوقی

بازده

نتایج

2.6

حامیت

آمارپایه

ابزارتایید کننده

•10,000
•4200

1 .1تاسیس فضای موقت آموزشی (صنوف-خانگی اجتماعی یا صنوف آموزش تسریعی-اجتماعی)
2 .2توزیع مواد آموزشی برای دختران وپسران
3 .3آموزش معلمین (تازه استخدامی ها ومعلمین رسمی جوامع میزبان) درمورد آموزش درحاالت اضطراری
4 .4فراهم آوری مشوق به معلمین تازه استخدام شده (بشمول معلمین زن) مثال مددمعاش
5 .5شامل نمودن شاگردان جدید درصنوف-خانگی اجتماعی تازه تاسیس ،صنوف آموزش تسریعی-اجتماعی یا مکاتب رسمی
6 .6فراهم آوری مواد درسی به معلمین
7 .7آموزش شورا های مدیرت مکاتب

هدف استراتیژیک :3-ارائه بموقع مساعدت های مورد نیاز به مردم آسیب دیده ازبحرانهای آنی

نتایج

3.1

چندین سکتوری
•مساعدت وارزیابی بموقع مردم
متاثرازحوادث طبیعی برای جلوگیری
ازامرض ومرگ ومیر ،بشمول متاثرین
سرمای شدید

شاخصها
•فیصدی مردم
متاثرازحوادث طبیعی که
مساعدت دریافت میکنند
•فیصدی والیات با خطرباالی
حوادث تشخیص شده توسط
 ERPکه درآنها مواد قبال
تعبیه شده

هدف

آمارپایه
•286,000

ابزارتایید کننده
•سیستم هشداراولیه امراض
•آمارذخایر تیم هماهنگی بین
کلستر ی
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•مساعدت بموقع مواد مورنیاز توسط
پاسخگویی هماهنگ شده به مردم وجوامع
آسیب دیده

•تعداد فامیل های
متاثرازحوادث طبیعی که
مساعدت های غذایی ،آب
وحفظ الصحوی وسبد هزینه
حداقل ضروریات زنده گی
را دریافت کرده اند
•مقدارمواد غذایی که
دروالیات با خطرباال قبال
تعبیه شده اند
•فیصدی مردم نیازمند که
تحت پوشش ذخایر قبال
تعبه شده درساحات
استراتیژیک توسط کلستر
سرپناه اضطراری واقالم
غیرغذایی قرار گرفته اند
وفیصدی ارزیابی های
بازاریکه دروالیت با خطر
باالصورت گرفته

فعالیت ها

بازده

3.1

چندین سکتوری

شاخصها

فعالیت ها

بازده

•286,000

•گزارش کلستر سرپناه
واقالم غیرغذایی

•100
•%75

1 .1تحلیل ذخایرمواد درتمام کشور برای تشخیص خالها
2 .2تسهیل کردن گدام های ذخایرمواد سرپناه اضطراری واقالم غیرغذایی درمناطق استراتیژیک برحسب خالهای تشخیص شده

هامهنگی

شاخصها

•موجودیت منابع مالی احتیاطی و میکانیزم
های مالی اضطراری برای حمایت
موثرازآماده گی وپاسخگوی

•فیصدی والیات با خطرباال
که توسط آماده گی
پاسخگویی به حاالت
اضطراری تشخیص شده که
توسط پاسخگویی های
مبتنی بروجه نقد اضطراری
حمایت شده اند وفیصدی
موسسات دارای ظرفیت
عملیاتی وحضور دایمی
درین والیات
•فیصدی مردم
متاثرازحوادث آنی که توسط
تمویل مقطعی یا منابع مالی
اضطراری دیگرتحت پوشش
قرارگرفتند

•موجودیت میکانیزم منابع مالی سالیانه و
تخصیص مناسب (سالیانه ودرصورت
ضرورت) برای پاسخگویی بموقع
•تمویل میکانیزم مناسب برای جمع آوری
آمار ،توحید وتحلیل آمارمربوطه

•تعداد موسسات با حضور
دایمی یا فعالیت های تطبیق
پروژه دروالیات با خطرباال
که بتوانند توزیع پول کمکی
را حمایت کنند

نتایج

3.2

آمارپایه
•%20

هدف

ابزارتایید کننده

هدف

آمارپایه
•0

•4

•0

•100,000

ابزارتایید کننده
•گزارش تیم هماهنگی بین
کلستر ی
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•نا مشخص

 -1تشخیص والیات با خطرباال توسط مشوره با کنشگران محلی
 -2تشخیص وبسیج موسسات توسط تحلیل  4Wsکه ظرفیت توزیع وجه نقد را داشته باشند

•پالن تدابیری که شامل تحلیل عمیق
ازخطرات ،آسیب پذیری ها وظرفیتها باشد
تهیه وبصورت منظم بروزرسانی شود

•آماده پاسخگویی به حاالت
اضطراری ( )ERPبین حوزه
وی درربع اول وچهارم
هرسال -هرشش ماه
بروزرسانی میشود

•تمویل یک میکانیزم مناسب برای جمع
آوری آمار ،توحید وتحلیل آمارمربوطه

•تعداد والیاتیکه درآنها
کارگاه های آماده
پاسخگویی به حاالت
اضطراری ()ERP
برگزارگردیده است
•تعداد توصیه های کارگاه
های آماده پاسخگویی به
حاالت اضطراری ( )ERPکه
توسط تیم بشردوستانه
کشوری درمورد شان اقدام
شده

فعالیت ها

بازده

3.4

هامهنگی

شاخصها

نتایج
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فعالیت ها

بازده

52

نتایج

3.4

هدف

آمارپایه

ابزارتایید کننده

•2

•گزارش آماده پاسخگویی به
حاالت اضطراری ()ERP

•1

•5

•1

•3

•گزارش آماده پاسخگویی به
حاالت اضطراری ()ERP

 -1برگزاری کارگاه های آماده پاسخگویی به حاالت اضطراری ( )ERPدرجنوری وجوالی درتمام پنج حوزه کشور
 -2شریک سازی هرشش ماه توصیه های این کارگاه های آماده پاسخگویی به حاالت اضطراری ( )ERPبا تیم هماهنگی کشوری برای تعقیب وپیگیری

هامهنگی

شاخصها

•معلومات جامع درمورد بیجا شده گی
داخلی ورفت وآمد مرزی ،نیازها،
پاسخگویی وخال ها دردسترس تصمیم
گیرنده قرارگیرد تا بتوانند بصورت درست
تصامیم ملی وپروگرام ریزی را بگیرند.

••  %آمارجمع آوری
شده توسط فورمه ارزیابی
نیازهای عاجل خانوارتشریک
شده برای تحلیل بین
کلستری تا آگاهی موردنیاز
بررسی پاسخگویی وتحلیل
خال را فراهم کند
•تحلیل مسائل حمایتی
افغانستان صورت گرفته
آگاهی موردنیازبرنامه ریزی
را فراهم گردد

•موجودیت میکانیزم مناسب برای
هماهنگی وجمع آوری آماروتحلیل آنها
•بررسی منظم نیازها ،پاسخگویی وخال توسط
کلستر و تیم هماهنگی بین کلستری برای
تسهیل تصمیم گیری تیم بشردوستانه
بشری ودادخواهی برای جذب منابع مالی
•بررسی منظم مردم آسیب دیده ازجنگ،
حوادث طبیعی و هجوم کتلوی مرزی

•عداد والیتی که درآنها
ارزیابی آمارپایه بیجا شده
گی جوامع انجام یافته
• %ارزیابی های  HEATکه
برای نیازسنجی بیشتراز1000
خانوارصورت گرفته است
•تعداد بررسی ربعوار نیازها،
پاسخگویی وخال ها که
کلسترها به تیم بشردوستانه
کشوری ارائه نمایند

 -1انجام ارزیابی های مشترک نیازها وسکتوری
 -2تحلیل نیازها ،پاسخگویی وخالها توسط کلستر

هدف

آمارپایه
•%100

• 15والیت با میزان باالی
عودت وبیجا شده گی

•تمام  34والیت
• 24ارائه

ابزارتایید کننده
•کارگروه ارزیابی هماهنگ
شده نیازها
•کلستر حما یت

•تیم هماهنگی بین کلستری
•کلستر ها

 موسسات سهمگیرنده به اساس سکتور: ضمایم- بخش سوم

موسسات سهمگیرنده به اساس سکتور
تعداد موسسات همکار

موسسات

سکتور

19

ACTED, ADA, AWC, AWEC, CiC, COAR, ECW, HRDA, INTERSOS, IRC, NRC, OHW,
PED, SCA, SCI, UNICEF, WADAN, WCC, WCUK

آموزش درحاالت اضطراری

38

PIN, PU-AMI, QRCS, REACH, RI, SCI, UNHCR, UN-Habitat, UNICEF, WCUK, WHH
Afghanistan, WSTA

سرپناه اضطراری واقالم
غیرغذایی

40

ACTED, ABM, ACF, ActionAid, ADA, Afghanaid, ANCC, AREA, CARE international,
Caritas Germany, CoAR, Concern, CRS, DRC, FAO, HRDA, IR, IRC, Madera, Medair,
,NCRO, NEI, NPORRA, NRC, OHW, ORCD, ORCD, Oxfam, PAC, PIN

مصئونیت غذایی وزارعت

RCDC, RI, SCI, Shelter for life, SI, SOFAR, UNHCR, WFP, WHH, World Vision, ZOA
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21

AADA, ACTD, AHDS, ARCS, EMERGENCY, HealthNet TPO, HI, ICRC, IMC,
Johanniter, MRCA, ORCD, PU-AMI, SCI, CAF, SCA, SHRDO, TDH, UNFPA, YHDO

صحت

30

,AADA, ACF, ACTD, AHDS, AKHS, BARAN, BDN, CAF, Caritas G., CHA, FHI360
HADAAF, HEERO, HNTPO, IMC, InterSOS, MEDAIR, MMRCA, MoPH, MOVE,
MRCA, OHPM, ORCD, PU-AMI, SAF, SCI, UNICEF, WFP, WHO, WVI

تغذی

31

AAR, AHDAA, AREA, ASCHIANA, ATC, CIC, CRDSA, DDG, DRC, HealthNet TPO,
HT, IMC, IOM, MDC, NRC, OHW, OMAR, PIN, SCI, SC-USA, TDH, UNAMA, UN
HABITAT, UNFPA, UNHCR, UNICEF, UNMAS, WC-C, WC-UK, WHH, YHDO

حمایت

ACBAR, ACF, ACTED, ADA, ADEO, AHDAA, APA, ARCS, Christian AID, CARITAS
Germany, CAWC, CoAR, CRDSA, DACAAR, GNI, HAPA, ICRC, IFRC, IMC, IOM, IRC,
40
,MADERA, MEDAIR, Mission East, MRRD, NCA, NCRO, NPO/RRAA, NRC, RCDC

آب وحفظ الصحه

RI, Save the Children, SDO, SI, UNHCR, UNICEF, WHH, WHO, World Vision, ZOA
12

ACF, ACTED, Afghanaid, Care, Cordaid, DRC, IOM, IRC, NRC, Oxfam, PIN, SI

وجه نقد چندین منظوره

7

CoAR, IMC, ACTD, SI, UNHCR, WFP, NRC

فصل مهاجرین
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ﺑﻪ اﺳﺎس ﺟﻨﺲ وﺳﻦ

ﺑﯿﺠﺎ ﺷﺪه ﮔﯽ
ﻧﺎﺷﯽ ازﺟﻨﮓ

ﻣﺘﺎﺛﺮﯾﻦ
از ﺟﻨﮓ

اﻋﻀﺎی
ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﻋﻮدت
ﻣﺘﺎﺛﺮﯾﻦ
ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﯿﺰﺑﺎن
ﮐﻨﻨﺪه
ازﺣﻮادث ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺪون اﺳﻨﺎد

ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ

ﻓﯿﺼﺪی ﻣﺮدان
ﻓﯿﺼﺪی زﻧﺎن
ﻓﯿﺼﺪی اﻃﻔﺎل*

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ

ﻧﯿﺎزﻫﺎی
ﺑﴩدوﺳﺘﺎﻧﻪ
ﺣﺎد

ﻧﯿﺎزﻫﺎی
ﻣﺰﻣﻦ

ﻣﺮﮐﺰ

٢١ﻫﺰار

٣٩٤ﻫﺰار

٢٠ﻫﺰار

١٨ﻫﺰار

١٠٨ﻫﺰار

١٦ﻫﺰار

-

٪٥٩ | ٢٢ | ١٩

٠٫٦ﻣﯿﻠﯿﻮن

١٫٧ﻣﯿﻠﯿﻮن

ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻣﺮﮐﺰی

٣ﻫﺰار

٢١ﻫﺰار

٣ﻫﺰار

٣ﻫﺰار

-

١ﻫﺰار

-

٪٥٥ | ٢٢ | ٢٢

٣١ﻫﺰار

٠٫٤ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﴍﻗﯽ

٤٧ﻫﺰار

١٨٩ﻫﺰار

١٤ﻫﺰار

٦٧ﻫﺰار

٥٣ﻫﺰار

٢٣ﻫﺰار

-

٪٦٠ | ٢٠ | ٢٠

٠٫٤ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫٩ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﺷﺎﻤﻟﴩﻗﯽ

٩٥ﻫﺰار

١٩٢ﻫﺰار

٢٩ﻫﺰار

٢٠ﻫﺰار

٢٠ﻫﺰار

٣٢ﻫﺰار

-

٪٥٨ | ٢١ | ٢١

٠٫٤ﻣﯿﻠﯿﻮن

١٫١ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﺷﺎﻤﻟﯽ

٤٦ﻫﺰار

٢٢٧ﻫﺰار

٥٦ﻫﺰار

١٢ﻫﺰار

٧ﻫﺰار

٢٠ﻫﺰار

-

٪٥٦ | ٢٢ | ٢٢

٠٫٤ﻣﯿﻠﯿﻮن

١٫٣ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﺟﻨﻮﺑﴩﻗﯽ

١٨ﻫﺰار

١٣٩ﻫﺰار

٧ﻫﺰار

٤ﻫﺰار

٩ﻫﺰار

١١ﻫﺰار

١٠٠ﻫﺰار

٪٦٥ | ١٧ | ١٨

٠٫٣ﻣﯿﻠﯿﻮن

١ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﺟﻨﻮﺑﯽ

١٠٩ﻫﺰار

٤٧٠ﻫﺰار

٢٨ﻫﺰار

٧٣ﻫﺰار

٣٩ﻫﺰار

٣٤ﻫﺰار

-

٪٥٦ | ٢٢ | ٢٢

٠٫٨ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫٩ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻏﺮﺑﯽ

٦٥ﻫﺰار

٢٩٠ﻫﺰار

١٢٩ﻫﺰار

٤٠ﻫﺰار

٣ﻫﺰار

٢٩ﻫﺰار

-

٪٥٦ | ٢٢ | ٢٢

٠٫٦ﻣﯿﻠﯿﻮن

١٫٤ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫٢ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫١٧ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫١ﻣﯿﻠﯿﻮن

٪٥٨ | ٢١ | ٢١

٣٫٣ﻣﯿﻠﯿﻮن

٨٫٧ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫٤ﻣﯿﻠﯿﻮن

١٫٩٢ﻣﯿﻠﯿﻮن ٠٫٢٩ﻣﯿﻠﯿﻮن ٠٫١٨ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﺟﻤﻊﮐﻠﯽﻋﻮدتﮐﻨﻨﺪهﮔﺎنﻋﺒﺎرتازﺣﺎﺻﻞﺟﻤﻊﻋﻮدتﮐﻨﻨﺪهﮔﺎنﻧﯿﺎزﻣﻨﺪدرﻫﺮﺣﻮزهﻧﯿﺴﺖﭼﻮنﻋﻮدتﮐﻨﻨﺪهﺷﻤﺮدهﺷﺪهدرﻣﺮزوﻋﻮدتﮐﻨﻨﺪه
ﮔﺎندرﻣﻨﺎﻃﻖاﺻﻠﯽﺷﺎندرﺑﺮﺧﯽﻣﻮارددوﺑﺎرهﺷﺎﻤریﺷﺪهاﻧﺪ.
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ﺑﻪ اﺳﺎس ﺟﻨﺲ وﺳﻦ

ﺑﯿﺠﺎ ﺷﺪه ﮔﯽ
ﻧﺎﺷﯽ ازﺟﻨﮓ

ﻣﺘﺎﺛﺮﯾﻦ
از ﺟﻨﮓ

اﻋﻀﺎی
ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﻋﻮدت
ﻣﺘﺎﺛﺮﯾﻦ
ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﯿﺰﺑﺎن
ﮐﻨﻨﺪه
ازﺣﻮادث ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺪون اﺳﻨﺎد

ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ

ﻓﯿﺼﺪی ﻣﺮدان
ﻓﯿﺼﺪی زﻧﺎن
ﻓﯿﺼﺪی اﻃﻔﺎل*

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ

ﻣﺮدم ﻣﻮرد ﻫﺪف

ﻣﺮﮐﺰ

٣١ﻫﺰار

١٨٣ﻫﺰار

١٧ﻫﺰار

٣٣ﻫﺰار

١٠٨ﻫﺰار

١٢ﻫﺰار

-

٪٥٧ | ٢٤ | ١٩

٠٫٣٨ﻣﯿﻠﯿﻮن

ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻣﺮﮐﺰی

١٨ﻫﺰار

٢١ﻫﺰار

٤ﻫﺰار

٢ﻫﺰار

١ﻫﺰار

١ﻫﺰار

-

٪٥٧ | ٢٢ | ٢١

٠٫٠٥ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﴍﻗﯽ

٤٨ﻫﺰار

١٤٤ﻫﺰار

١٤ﻫﺰار

٦٧ﻫﺰار

٥٢ﻫﺰار

١٧ﻫﺰار

-

٪٥٩ | ١٩ | ٢٢

٠٫٣٤ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﺷﺎﻤﻟﴩﻗﯽ

٨٠ﻫﺰار

١٨٠ﻫﺰار

٢٨ﻫﺰار

٢٢ﻫﺰار

٢٠ﻫﺰار

٢٥ﻫﺰار

-

٪٥٩ | ٢٠ | ٢١

٠٫٣٥ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﺷﺎﻤﻟﯽ

٤٩ﻫﺰار

٢٠٢ﻫﺰار

٤٧ﻫﺰار

١١ﻫﺰار

٧ﻫﺰار

١٥ﻫﺰار

-

٪٥٦ | ٢٢ | ٢٢

٠٫٣٣ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﺟﻨﻮﺑﴩﻗﯽ

١٧ﻫﺰار

٩٨ﻫﺰار

٧ﻫﺰار

٥ﻫﺰار

١٠ﻫﺰار

٨ﻫﺰار

١٠٠ﻫﺰار

٪٦٥ | ١٦ | ١٩

٠٫٢٥ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﺟﻨﻮﺑﯽ

٨٨ﻫﺰار

٤٤٦ﻫﺰار

٢٣ﻫﺰار

٧٣ﻫﺰار

٣٩ﻫﺰار

٢٧ﻫﺰار

-

٪٥٦ | ٢٢ | ٢٢

٠٫٧٠ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻏﺮﺑﯽ

٥٨ﻫﺰار

٢٦٢ﻫﺰار

١٠٣ﻫﺰار

٤٠ﻫﺰار

٤ﻫﺰار

٢٣ﻫﺰار

-

٪٥٦ | ٢٢ | ٢٢

٠٫٤٩ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫٣٩ﻣﯿﻠﯿﻮن

١٫٥٤ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫٢٤ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫١٨ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫٢٠ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫١٣ﻣﯿﻠﯿﻮن

٠٫١٠ﻣﯿﻠﯿﻮن

٪٥٧ | ٢٢ | ٢١

٢٫٧٧ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﺟﻤﻊﮐﻠﯽﻋﻮدتﮐﻨﻨﺪهﮔﺎنﻋﺒﺎرتازﺣﺎﺻﻞﺟﻤﻊﻋﻮدتﮐﻨﻨﺪهﮔﺎنﻧﯿﺎزﻣﻨﺪدرﻫﺮﺣﻮزهﻧﯿﺴﺖﭼﻮنﻋﻮدتﮐﻨﻨﺪهﺷﻤﺮدهﺷﺪهدرﻣﺮزوﻋﻮدتﮐﻨﻨﺪه
ﮔﺎندرﻣﻨﺎﻃﻖاﺻﻠﯽﺷﺎندرﺑﺮﺧﯽﻣﻮارددوﺑﺎرهﺷﺎﻤریﺷﺪهاﻧﺪ

*اﻃﻔﺎل )> ۱۸ﺳﺎل( ،ﺑﺎﻟﻎ ) ۵۹-۱۸ﺳﺎل( ،ﻣﺴﻦ)< ۵۹ﺳﺎل(
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ACC
ACBAR
ACF
ACTED
AFN
AGE
AMRF
ANDMA
ANDSF
ANPDF
APC
BPHS
BSFP
CHF
Cordaid
CPiE
CTFMRM
DAC
DACAAR
DHS
DiREC
DRC
DTM
EiE
EiEWG
EPHS
ERM
ES/NFI
EQRA
FAO
FGD
FSAC
FTR
GBV
GCMU
HAG
HCT
HEAT
HLP
HMIS
HNO
HRP
IAIC
IASC
ICCT
ICRC
IDP
IHL
IHRL
IHSAN
ILO
IMAM
IMSMA
IOM
IPC
IRC
ISK
IyCF
LCD
MAIL

کارت شهروندی افغان
اداره هماهنگی کمک های بشری وانکشافی برای افغانستان
موسسه اقدام علیه گرسنگی
موسسه همکاری فنی وانکشاف
افغانی (واحد پول)
عناصر ضد دولتی
چاچوب نظارت وگزارش دهی دسترسی
اداره ملی مدیریت حوادث
نیروهای ملی دفاعی وامنیتی افغان
چارچوب ملی صلح وانکشاف افغانستان
کلستر حمیت افغانستان
بسته خدمات اولیه صحی
بسته مکمِ ل اولیه تغذی
صندوق وجهی مشترک بشردوستانه
سازمان کمک های بشری وانکشافی کاتولیک
حمایت اطفال درحالت اضطراری
کارنیروی میکانیزم نظارت وگزارشدهی کشوری
مرکزاداری ولسوالی
کمیته امداد دانمارک برای مهاجرین
سروی صحی جمعیتی
کمیته اجرایی بیجاشده گی وعودت
کمیته هیئت ناروی برای مهاجرین
جدول ردگیری بیجا شده گی
آموزش درحاالت اضطراری
کارگروه آموزش درحاالت اضطراری
بسته اساسی خدمات شفاخانه یی
میکانیزم پاسخگویی بشردوستانه
سرپناه اضطراری واقالم غیرغذایی
اصالحات کیفیت آموزش درافغانستان
سازمان غذا وزراعت سازمان ملل
مباحثه گروه نمونه
مصئونیت غذایی وزراعت
رد یابی والحاق اعضای خانواده
خشونت های مبتنی برجنسیت
واحد مدیریت قراردادها ومنابع مالی
گروپ دسترسی بشردوستانه
تیم بشردوستانه کشوری
فورمه ارزیابی عاجل خانوار
خانه ،زمین وجایداد
سیستم مدیریت معلومات صحی
نمای اجمالی نیازهای بشردوستانه
طرح پاسخگویی بشردوستانه
مرکزمعلومات بین سازمانی
کمیته دایمی بین سازمانی
تیم هماهنگی بین کلستری
کمیته جهانی صلیب سرخ
بیجا شده گان داخلی
قانون بشردوستانه بین المللی
قانون حقوق بشربین المللی
ابتکاربرای حفظ الصحه ،بهداشت وتغذی
سازمان بین المللی کار (سازمان ملل)
مدیریت مدغم سوء تغذی
سیستم مدیریت معلومات اقدامات ضد ماین
سازمان بین المللی مهاجرت
طبقه بندی مرحله مصئونیت غذایی مدغم
کمیته نجات بین الملل
دولت اسالمی خراسان
تغذی نوزاد وطفل خورد
اسنادحقوقی مدنی
وزارت زراعت ،آبیاری ومالداری

MAM
MoRR
MoPH
MPC
MRRD
MUAC
NADRA
ND
NDMIS
NFI
NID
NRC
NiE
NSAG
NWA
OCHA
PGF
PiN
PoC
PLW
PMR
PND
PoR
PPIED
ProCap
PSN
RMNCAH
RSD
SADD
SAFRON
SAM
SDG
SFSA
SIGAR

سوء تغذی حاد متوسط
وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان
وزارت صحت عامه
وجه نقد چندین منظوره
وزارت احیا وانکشاف دهات
اندازه قطرقسمت باالی وسط بازو
اداره بانک معلوماتی وثبت اتباع (پاکستان)
حوادث طبیعی
سیستم ملی مدیریت معلومات حوادث
اقالم غیزغذایی
روزملی معافیت
شورای هیئت ناروی برای مهاجرین
تغذی درحاالت اضطراری
گروه های مسلح غیردولتی
وزیرستان شمالی (پاکستان)
اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل
نیروهای طرفدار دولت
مردم نیازمند (نام یک سازمان غیردولتی)
حفاظت افراد ملکی
زنان حامله و شیرده
گزارش دوره یی نظارتی
اداره تغذی عامه
سند ثبت نام
آله انقجاری تعبیه شده فشاری
ظرفیت حمایت
افراد دارای نیازهای ویژه
صحت باروری ،مادر ،نوزاد ،طفل ونوجوان
تثبیت وضعیت مهاجرتی
آمار مجزا به اساس سن وجنس
وزارت ایاالت وحوزه های سرحدی (پاکستان)
سوء تغذی حاد شدید
اهداف انکشاف پایدار
ارزیابی فصلی مصئونیت غذایی
سربازرس ویژه برای بازسازی افغانستان

SMEB
SMART

سبد حد اقلی مصارف زنده گی
نظارت وارزیابی معیاری مددرسانی وانتقاالت

SSAR
SUN
UAM/SC
UN
UNAMA
UNDAF
UNDP
UNESCO

استراتیژی راه حل برای مهاجرین افغان
بلندبردن وضعیت تغذی
کودکان بی سرپرست/کودکان جدا مانده ازخانواده
سازمان ملل متحد
ماموریت هیئت معاونت سازمان ملل برای افغانستان
چارچوب انکشافی سازمان ملل متحد
برنامه انکشافی سازمان ملل متحد
سازمان آموزشی ،فرهنگی وعلمی سازمان ملل متحد

صندوق جمیعت سازمان ملل متحد
UNFPA
 UNHABITATبرنامه اسکان سازمان ملل متحد
کمشنری عالی سازمان ملل برای پناهنده گان
UNHCR
صندوق کودکان سازمان ملل
UNICEF
خدمات ماین پاکی سازمان ملل متحد
UNMAS
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد
UNODC
ایاالت متحده امریکا
US
دالرامریکایی
$US
آب وحفظ الصحه
WASH
سازمان غذایی جهان
WFP
سازمان صحی جهان
WHO

بخش سوم  -ضمایم :پانویس

پانویس
1 .1گزارش ربعواردرمورد حفاظت ازاقراد ملکی درمنازغات مسلحانه ،اول جنوری
تا  30دسامبر  ،2017بخش حقوق بشرماموریت هیئت معاونت سازمان ملل برای
افغانستان
2 .2درسال  2016نیروهای امنیتی دفاعی ملی افغان  18562تلفات داشتند (6785
کشته و  11177زخمی) و گروهای مسلح غیردولتی  30500تلفات داشتند (18500
کشته و 12000زخمی) .گزارش ربعوارکنگره امریکا ،سرگزارشگرویژه برای
بازسازی افغانستان ،جنوری .2017
3 .3تحقیق حمایتی بیجا شده گان داخلی ،موسسه  NRCو  ،Samuel Hallاکتوبر
2017
4 .4ارزیابی چندین کلستری نیازها درشهرک های غیررسمی،REACH Initiative ،
سیپتامبر 2017
5 .5منبع قبلی
6 .6منبع قبلی
7 .7گزارش ساحوی افغانستان ،دهترهماهنگی کمک های بشرسازمان ملل19-12 ،
نوامبرhttps://www.humanitarianresponse.info/system/files/ 2017
_19-12_afghanistan_weekly_field_report_20171120/documents/files
en.pdf_2017_november
8 .8گزارش ازوضعیت فقردرافغانستان ،پیشرفت درخطر ،بانک جهانی ،ماه می 2017
/667181493794491292/http://documents.worldbank.org/curated/en
PUBLIC.pdf-P159553-WP-v1-114741/pdf
 9 .9کلسترحمایت افغانستان
 1010دولت افغانستان ،پالن پاسخگویی به نیازهای آموزی درحاالت اضطراری
افغانستان ،وزارت معارف ،مارچ 2017
 1111گزارش سازمان ملل درباره سیرمرگ ومیرکودکان ،اکتوبرhttps:// 2017
_reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Child_Mortality
pdf.2017_Report
1212تقویه معافیت درافغانستان ،نتیجه یک سروی چندین سکتوری برای ارزیابی
پوشش واکسیناسیون عادی،ژورنال BMCصحت عامه ،اپریل 2017https://
-017-s12889/10.1186/bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles
،z-4193
1313گزارش بررسی بحران جهانی  ،ACAPSنوامبر 2017
1414گزارش ربعوارکنگره امریکا ،سرگزارشگرویژه برای بازسازی افغانستان ،اکتوبر
30qr.pdf-10-2017/https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports .2017
1515داشبورد تعاملی دفترهماهنگی کمک های بشری سازمان ملل درباره بیجا شده
گان داخلی ،تا 30نوامبر https://www.humanitarianresponse.info/en/
operations/afghanistan/idps
1616پالیسی کمیته دایمی بین سازمانی درمورد اقدامات بشردوستانه،
سیپتامبر2016https://interagencystandingcommittee.org/system/
pdf.0_files/iasc_policy_on_protection_in_humanitarian_action
 .1717درسال  2017صندوق وجهی مشترک بشردوستانه  CHFاقدامات مذغم
حمایتی که پروگرام های موجوده قابل پذیرش اجتماعی را یاری میرساند تمویل
نمود.
1818ارزیابی چندین کلستری نیازها درشهرک های غیررسمی،REACH Initiative ،
سیپتامبر 2017
1919ارزیابی مشترک تعلیمی حمایتی ،REACH Initiative ،اکتوبر 2017
2020ارزیابی چندین کلستری نیازها درشهرک های غیررسمی،REACH Initiative ،
سیپتامبر 2017
 2121این افزایش  13درصدی درمقایسه به عین زمان درسال پار را نشان میدهد،
گزارش محافظت افراد ملکی یونیما
2222ارزیابی چندین کلستری نیازها درشهرک های غیررسمی،REACH Initiative ،
اکتوبر 2017
2323این با اوسط ملی  6تا  7درصد مقایسه شده است ،ارزیابی مشترک نیازهای
آموزشی حمایتی ،موسسه تحقیقاتی ریچ ،اکتوبر2017
2424درحدود  %94خانواده های سرپرست مرد دارند ،ارزیابی نیازهای چندین
کلستری درشهرک های غیررسمی ،موسسه تحقیقاتی ریچ ،اکتوبر 2017
2525تاکنون درسال  13.5 UNHCR 2017میلیون دالر برای  67650مهاجرراجسترشده
عودت کننده به افغانستان توزیع نموده است؛ سازمان غذایی جهان مبلغ 12.4
میلیون دالر برای  330000نفر (اکثرعودت کننده گان بدون اسناد و مردم

دچارعدم مصئونیت غذایی) مساعدت کرد :موسسات همکار میکانیزم
پاسخگویی عاجل مبلغ  9میلیون دالر را ازطریق وجه نقد چندین منظوره برای
 209240نفر(اکثر بیجا شده گان ناشی ازجنگ) توزیع نمودند؛ موسسات
 Cordaidو  Afghanaidمبلغ  2.2میلیون دالررا ازطریق وجه نقد چندین
منظوره برای  62000نفر(اکثرا عودت کننده گان بدون مدرک و بیجا شده گان
ناشی ازجنگ) توزیع نمودند؛ موسسات همکار کلستر مصونیت غذایی وکلستر
سرپناه اضطراری واقالم غیرغذایی بشمول AIESO, DHSA, FGA, IRC,
NCRO, Oxfam, Relief International, Save the Children
 Internationalو War Child UKمبلغ  3.3میلیون وجه نقد جهت پوشش
نیازهایغذا و سرپناه اضطراری واقالم غیرغذایی را برای  172465نفر (اکثرا بیجا
شده گان ناشی ازجنگ ،متاثرین حوادث طبیعی ،عودت کننده گان بدون
مدرک ،وتعداد کمی مهاجرین دارای اسناد)؛ سازمان مهاجرت بین الملل 1.78
میلیون دالر برای هزینه حمل ونقل و سرپناه اضطراری واقالم غیرغذایی برای
 65605نفر توزیع نمود؛  UNHCRمبلغ  1.3میلیون دالر را برای مساعدت های
امرازمعیشتی کمک کرده است.
 2626گزارش موسسات همکار میکانیزم پاسخگویی به حاالت اضطراری ،نوامبر 2017
2727موسسات همکارمیکانیزم پاسخگویی اضطراری متشکل از Action Against
( Hunger (ACF), ACTEDبحیث تطبیق کننده موسسه  )PINموسسه
 ،DACAARموسسه  ،DRCموسسه  PINوموسسه همبستگی بین المللی (بحیث
تطبیق کننده برای )ACF
2828موسسات همکارمیکانیزم پاسخگویی اضطراری مبلغ  9.3میلیون دالربرای
 234000نفر بیجا شده گان ناشی ازجنگ یا حوادث طبیعی ازجمله 11.2میلیون
دالرتخمینی توزیع شده برای  300000نفر ،مساعدت کردند.
2929درمواردیکهموسسات غیرموسسات همکارمیکانیزم پاسخگویی اضطراری کمک
های جنسی غذا ،سرپناه اضطراری واقالم غیرغذایی را برای عین مستفدین
کمک کنند ،سبد حد اقلی مصرف سرکردن زنده گی یا  SMEBبرای پوشش
نیازهای باقی مانده غیرجنسی کاهش میدهند.چنین موارد هماهنگ شده
پاسخگویی اکثریت قضایای  ERMرا درسال  2017تشکیل میداد.
3030داشبورد تعاملی دفترهماهنگی کمک های بشری سازمان ملل درباره بیجا شده
گان داخلی ،تا 30نوامبر https://www.humanitarianresponse.info/en/
operations/afghanistan/idps
3131اجندای انسانیت/2016http://sgreport.worldhumanitariansummit.org ،
3232گزارش نظارتی مسائل حمایت  ،2017کمشنری عالی سازمان ملل برای پناهنده
گان
3333کلستر مصئونیت غذایی وزراعت ،ارزیابی فصلی مصئونیت غذایی2017http://،
initial__2017_fscluster.org/sites/default/files/documents/sfsa
findings.pdf
3434تحلیل حاد طبقه بندی مرحله مصئونیت غذایی مدغمhttp://fscluster. 2017
final.pdf_2017_org/sites/default/files/documents/ipc_afghanistan
3535واحد مدیریت مالی وخدماتی وقراردادی  ،وزارت صحت عامه2017 ،
3636سروی جمعیتی وصحی افغانستان :2015-گزارش سازمان ملل ازمیزان وسیر
مرگ ومیر اطفال  ،اکتوبر 2017https://dhsprogramme.com/pubs/pdf/
pdf; https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/.FR323/FR323
pdf.2017_resources/Child_Mortality_Report
3737نمای اجمالی نیازهای بشری 2018
3838سروی کلسترصحت دروالیت بلخ
3939سروی جمعیتی وصحی افغانستان2015-سروی ملی تغذی افغانستان 2013
20%https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Report
pdf.)14-2026%July(20%202013%20Afghanistan%NNS
4040نظارت مسائل حمایت توسط سازمان مهاجرت بین المل وهئیت ناروی برای
مهاجرین درمرز
 4141درسال  2017کمک عودت کمشنری عالی سازمان ملل برای پناهنده گان 56
میلیون دالر ازجمله  95میلیون دالردرخواستی بود
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چی اتفاق میافتد....

اگر ما نتوانیم به نیازهای سکتوری شما پاسخگویی کنیم؟
تغذی

سوء تغذی
حاد
درمیان کودکان تهدید
کننده حیات شان است،
درصورتیکه تداوری
نشوند  %50مصابین به
خطرمواجه میشوند.

صحت

با درنظر
داشت میزان
بلند مرگ ومیر مادران
واطفال دسترسی به
خدمات صحی نیازمبرم
 %36افغان ها است.
حمالت جاری هدفمند
وبستن قصدی
مراکزصحی به این معضل
میافزاید .بدون دسترسی
به خدمات اساسی
وضروی صحی حیات
انسانها ضایع خواهد شد.

مصئونیت
غذایی و
زراعت

عدم مصئونیت غذایی
بصورت قابل مالحظه ی
افزایش یافته سبب بلند
رفتن میزان سوء تغذی،
مهاجرتها ومرگ
ومیرمیشود.

سرپناه
اضطراری
واقالم
غیرغذایی

نبود سرپناه گروه های
آسیب پذیررا به شرایط
زنده گی غیربهداشتی
ومزدحم معروض ساخته
وبخصوص درمورد زنان
ودختران مخاطرات
مصئونیتی شان را بلند
میبرد.

58
فصل
مهاجرین

یک نسل
ازاطفال مهاجر درمعرض
خطراختالل دایمی
درآموزش شان هستند که
سالمتی وچشم اندازآینده
شان را تهدید میکند.
عدم مصئونیت غذایی
سبب سوء تغذی واتخاذ
روش های تطابق پذیری
منفی برای سرکردن
زنده گی میشود.

آموزش
درحاالت
اضطراری

آموزش خوب اولویت
اولیه برای اطفال
ووالدین شان است .با
سرمایه گذاری نکردن
درحق اطفال به اموزش
درحاالت اضطراری
دستاورد های انکشافی
بخطر میافتد.

عدم پاسخگویی سبب عواقب ناگواربشری میشود.

آب وحفظ
الصحه

نبود آب
پاک ووسایل
بهداشی 300000طفل
زیرپنجسال وخانواده
های شان را درمعرض
امراض تهدید کننده
حیات مثل کلورا
واسهاالت قرارمیدهد.

حمایت

تهدید خطرات
شدید حمایتی
برمردم آسیب دیده ادامه
خواهد یافت .بدون حمایت
مواد منفجره همچنان برای
افرادملکی یک تهدید باقی
میماند ،استخدام اطفال
درگروه های مسلح ادامه
میابد ،اتخاذ روش های تطابق
پذیری منفی مثل ازدواج
کودکان ادامه میابد
وقربانیان خشونت های
مبتنی برجنسیت بدون کمک
های روانی – اجتماعی
خواهند ماند.

اگر جامعه بشری نتواند به نیازهای مهاجرین وعودت کننده گان رسیده گی کند بارکمک های بشردوستانه به
دوش جامعه میزبان خواهد افتاد ،که اکثرن منابع محدودِ دارند .نبود حمایت کافی به مرم میتواند سبب بیجا
شده گی ثانویه شود و نارسایی درارائه خدمات اولیه جان افراد آسیب پذیر را به خطر می اندازد.

هدایت به دادن
ما موفق به پاسخ نشدیم

تمویل ازطریق
صندوق وجهی
بشری کشوری

صندوق وجهی بشری افغانستان
یک صندوق کشوری مشترک پولی
( )CBPFاست .این صندوق یک
ابزارمالی بشردوستانه با چندین
اهدا کننده است که توسط
هماهنگ کننده کمک های عاجل
( )ERCتاسیس وتوسط OCHA
درسطح کشور با رهبری ناظم
بشری ،مدیریت میشود .برای
معلومات بیشتر درباره  CBPFبه
وبسایت  CBPFسربزنید:
www.unocha.org/what-wedo/
humanitarian-financing/
country based-pooled-funds

برای معلومات درباره اینکه چطور اهدا
کنید به ایمیل ذیل به تماس شوید:

chfafg@un.org

تمویلازطریق
صندوقوجهی
پاسخگویی به حاالت
اضطراری مرکزی ()CERF

صندوق وجهی پاسخگویی به حاالت
اضطراری مرکزی یا  CERFکمک مالی
سریع اولیه را برای اقدامات نجات حیات
در شروع حالت اضطراری و برای عملیات
بشردوستانه ضروری با منابع مالی ضعیف
دربحرانهای دوامدار ،تامین میکند.
صندوق وجهی پاسخگویی به حاالت
اضطراری مرکزی با مدیریت OCHA
ازتمویل کننده گان مختلف کمک دریافت
میکند .این کمک ها عموما ازطرف دولت
ها وهمچنان ازشرکت های خصوصی،
نهادها ،خیریه ها وافراد به این صندوق
صورت میگیرد .که این منابع دریک
صندوق واحد جمع میشوند.از این صندوق
برای پاسخگویی به بحرانها درهرگوشه
دنیا استفاده میشود .برای معلومات
بیشتر درباره این صندوق وچگونگی کمک
به آن به وبسایت  CERFسربزنید.

سهیم شدن درطرح
پاسخگویی
بشردوستانه

HRP

برای دیدن نمای اجمالی نیازهای
بشری کشور ،طرح پاسخگویی
بشردوستانه وگزارش های نظارتی
وتمویل مالی مستقیم به موسسات
اشتراک کننده درپالن لطف ًا به
وبسایت زیرمراجعه کنید:

www.humanitarian
response.info/operations/
afghanistan

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

کمک های بشردوستانه جنسی

سازمان ملل متحد ازاهدا کننده گان تقاضا میکند تا برای سرعت وانعطاف پذیری بیشتروحصول اطمینان ازینکه
مواد مساعدت شده همان های باشند که به آنها نیازاست به عوض کمک های جنسی کمک های نقدی نمایند .اگر
شما برای پاسخگویی به حوادث وحاالت اضطراری تنها کمک جنسی کرده میتوانید به ایمیل ذیل به تماس شوید.

logik@un.org

ثبت وتصدیق سهمگیری شما

 OCHAخدمات پیگیری مالی ( )FTSرا مدیریت میکند که تمام کمک های اهدایی بشردوستانه گزارش شده (پولی،جنسی،
دوجانبه و چند جانبه) به حاالت اضطراری را ثبت میکند .که هدفش دادن کریدت ودید به اهدا کننده گان برای سخاوتمندی
شان ونشان دادن مجموعه پول جمع شده وخالء موجوده درپالن های بشردوستانه است .لطف ًا سهمگیری خویش را به ( )FTSیا
توسط ایمیل به  fts@un.orgویا ازطریق گزارش انالین سهمگیری در http://fts.unocha.orgگزارش کنید.
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این سند به نیابت از تیم بشری کشوری و شرکاء تهیه شده است.
مشترک تیم بشری کشوری ازبحرانها بشمول شدیدترین نیاز های بشری وتعداد تخمینی کسانیکه نیازمند
ِ
این سند ارائه کننده درک
کمک های بشردوستانه هستند،میباشد .این سند توحیدی از نیازهای مبتنی برشواهد را ارائه نموده وبه طراحی مشترک پاسخگویی
استراتیژیک کمک میکند.
عناوین استفاده شده و ارائه مواد این گزارش مبین هیچ نوع نظر سکریت سازمان ملل متحد دررابطه به جایگاه حقوقی هیچ کشور،
سرزمین ،شهر ویا ساحه صالحیت ،یا تعریف حدود ومرزهایش نیست.

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

