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   خالصه 1

این   که باقی مانده استبشردوستانه  اضطراری  کمک های    مواردیکی از پیچیده ترین    ، افغانستانبحرانادامه    سال  40پس از  

 . ناشی می شودبیعی ط حوادثو  طوالنی منازعات امر از

 بیجاشدگان، جامعه میزبان و مردم متاثر شده از حوادث طبیعی را تضعیف کرده است.   تواناییاین صدمات و اختالالت، 

اساسی برای   نیازهای  هاتأمین  پذیری    این دشوار است.  حتی در شرایط عادی    خانواده  در  درآسیب  شرایط سخت زمستان 

 افغانستان تشدید می شود. 

برای فراهم سازی مساعدت های نجات بخش   هانیاز،  مرتفع، به ویژه در مکان های  زمستان  هوا در   سرمایشدت    هر ساله 

توانایی مالی ،  و اکثر افراد آسیب دیده  کنندظت  رما محافافراد را از س  ندقادر نیستا  هسرپناهزیرا    ،بیشتر می سازدزمستانی را  

 ندارند. به عنوان وسایل گرم کننده راسوخت و خرید بخاری برای 

  ( نشان2018-2015سالهای گذشته )  یافته های  مراض عفونی مجرای تنفسی می شود.ا  و گسترش  شیوع  سببفصل زمستان  

 ،اثر شدت سرمای هوابر    شفاخانه هاو بستری شدن در    امراض تنفسی  ،فبروریدر ماه های نوامبر تا    هر سالمی دهد که  

 .می یابدافزایش  ،در مقایسه با دیگر ماه ها (43%(ه درصد چهل و س

  همچنان افزایش می یابد.نسبتا   دکان در ماه های زمستان تنفسی در کو  امراض، میزان مرگ و میر ناشی از عالوه بر این

به موقع و کافی  صحی، جاده های اصلی در طول ماه های زمستان مسدود شده و تأمین لوازم در بسیاری از مناطق کشور

دوره اوج گرسنگی است زیرا  یک  زمستان نیز در افغانستانمی شود.   مشکل انسانها درمناطق دور افتادهبرای نجات زندگی 

زندگی مردم افغانستان  نیز 19وع بیماری کوید شی. استمواد غذایی و درآمدزایی فراهم فرصت های بسیار کمی برای تولید 

را  یانکشافبشردوستانه و برای کمک های  ی موجودهادر بسیاری از موارد نیاز وتحت تأثیر قرار داده  از هر لحاظ را

 . می کند تشدید

مانده اند،  درس بازاز  19شاگردانی که در دوران قرنطین و همه گیری کوید صنوف  و ممکن است سال تعلیمی ،2020در  

نیاز    مکاتب صنوفشاگردان در   برای گرم نگه داشتن بیشتری منابع اضافی  پس .یابد ادامهزمستان  تابرای تکمیل دروس، 

 است.

از کمک های زمستانی و کمبود پویایی و   بعضی دراز مدتتاثیرات  ، 2020 -2019زمستانی برنامه های  ارزیابینتایج 

  طول زمستان نشان داده است. مقاومت خانواده ها را در 

 کمک هایز جمله ا2020  ی گروهی و سکتوریرویکردها در تمام ،19کوید همه گیر  به بیماری دهی پاسخپیشگیری و 

 می باشد. میزبان  های جمعیت  شامل ساختن گروپازتعریف اولویت ها و ب مستلزماین امر گنجانیده شده است که   ،زمستانی
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ارائه کند که   یمنسجمپاسخ  است تا سکتوریبین  مکانیسم هایاین استراتژی خواستار یک تعهد قوی در مورد هماهنگی در 

 دهند.و اسیب پذیری های شان را در فصل زمستان بروز نیازهای مشترک  ن افراد متاثر این توانایی را می یابند کهدر آ

  و ملی و والیتیمقامات دولتی در سطح  , کنندگان  تمویل خواستار هماهنگی و حمایتاین استراتژی ، آنعالوه بر 

یص بودجه ، طرح های تخصکتعریف اولویت های استراتژی   پاسخ دهی و همچنان تطبیق به  مرتبطوزارتخانه های مختلف 

 .می باشددوره زمستان  در ،

 

 برنامه زمستانی افغانستان استراتژی  2

 می باشدفصل زمستان  در ((ICCT  دهی تیم هماهنگی بین سکتوری كه مكمل پاسخ  تالش ها  را آن عده ،یزمستان  پالن

مقیاس آنها   و دهی شهستند که در استراتژیهای گذشته اولویت بندمکرر(( یبرخی از آنها فعالیتهایبرجسته می سازد.  را 

ضروری  19ل کوید ی هستند که به دلی، برخی دیگر فعالیتهای کامال جدید اندو یا به مناطق جدید گسترش یافته افزایش یافته 

. این سند به گونه ای طراحی شده  طرح فقط برای فصل زمستان است. توجه به این نکته مهم است که این پنداشته می شوند

 شود. می مورد بازنگری قرار گرفته و تغییر داده تغییر اوضاع،  در صورت نیاز و بااست که 

شان به  )از جمله کسانی که به دلیل از دست دادن درآمد  نفر میلیون 2.5 به ،مستفید شوندهمیلیون  4.85از  بر اساس تخمین،

 رسیدگی ،پالنمشخص شده در این  سکتوریاز طریق فعالیت های بین  تاسنیازهایشان بیشتر شده ، 19کوید علت گسترش 

 . (می شود

،  نجات جان انسانهاجهت  فعالیتهابرای بسیج الر میلیون د 136.9  مبلغبه طور کلی پیش بینی می کند که  استراتژیاین  

فع مشکالت در شرایط تشدید  ر به( و کمک ، زنان و کودکان)به ویژه برای افراد مسنمحافظتیت  جلوگیری و کاهش خطرا

  نیاز می باشد.  ،دارای اولویت والیت هایدر  سرما

دولت در  وزارت  و مهاجرین و عودت کنندگان موراحمایت از تالش های دولت افغانستان )به ویژه وزارت  جهت پالناین 

،  مربوطهسکتور های راهنمایی همه  و  OCHA)) توسط هماهنگی های مرتبط به پشتیبانی، با (رسیدگی به حوادثامور 

   شد. تطبیق خواهد

. این احتمال وجود  مد نظر قرار می دهدرا  19کوید گسترده   منفی تأثیر 2020/21برای  کمک های زمستانی استراتژی

این  طقه ای و جهانی ، تأثیر واکنش های من19کوید  ابتال به تعداد موارد ، از جمله افزایشعوامل مختلفدر اثر د که دار

،  19کوید مقابله با  در شده تحمیلفعالیت های به   مرتبطکود اقتصادی و افزایش آسیب پذیری ها به دلیل ر همه گیر بیماری

 شود.  پیچیده تریت وضع

 



 
 

6 | P a g e  
 

 اهداف استراتژی              
 

i.  ی که در مناطق کمک رسانیو  مورد نیاز زمستانی اقالم پاسخ دهیاز طریق تهیه سریع بسته نجات دادن زندگی

 نیاز بیشتر وجود دارد. 

ii.  خدمات از طریق مساعدت های زمستانی طراحی شده جهت حمایت از  یزمستان های کمک تسریع حمایت از

 معارف . و   و اقالم غیر غذایی اضطراری سرپناه ،حمایتهای حقوقی بهداشت،، مانند غذا، تغذیه کتوریس

iii. الی، خشکسسیلناشی ازبلی نیازهای ق مجموعهفصل زمستان و  نگرانی های محافظتی مرتبط به اینکهاز اطمینان ، 

 است.شده  یا برطرف یافتهکاهش  19کوید شیوع  و مداوم منازعات

 

 

   انکشاف استراتژی   رضیه ها و مخاطراتف
 

   اقالم غیر غذایی نامناسب سرپناه و شرایط

  داده اندغذا گزارش بعد از در میان نیازمندی ها به عنوان دومین اولویت سرپناه را  ،جمعیت آسیب دیده ،ردر سراسر کشو

 به سرپناه(.   نیاز٪ 72غذا ،  نیاز به  77٪)

  ،یتموق سرپناه در کماکان ،ماه 6بیش از  برای میلیون نفر(  1.36) اده های بیجاشده، بیش از یک سوم خانوبر اینعالوه 

زمستان های  سختفوق العاده  شرایط  آب و هوای خشن و  دارای ،جمعیت بیش از حدبا  در مکانی، انتقالی ضعیف سرپناه

 دسترسی محدود دارند.  ،به خدمات زندگی می کنند که افغانستان سرد

های   سرپناه وضعیت بهبودنیاز به  آنها ؛ی هستندمشابه اولویت های  در فصل زمستان دارای بیجاشدهخانواده های 

،  ٪(5پنج درصد ) را سرپناه، تعمیر ٪(31سی و یک درصد ) را خانه ها بندینیاز به عایق  %،57را شان  اضطراری

به . نیازگزارش داده اند ٪( 4چهار درصد ) رااولویت های دیگر  و ٪(3)درصد   سه رابخش پرداخت کرایه درها حمایت 

لباس ٪( و57پنجاه و هفت درصد ) کمپل ٪(86هشتاد و شش درصد )غذایی در طول زمستان شامل سوخت کاالهای غیر

از زباله  گزارش داده اند که  هاده ٪( از خانوا31از سی و یک درصد ) بیش.می باشد٪( 43) ه درصدچهل و س زمستانی

، بیست  استفاده کردند 2019در سال خود )کاغذ ، پالستیک ، کارتن ، و غیره( به عنوان منبع اصلی انرژی برای گرم کردن 

برای تا چوب  فرزندان خود را فرستادند٪( 19، نوزده درصد )گرفتند قرض٪( برای خرید سوخت پول 23و سه درصد )

 پس انداز كنند. تا  ادنده آنها را كاهش دسهمیه غذایی روزان ٪(11ده درصد )و یازآتش جمع كنند 
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 سکتور اقالم غیر غذایی و سرپناه در نظر گرفته شده است: نوع فعالیت در برنامه زمستانی وجود دارد که توسط هس (

   ؛گرم کنندهسوخت جامد و وسایل مواد وزیع ت -1

 ؛ زمستانی( کمپل های)توزیع لباس و  شخصی کردنگرم  -2

 . گرم کردن سرپناه -3

 شده اند. تاییدفصل سرما  بهبود آمادگی ها دربرای  وثرهر سه مورد به عنوان روش های م 

 

    19کوید   تاثیرات

                          

انتظار می رود ، استستان را تحت تأثیر قرار داده زندگی مردم افغان ابعادهمه 19کوید بیماری همه گیر با توجه  به این که 

  کهدارند غیررسمی درآمد  کارگران٪( 80درصد ) 80بیش از  .شردوستانه قبلی را تشدید کندنیازهای بپیش رو نیز  زمستان 

 آسیب پذیرتر شوند.  ،، ناپایدار و ناکافینامعلومباعث می شود آنها با درآمد 

.  پیدا شودهرگونه تبعیض اطمینان  توجه به نیازها و به دور ازمهم است که از دسترسی مساویانه به کمک های بی طرف با  

 شخص) به عنوان مثال؛ .مد نظر گرفته شودگروه ها باید  اینبرای توزیع کمک های زمستانی به جایگزین  اقدامات

 (. برای دریافت کمک جایگزین

کهن زنان،  ضروری است.  ،ی بشردوستانه در کشورادامه فعالیت ها جهتمسیرها و زمینه ها برای ایجاد  شرکاءمشارکت 

باید به صورت ویژه مورد   ، مردان و پسران معلول ، دخترانسرپرست خانواده و زنان ده، کودکان سرپرست خانواساالن

 حمایت قرار گیرند.  
 

   ضعیفسیستم صحی 

دو  ٪( از جمعیت 30درصد ) حدود سی ،سراسر کشور را در بر می گیرد سختیبه ی توسعه نیافته افغانستان سیستم بهداشت

و  ضعیف  صحتسیستم باید طی کنند تابه خدمات صحی محدود دسترسی پیدا کنند. از محل زندگی خود ساعت راه را 

و نیازهای قبلی ناشی از اتفاقات ناگوار جنگ و   19کوید به بیماری همه گیر کشور اکنون زیر فشار رسیدگی شکننده  

 .  قرار دارد ،به خصوص در میان بیجاشدگانبیماری های ساری رگیری و شیوع مکرر  د

با کیفیت برای فصل  صحی، دسترسی به خدمات ضعیف  مصئونیتو   کرونا  شیوع و گسترش حتمال بالقوه موج دومبا ا 

   زمستان حیاتی شده است.
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   بیجاشدگان

باقی   بیجاشدهنیز  2020در سال بیجاشده بودند، اکنون   2012سال  که ازتن می شود که بیش از چهار میلیون تخمین زده 

دسترسی ناکافی به خدمات آب و  با  در نزدیکی دیگران و  ،مناطق با جمعیت بسیار زیاد غالباً در بیجاشدگانمانده باشند. 

 بهداشت زندگی می کنند. 

،  ازهای اضافی به غذانی ،از جمله فصل سخت زمستان نگرانی های دیگرامی تشدید می شوند که این آسیب پذیری ها هنگ 

 ، ضروری می کند.به آن دسترسی ندارند بیجاشدگانرا در بین سایر مواردی که اکثر  کمپل، لباس زمستانی و ذخیره سوخت

 

 اختالل در تعلیم و نگرانی ها در مورد رفاه کودکان 

 

( 3،700،000. در کشوری که حدود سه میلیون و هفتصد هزار )دستور تعطیلی مکاتب صادر گردید، 2020 چمار 14 در

ترک  فزایشا احتمال  –می کند   بزرگتر تعلیم را در خالءامر این ؛ داز نعمت آموزش محروم انک در حال حاضر کود

در  معارفگروپ کاری  ، مکاتب. به محض بازگشایی وجود دارد و تأثیر بر رفاه عمومی کودکاناز مکتب   تحصیل دائمی

 EiEWGمی دهد. پاسخ   فزایشال تحصیلی را به دوره زمستان ساعات کاری و تمدید سا (EiEWG) شرایط اضطراری

با امکانات   ((CBEبرای یادگیری  کیفیت  تعلیمی با محیط هایدولتی و  مکاتببر آماده سازی  2020سال ماه آخر  3در 

برنامه ویژه  ،EiEWGبرای از سرگیری کالس ها متمرکز خواهد بود. شرکای   یو تجهیزات زمستان بهداشتیمناسب  

سال تعلیمی حمایت می کند تا اطمینان حاصل شود که شاگردان می توانند   زمستانی را برای اطمینان از گرم بودن صنف ها

 زمستان کامل کنند.  در فصل سردرا 

 

 ها   خاص و آسیب پذیری نیاز مندی هایافراد با 

        

پیش بینی می شود که میزان آسیب پذیری به ویژه برای افراد با نیازهای ویژه  فرا می رسد،  زمستان  که در ماه های آینده

راد دارای معلولیت جسمی و  ، افطور استثنایی افزایش یابد. زنان، افراد مسن، نوجوانان، جوانان و کودکان به)خاص( 

که  ،اجتماعی را تجربه می کنند -صادی اقت میزان فشاررین باالت ،مهاجران و اقلیت ها ،، پناهندگانمیزبانجمعیت  ،روانی

 خواهد شد.  حتی بیشتر  در فصل زمستان
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 ، به شرح ذیل اند: ض خطر هستندجمعیتهایی که بیشتر در معر

i. ؛ دباش قرضدارد یا به شدت  غیررسمی وابسته باش درآمددت به ه شجمعیتی که ب 

ii.  قرار دارند؛   معروض به ورشکستگی  مناطقجمعیتی که در 

iii.  زندگی می کنند؛  با ارتفاع بلندمناطقی جمعیتی که در 

iv.  ؛ندت اجتماعی و بهداشتی داشته باشخدمادسترسی ناکافی به جمعیت هایی که 

v.  داشته باشیدمقابله ظرفیت ها و فرصت های محدودی برای کنار آمدن و جمعیت هایی که. 

 

 اقتصاد و وابستگی به زراعت فصلی  

ر قرا، از دست دادن معیشت ممکن است مکانیزم های کنونی مقابله را تحت فشار یاقتصاد ناتوانی و رکودبه میزان  ا توجهب

؛ زمستان یک دوره اوج گرسنگی  سرپناه  و ، لباس زمستانیگرم کنندهد به مواها نیازبا وجود . دلیل این امر این است که دهد

 دهقانان، دهات قریه جات و. در  کسب درآمد وجود داردذا و زیرا فرصت های بسیار کمی برای تولید غ نیز می باشد،

 می کنند. تمامول تابستان و اوایل زمستان در طپس از برداشت کوچک تولید خود را 

در   روستایی٪( از جوامع 69نه درصد ) شصت و برای منابع عمده تغذیه و درآمدیکی از  نگه داری حیوانات از آنجا که

و بقایای محصول برای پرورش  محدود چراگاه متکی به بیشتر دهقان،  مالداران، در طول زمستان می باشد،افغانستان 

ر این فصل  موجود نمی و علوفه سبز د است تحت پوشش برفها  چراگاهبیشترین که  است در حالی ، اینمی باشند حیوانات

 .باشد

 

   صحت محیطی
 

افغانستان را  از کل مرگ و میر در  26٪، مرگ و میر ناشی از خطرات محیطیسازمان جهانی صحتبراساس تخمین های 

بع  ، مناخانگی جنراتور هاینقلیه و  طبی کیفیت در وسای دارای سرب به استفاده از سوخت های تشکیل می دهد. این موارد

، ترکیبی  وثرنسبت داده می شود. سایر عوامل م ر موترتای، زغال سنگ و و سوزاندن زباله ها، پالستیک ها کوچکصنعتی 

هزاران  به دلیل اینکه آلودگی هوا است.  محدود فضای سبزاز رشد سریع جمعیت همراه با برنامه ریزی ناکافی شهری و 

  بخاری و چری هایغال سنگ خام در ذو یر موتر اتاز پالستیک،  به محض کم شدن دمای هوا و سرد شدن آن، خانواده

به گرم كردن سرپناه خود  ها قادرده ٪( از خانوا60ن گذشته شصت درصد )در زمستا ، افزایش می یابد.خود استفاده می کنند

بیشتر  . زنان و کودکان به دلیل اینکه برای سوخت استفاده کردندستیك یا سایر مواد مضر پال ازها ده ٪ از خانوا30 و نبودند

 قرار دارند.  تنفس هوای آلوده ، در معرض خطراز مردان در خانه می مانند
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 گروپ های جمعیتی  

       

و جوامع   بیجاشدگان،  کنندگان عودت ،شامل پناهندگان  روی دست دارد که "متاثر شده"جوامع  در مورد ی رارویکرد استراتژیاین 

و اجتماعی   زیستی ، محیط مالحظات اقتصادی و حمایت می کند و میزبان  بیجاشدهاز برنامه ریزی یکپارچه برای جامعه  - گردیده میزبان 

 . را در بر می گیرد جسمی( منیتاحقوقی، مادی و مناسب )

 اصلی تنظیم شده است:  کتگوریپنج  درلیست گروه های جمعیتی  

i. ؛2020در سال  بیجاشدگان 

ii.  اند؛  بر اثر شوک ها و اختالالت متاثر شده 2020افرادی که در سال 

iii. ؛2020کنندگان در سال  عودت 

iv. ؛ که در افغانستان زندگی می کنند ندگانیپناه 

v. نیازهای بشردوستانه.  باافراد کامالً آسیب پذیر 

  سکتوری پالنگذاری بین  3
 بررسی نیازها  

 

تصویر  دارند.  های زمستانی زندگی می کنند و نیاز به کمک مرتفع در مناطق والیت، 34در   میلیون نفر 2.5در مجموع 

 است افغانستان درسال  دمایحداقل رای آب و هوا ب پیش بینیروش معمول  بر اساس  ،زیر در مورد شرایط آب و هوایی

 و ماهانه و میانگین بارندگی ساالنه 2015ر وبتا اکت 2006 فبروریاز مختلف در مناطق بندان پوشش برف و یخ  اوسط که

 (. iMMAP) را نشان می دهد.



 
 

11 | P a g e  
 

 

  برای افغانستانبندان  پوشش برف و یخ  اوسط ماهانه و ساالنه شکل سوم:

والیت متکی به موارد زیر نیازهای هر   بر اساس موقعیت. نه اولویت بندی می شود،ا بر اساس نیازه های زمستانی کمک

 است:

 ؛شدت شرایط آب و هوایی در طول زمستان (1

 ؛عوامل مختلفمیزان مواجهه جمعیت با  (2

 .عوامل مختلفتعداد جمعیت پیش بینی شده در معرض  (3

 

 .طبقه بندی می شوند 3و اولویت   2، اولویت  1اولویت  در والیت ها، سه پارامتر در مطابقت با

 اولویت نام والیت ها  مجموع

والیت  19  
 

پکتیکا،   نورستان،  لوگر،  کاپیسا،  کابل،  غور،  غزنی،  دایکندی،  بامیان،  بدخشان، 

 پنجشیر، پروان، وردک، هرات، ننگرهار، بغالن، کندوز و بلخ 

1اولویت   

 اولویت دوم بادغیس، فاریاب، کندهار، خوست، کنر، سمنگان، تخار و زابل  هشت والیت 

 اولویت سوم  لغمان، نیمروز، سرپل و ارزگانفراه، هلمند، جوزجان،  هفت والیت 
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والیت  34  مجموع  

 شکل چهارم: والیت های اولویتی 

 

 منابع  ارزیابی 

 

 منابع ارزیابیشکل پنجم: 
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 به شرح زیر موجود است.   بودجهدسترسی و خالصه ی همراه با  سکتوریپالن های  اتجزئی

 

بودجودی  خالء
 به دالر 

بودجه موجود 
 دالر به 

ظرفیت 
 موجود
 ) افراد( 

قیمت  
مجموعی به  

 دالر 

تعداد افراد  
پالن گذاری  

 شده 

 سکتور/کلستر 

میلیون 2.62       2.18 میلیون  4.8 102,892   000,300 گروپ کاری تعلیم در شرایط   
 اضطراری 

میلیون 40.10 میلیون 57.5 397,908   7.41   9792,135 سرپناه اضطراری و اقالم   
 غیر غذایی 

میلیون 16.98  37.47   832,148,1 میلیون 54.45   456,694,1 امنیت غذایی و   سکتور 
 زراعت 

میلیون  4.5  1.5   000,600 میلیون 6   000,500,2  صحت  

میلیون - میلیون 3.37 167,797 4   603,63  تغذیه  

میلیون  95. میلیون  6.9 35,000 1   564,402  محافظت  

میلیون  3.9 میلیون  3.9 0 0   000,100  بهداشت  

میلیون 74 میلیون 663.  میلیون 136.9    مجموع  

 

 

 پوشش سکتور ها و تقسیم بندی بودجه  :شکل ششم



 
 

14 | P a g e  
 

   نیاز های مایلخالصه 

 

 

 ، صحت، سرپناه اضطراری و اقالم غیر غذایی  FSACشکل هفتم:خالء های بودجوی  
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 بهداشت شکل هشتم: خالء های بودجوی تغذیه، حفاظت و 
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  خالء های بودجوی در بخش گروپ کاری تعلیمشکل نهم: 

 

   سکتوراولویت بندی  

تراتژی  . این اساولویت بندی می کنندمستان فصل زجریان   در شان را فعالیت های فوری ، های مربوطهسکتورهر یک از 

، لباس زمستانی، کمک غذایی  اقالم غیرغذایی سیستم گرما دهی و ،کافیال سرپناه  به عنوان مث طیف وسیعی از راه حل ها

همچنان  سکتور. هر قرار می دهددر اولویت  صحی راکافی و لوازم   واهاید تسهیالت بهداشتی،،  محافظت از حیوانات

جهت فراهم   پایداری راه حل ها ارائهبرای رهد بیشتتع به همزمان، ود را بر نجات جان آدمیان متمرکز کرده استاولویت خ

 . به خود اتکایی برسندبه خانواده های آسیب پذیر کمک می کند تا  این امر که تاکید می کند  سرپناه طوالنی مدت سازی

 .برجسته شده است 3.4بخش در  این موارد 

که با دسترسی  استمند آن ، نیاز" ترغیب می کنندارائهو  حضور را به " همکارانکه  موثر و مبتکرانهرویکردهای تداوم 

در  الزمکارکنان و توانایی حفظ  کنندگان تمویلمداوم و بدون محدودیت بشردوستانه، منابع کافی و قابل پیش بینی از سوی 

   مرتبط باشد. مناطقی که بیشترین نیاز را دارند،
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 های کمک رسانی سکتورروش 

برخی سکتور ها  ارائه می شود. بیشتر  رسیدکمک های غیر نقدی، نقدی و  یق هایاین طرح از طر رپاسخ مشخص شده د

 و یا قطع شدن خطوط رفت و آمد بر می کنند، اما در صورت محدودیت شدید پالن گذاریاز عناصر برنامه نقدی را 

 افزایش یابد. فعالیت ها ، ممکن است این غیر نقدیبرای تأمین کاالهای ارتباطی 

در دسترس بودن اقالم زمستانی  مجاورت بازار ها و ، مستفید شوندگانتوجه به معیارهای آسیب پذیری ا ب در صورت لزوم،

 در اولویت قرار گیرد.  نقدی  زمستانیکمک های  ،مورد نیاز

آسیب پذیرترین افراد  مساعدت های نجات دهنده را برای  رسید می تواند ضمن حمایت از کمک های بشردوستانه، پول نقد و

ریزی کمک های  رنامهدر ب ،گزینه های اضافی و انعطاف پذیری را برای آنها فراهم کند. با این حالجامعه ارایه کرده و 

 توسط موارد زیر کاهش پیدا می کند:استفاده از پول نقد  مرتبط به، خطرات غیرنقدی

 

i. انتقال خطر؛  ، نظارت بر بازار و تجزیه و تحلیلبررسی امکان پذیری، برنامه ریزی خوب 

ii.  آن؛   فعالیت های نقدی و رسید انجامآموزش کارمندان در مورد اطمینان از 

iii.  ؛ و منابع ند هاو منظم رو مداومبررسی های 

iv.  ؛ کنندگان تمویلو مستفید شوندگان ، همکارانبا کارمندان /  مستند شده موثراولویت بندی ارتباطات 

v. ؛19ابتالی کارمندان، شرکاء و مستفید شوندگان به کوید احتیاطی  برای به حداقل رساندن خطر  تدابیر اتخاذ   

vi. ارزیابی خطرهای را در نظر می گیرندو رسید همکارانی که کمک نقدی است  الزم ،ی فعلیامنیت شرایطدر ،

بالقوه پروژه انجام دهند و منابعی را برای آموزش های ایمنی و امنیتی خاص امنیتی را از مکان های موجود و 

 فراهم کنند.

vii.  مصرف در مسیرهای هدف گذاری نشده به طور جامع ارزیابی می شود تا کمک نقدی  سکتورینیازهای چند

 نشود.

 

 

 بسته های پاسخ دهی معیاری 

ت است که قرار است در سطح  و سطح دسترسی به خدما کمکی کمترین اقالممجموعه ای از  معیاری، دهی اسخبسته پ

است و به طور کامل   کوچکترین بسته. این ، فراهم شودبرای کنار آمدن با فصل زمستاننیاز ها بر اساس ارزیابی  دهخانوا
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بدون   ینیازها برای همهنباید بنابراین تحویل بسته ، های مختلف را در نظر نمی گیرد نیازهای متنوع و الزامات خاص گروه

 در زیر بیان شده است. سکتورپاسخ های ارائه شده توسط هر  میزان کمترینشود. گرفته  ارزیابی  کافی در نظر

 

Food security Health Nutrition ESNFI WASH Protection Education 
خدمات عاجل   ماه کمک غذای  4

صحی از طریق  
تیمهای سیار و  

 ثابت صحی 

معالجه موارد سوء  
تغذیه شدیده و  

خفیفه , بسته های  
زمستانی خانمهای  
 باردار و شیرده  

کمک های مواد  
 سوخت 

ارجاء موارد حقوقی و   بسته های بهداشتی 
افراد با نیازهای  

 خاص 

گرم کردن  
 صنوف 

   
مواد غیر خوراکی   کمپل 

 بهداشتی 
بررسی و ارجاء  

موارد خشونت های  
 جنسیتی 

زمستانی  البسه  
برای اطفای  

 مکاتب 

بسته های  
 محافظتی مواشی 

  
بسته های البسه  

 زمستانی 
بسته های بهداشتی  

 فامیلی 
بسته های مخصوص  

 خانم ها 

 

   
تشخیص اطفال با   در صورت نیاز:  در صورت نیاز: 

 نیازهای خاص 

 

   
ترمیم و بهسازی  

 سرپناه 
فراهم کردن آب  
آشامیدنی توسط  

 تانکر 

زمستانی  بسته های 
برای اطفال با  
 نیازهای خاص 

 

آماده کردن تشناب   کرایه خانه       
 و حمام عاجل 

    

 

 سکتورشکل دهم: بسته های پاسخ معیاری 

 

 

 

 

  رسپناه اضطراری و اقالم غیر غذای  
 

 افراد نیازمند         
  میلیون نفر   4.85 

 مال  الزامات
  میلیون   57,5 
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 سکتور هدف         
 نفر       1,359,792 

 ظرفیت فعیل
  میلیون 17.4 

 موضوعات کلیدی سکتوری و آسیب پذیری ها  

i.   و مرگ مستقیم به دلیل سرما احتماالً افزایش   کاهش دما، امراض عفونی مجرای تنفسی ،2020از اواسط نوامبر سال

لباس های زمستانی جهت گرم نگه داشتن خود کمبود سرپناه فیزیکی و  می یابد. در بسیاری از موارد این امر به دلیل

 است.

 

ii. است.جدی تهدید یک نه تنها برای سالمتی جسمی مردم بلکه برای رفاه اقتصادی آنها نیز  19کوید  بیماری همه گیر  

، جان های شان را از  این بیماریبه وجود آمده از اقتصادی مشکالتانتظار می رود که تعداد زیادی از مردم به دلیل 

فراهم سازی  خود را با هدف قرار دادن افراد آسیب پذیرتر با  یبرنامه زمستان این سکتور،. بنابراین، دست دهند

با  کهسرپناه گسترش می دهد تا به آنها کمک کند   وحمایت از عایق بندی سوخت، لباس زمستانیسیستم گرما دهی، 

داده  ردر اولویت قرابرای کمک های زمستانی های در معرض خطر باید ده . خانواکنند مقابلهفصل زمستان  سرمای

ل تشدید تنفسی را که احتماامراض و قرار گرفتن در معرض  سوخت  و تا استفاده از زباله ها برای گرمایش شوند

 کاهش دهند. ،را دارند 19کوید خطرات مرتبط با 

 

iii. ( مردم افغانستان در فقر زندگی می كنند كه كمتر از 80هشتاد درصد )٪ر در روز برای تأمین نیازهای خود  الد 1.25

  بیجاشدگانناگهانی از جمله شرایط سخت هوا بسیار كم است. بیشتر   مشکالتدارند، توانایی آنها برای كنار آمدن با 

در آن، عزت، امنیت و  موقت اقامت دارند که  سرپناه هایداخلی بدون لباس کافی خانه خود را ترک کرده و در 

ارزیابی  نتایج و آنها را در برابر باران، برف و دمای هوا بسیار آسیب پذیر می کند.  حرمت شخصی رعایت نشده

  سرپناههای بیجا شده در حال حاضر در مراکز جمعی، ده ٪( از خانوا65نشان می دهد که شصت و پنج درصد )

 انتقالی ضعیف اقامت دارند. سرپناهو  خیمهموقت، فضای باز، 

 

 

 

iv.   سرپناه  در  دهاتیاند، در سکونتگاه های غیررسمی شهری و  بیجاشده 2012که از سال  انسانمیلیون  4.1بیش از

  ضعیف که در آن جا حرمت، شخصیت و حریم خصوصی شان احترام نشده و از نظر بهداشت غیراستاندارد های
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و دسترسی به خدمات از جمله   استقرارای فاقد برنامه ریزی کافی بر ،موجود سکونت گاه های. است، زندگی می کنند

که نمی توانند به اندازه  ییخانواده ها د، انرژی، آب سالم و امکانات بهداشتی هستند. با توجه به تعدسیستم گرما دهی

منابع محدود، به سازمان های بشردوستانه توصیه می شود با  و با در نظر داشت  کافی برای فصل زمستان آماده شوند

شرکای  گرفتن معیارهای اولویت بندی، از سیستم های امتیازدهی در معیارهای آسیب پذیری در انتخاب در نظر 

   .استفاده کنندارائه شده است،  که توسط سکتور کمک کننده در برنامه زمستانی 

 

v.  وسایل گرما دهی، دسترسی و  کمپلدرزمستان گذشته به ، های بیجاشده داخلیده ارزیابی نشان می دهد که خانوا نتایج

بوته ها به عنوان و چوب  ، از زباله ها )کاغذ ، پالستیک ، کارتن ، و غیره( بیجاشدگان از درصد 64. داشتندمحدود 

 کردندبیان  بیجاشدگان٪( از 58استفاده می کردند. پنجاه و هشت درصد )خانه ها منبع اصلی انرژی برای گرم کردن 

 . دارند کمپل 1که برای هر نفر کمتر از 
 

vi.   که شده استتخمین زده ( در افغانستان آلودگی هوای خانگیHAP ) مرگ در سال می  27000بیش از باعث وقوع

مرگ و میر ایجاد می کند. این مشکل به   11000، در حالی که آلودگی هوای محیط )فضای باز( ساالنه بیش از شود

برای گرم  بخاریو زغال سنگ خام در  موتر تایرویژه در زمستان حاد است زیرا هزاران خانواده از پالستیک، 

 استفاده می کنند.  خانه کردن

 دیه زمستای    فعالیت های اولویت داده شده در پاسخ

i.  مناسب زمستانی مخصوصاً برای افراد با نیازهای    کمپل، باید لباس و برای حفظ دمای بدن زمستانی؛ کمپللباس و

را گرم   آنهاخاص، کودکان، افراد مسن و بیماران مزمن یا افرادی که تحرک کمی دارند، تهیه شود تا فضای اطراف 

به لباس  در فصل زمستان به این معنی است که کودکان صنف هانگه دارد. باید در نظر گرفت که امکان برگزاری 

افغانستان  سرپناه سکتورتوسط  دالر 65. ارزش لباس زمستانی برای هر خانواده صنوف گرم الزم دارندهای گرم و 

 تعیین شده است.

 

ii.  حفظ زندگی   های موقت به منظور سرپناهیا سایر  خیمهمواردی که استفاده از در: اضطراری سرپناهبهبود وضعیت

 آسیب دیده، خیمه های الزم استسی به سایر گزینه ها، می شود و به دلیل محدود بودن دستردر نظر گرفته  حتمی

کانال های زهکشی موجود در اطراف  . همچنان الزم استکندظر گرفته شود که از نفوذ باد جلوگیری طوری در ن
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سرپناه جهت هدایت آبهای سطحی و در صورت امکان افزایش سطح زمین برای جلوگیری از نفوذ آبهای سطحی  

 انجام شود.

iii.  است عایق بندی سرپناه و تهیه رختخواب مناسب برای جلوگیری از اتالف گرما در نظر گرفته شود که این امر  الزم

ندازه عایق) وابسته به ا به حفظ سالمتی در دوره های سرما کمک می کند. بسته ی زمستانی شامل دوشک خواب

؛ یک روکش مقاوم در  جامد / مایع( ا سوختدر برابر حرارت )برای قراردادن بخاری ب خانواده(، یک پنل مقاوم کف

برابر حرارت )برای عبور دودکش بخاری از دیواره خیمه( برای خانواده های ساکن در سرپناه اضطراری فراهم  

 شود.

iv. برای جلوگیری از اتالف گرما سرپناه عایق بندی الزم است  ها در شرایط نامناسب؛  سرپناهبه روزرسانی  یا تعمیر

 در دوره های سرما کمک می کند. ود که این امر به حفظ زندگیدر نظر گرفته ش

ضایع ها را مسدود کرد تا از  ، شکافپردهو می توان با تهیه درها، پنجره ها، شیشه های عایق، ورق های پالستیکی  

قبل از دوره  سرپناههمچنین راه حل های  ن سکتور،هوای سرد جلوگیری شود. ای داخل شدنو  سرپناهحرارت  شدن

ها برای کسانی که خانه های آنها به دلیل سیل آسیب دیده یا   سرپناهزمستان را از طریق به روزرسانی و تعمیر 

 تخریب شده است، در اولویت قرار خواهد داد. 

v. درآمد کافی برای تأمین   کسب: این روش برای کسانی که به دلیل محدودیت ها، توانایی  در پرداخت کرایه حمایت

باید  (CfR) پول نقد برای کرایه ثر خواهد بود.و، بسیار مندارند، غذا و سایر موارد( را  کرایهنیازهای اساسی خود )

و در مراکز   مرتفعدر مناطق  ه برای تأمین غذاشود ک فراهمبسیار آسیب پذیر  وهای در معرض خطرده به خانوا

به حداقل   ،از این امر هدف امن برای دوره زمستان تهیه شده است. سرپناهشهری با هدف اطمینان از دسترسی آنها به 

 به عهده گرفتنرساندن تأثیرات استراتژی های منفی و تقویت ایمنی و کرامت خانواده های آسیب پذیر و اطمینان از 

سرپناه اضطراری و اقالم   سکتور برای CfRه است. ارزش یک ماه کمک برای افراد آسیب دیدخانواده مسئولیت 

در ماه انجام شود. 3برای هر خانواده تعیین شده است و کمک باید برای مدت حداقل  دالر 75 ( ESNFI )غذاییغیر 

 روز شده به اطالعات بر اساسانتقالی  سرپناهبه عنوان یک راه حل  12اول تا اقساط از ماه  صورت تمویل دونرها،

 . تمدید خواهد شد ده،در مورد نیازهای خانوا

vi. به استراتژی گرما دهی  ،ساختمان های موجود، از جمله سرپناه ها تمام ؛زمستان  سوختو  فراهم سازی بخاری 

نباید در مناطقی استفاده شود که  جامد،  مایع و رما دهی با سوخت. از وسایل گنیاز دارندزمستان  فصلبرای استفاده در

موجود،  ما دهیدر صورت ناکافی بودن سیستم های گر .برای سوخت موجود است گزینه های بهتر پذیرفته شده



 
 

22 | P a g e  
 

کپسول های گازی انجام شود. البته قابل ذکر است که گرمایش اضافی ممکن است از طریق تهیه بخاری های برقی یا 

 عدم خطرآفرینی قابل اطمینان باشد.  این وسایل باید به لحاظ ایمنی و

برنامه   اصلی در های فعالیتنیز یکی از ( غیر نقدی )به صورت نقدی یاگاز غال سنگ، هیزم، ز  فراهم سازی

تعیین شده  الرد 200  برای هر خانواده مبلغ سوختیا  برای گرم کردنسه ماه کمک   هزینه. پاسخدهی زمستانی است

پخت و پز  سوخت جامد یا گاز می باشد. برای م اکیلوگر 180یا بخاری و  یگاز لاست که شامل خریداری یک کپسو

دلیل   ،د و الزم است در کاهش خطر آتش سوزی دقت شود. دودنباید جداگانه در نظر گرفته شو اجاق گاز ،و گرمایش

 تنفسی و بیماری های چشمی است. امراضاصلی 

vii. انتقالی ارائه شده قبل از دوره زمستان باید شامل هزینه های حمل و نقل باشد   سرپناه سرپناه انتقالی: هایرویکرد

نقدی  بخش از برنامه مورد نیاز طی کنند. یک  ساخت و سازمسافت طوالنی را برای تأمین مواد  باید مستفیدینزیرا

یاری   ساخت و ساز شان هنگام در تأمین نیازهای در نظر گرفته شود تا آنان را کمک به خانواده ها  جهتبرای کار، 

، استانداردهای ایمنی و و جلسات آموزشی ساحهکه هنگام بازدید از باید در نظرداشته باشند . کارکنان همکار رساند

 . صحی را با رعایت فاصله های اجتماعی مراعات کنند
 

 پاسخ دیه معیاری       های بسته

i. موارد زیر را پوشش دهد زمستانفرا رسیدن ک فوری سرپناه قبل از کم: 

a)  جایگزینی خیمه های آسیب دیده؛ 

b)  ؛فراهم سازی وسایل، ابزار و حمایت های تخنیکی برای گرم کردن سرپناه 

c)  ؛سرپناه اضطراری مناسب برای  کسانی که در فضای باز زندگی می کنند کیت 

d)   دالر برای   300برای تعمیر سرپناه مبلغ  سرپناه، بازسازی سرپناه/ به روز رسانیفراهم آوری هزینه معیاری

CAT C  دالر در صورت تخریب  500و مبلغCAT B ؛ 

 

e)  برای  ضد حرارت نلپیک  عایق) وابسته به اندازه خانواده(، زمستانی شامل دوشک خواب فراهم سازی کیت(

( برای  خیمهاز دیواره  بخاری)برای عبور دودکش پوش ضد حرارت   جامد / مایع(؛ یک بخاری با سوخت قراردادن

 ؛ اضطراری سرپناهساکن در  ده هایخانوا

f)  قبل از  2020تا نوامبر  2020. این کمک باید از سپتامبر نامه کرایهتوافق امضای و کرایه بازار  های ارزیابی

 ؛ ارائه شود 2021 بروریف الی 2020دوره سخت زمستان در دسامبر شروع 
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ii. :کمک های فوری سرپناه در جریان زمستان 

  سرپناه سکتورر برای هر خانواده توسط الد 65به مبلغ   (نقدی و غیرنقدی به صورت   لباس زمستانی) کیتتهیه  .1

 افغانستان.

  سرپناه سکتورر برای هر خانواده توسط الد 40به مبلغ  (و یا غیر نقدی نقدی به صورت) و لحاف کمپلتهیه انواع   .2

 افغانستان.

کیلوگرام سوخت جامد یا گاز به صورت نقدی  180بخاری و سوخت زمستان شامل خرید کپسول گاز، بخاری و تهیه  .3

 ر برای هر خانوادهالد 200و یا غیر نقدی  برای سه ماه  به مبلغ 

 برای هر خانواده  ماهانهرالد 75 ه به مبلغما 3برای  کرایه کمک هزینهارائه  .4

 

 

 امنیت غذای  و زراعت      
 

  کمک های غذای  و حیوای  
  نفر 1,694,456  

 )$(  ظرفیت کنوی 
  میلیون   37.47 

 نیازهای بودجوی 
  میلیون   54.45 

 خالء های بودجوی)$( 
  میلیون  16.98 

Key sectoral issues and vulnerabilities 

 

 دی سکتوری و آسیب پذیری ها     مسیل کلی

i.   افتاده، کاهش  ردر مناطق دو بر موجودیت مواد غذایی، تأثیرات فصلی کوچک دهاقینکاهش ذخایر غذایی برای

 در مناطق شهری.  شکنندهبر معیشت   19کوید  مداوم منفی کار فصلی، تأثیراتتقاضای 

 

ii.  دور افتاده، در فروش آن در مناطق به بازارهای یت دسترسی محدود حیوانی و و خوراک کاهش دسترسی به علوفه

 . حیوانیبازده نامشخص از محصوالت  و 19کنار محدودیت های وضع شده ناشی از کوید 

 پاسخ دیه در جریان زمستان   داده شده ویت فعالیت های اول
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i. برای   زراعتی" "امنیت غذایی و سکتور ی و اقداماتزمستان برنامه های هدف بین  ساحاتدر  فعالیت های تکمیلی

شرایط مناسب  حفاظت از حیوانات به شمول و  ییتأمین نیازهای غذا های زمستانی، جهت کاهش انگیزه فروش کمک

 .نگهداری

ii.  به ویژه بامیان، دایکندی  -مرکزی  مناطق مرتفع، بر حیواناتمربوط به   یزمستانانجام فعالیت های برنامه برای، 

برای  و چوپانان مالداراندر آن  زیرا ،غور و همچنین بدخشان، تخار، کندز، سمنگان و نورستان تمرکز خواهد شد

 .با محدودیت های جدی روبرو هستند آن نگهداریو شرایط کلی  و تولیدات آنحیوانات  زمحافظت ا

iii.  که دارای جمعیت کثیربیجاشدگان  بر روی مناطق مرتفع از جمله بامیان، دایکندی و بدخشان همراه با مناطقی  تمرکز

 ر. از جمله کابل، هرات، قندهار و ننگرهاآسیب پذیر است، های  سرپناهساکن در 

 بسته های پاسخ دیه معیاری                      

i. غنی شده کیلو آرد گندم 46چهار ماه توسط دو دوره توزیع شامل  برای غذایی به صورت غیرنقدی  سبد ،

 کیلو حبوبات و یک کیلو نمک آیودین؛  8.4کیلو روغن نباتی،  4.5

ii.   کیلو بذر) برای کشت بهاری(، تداوی امراض کرمی و  3کیلو علوفه،  100شامل  مالداریبسته حفاظت 

 در تغذیه و نگهداری حیوانات؛ آموزش بهترین روش ها 

iii.  افغانی برای چهار ماه دریافت می کنند، در کنار آن،  3000هر خانواده کمک های نقدی را ماهانه به مبلغ

 پناهنده ساکن در خوست و پکتیکا نیز صورت می گیرد. 70,000کمک های غذایی برای جمعیت  

 

 

 صحت
 

 مستفید شوندگان
 نفر  2,500,000 

 فعیل)$(ظرفیت 
  میلیون  1.5 

 نیاز های بودجوی)$(
 میلیون  6               

 خال های بودجوی)$( 
  میلیون  4.5 

 موضوعات کلیدی سکتوری و آسیب پذیری ها 

i.  ضعیف،   مصئونیت کرونا و فعلی را تحت فشار قرار داده است. با احتمال بالقوه موج دوم صحتسیستم  19کوید

 .دسترسی به خدمات بهداشتی با کیفیت برای فصل زمستان حیاتی شده است
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ii. ( در پاسخ به 19کوید تنفسی )از جمله  امراضشامل دارویی برای درمان ذات الریه و سایر  امراین  -تنفسی  امراض

در عین حال، برای اطمینان از درمان به  ارد آسیب دیده به دلیل هوای خشن و سرد زمستانی می گردد.موافزایش 

 موقع و مناسب جهت کاهش عوارض و مرگ و میر، افزایش نظارت بر بیماری الزم است. 

iii. صحی  الزمو تجهیزات کافی صحی، به از خدمات  دور افتادهاطمینان از اینکه مجامع  عرضه خدمات کافی جهت

تجهیزات باید قبل از نوامبر   ،مسدود نبودن سرکاز  . برای اطمیناندسترسی دارندجهت ارایه خدمات ضروری، 

 .در دسترس قرار گیرد  2020

iv. خواهد بود. 19کوید  دهی پاسخ ، مکمل زمستانی برنامه نیازهای 
 

 یت پاسخ دیه در جریان زمستان    فعالیت های اولو 

i. کاهش   جهت پیشگیری اقدامات مرتبط به مشارکت جامعه در بحث روی مخاطرات و ص،به طور خا

در خصوص حفظ   RCCE))رفع خطر و تعامل جامعهمرتبط به فعالیت های  آن،بر عالوه  .تنفسی امراض

وری صیح.   خدمات ضر

ii.  به  قضایامدیریت در مراکز درمانی و اجتماعات و همچنین  تنفسیامراض  جلوگیری از افزایشپیشگیری و

 ؛ICUو   قرنطینبخش های ازدیاد شمول 

iii.  از  - 19کوید  به شمولتنفسی  امراضجلوگیری از تماس برای  و ردیابی ,  قضایا، شناسایی نظارتافزایش

 ؛جامعه درون و مرزی عبور و مرور جمله نقاط 

iv.  ؛ البراتواریافزایش آزمایشات 

v. از جمله استفاده از  ،باشد مصئون مریضانو  صحتکه برای کارکنان  یقویت خدمات ضروری از طریقت

 ؛ناسببا فاصله اجتماعی م  ثابتو امکانات   سیار صحیتیم های 

 

 

 تغذیه
 

 مستفید شوندگان
 نفر  63,603

 )$(  ظرفیت کنوی 
 میلیون    4

 های بودجوی)$( خالء  نیاز های بودجوی)$(
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 میلیون -- میلیون 3.3

 

 موضوعات کلیدی سکتوری و آسیب پذیری ها 

i.   می شود حدوددر فصل زمستان دسترسی فیزیکی به برخی از مناطق کشور به دلیل برف یا جاده های گل آلود م. 

ii.   کلیدی   اقدامات  یکی از  زنان باردار و شیردهو    شدید  و  دچار سوء تغذیه متوسطبرای کودکان    فراهم سازی تداوی

کودکان  است. اگر خدمات مربوطه در فصل زمستان ارائه نشود، وضعیت تغذیه ای    تغذیه  سکتوردر    اولویت داده شده

 افزایش می یابد. و بیماریها و مرگ و میرو زنان شیرده و باردار وخیم تر می شود 

 

i.   با شیر مادر و برگزاری جلسات بحث  فرزندان شان برای تغذیه  زنان شیرده و باردار، عالوه بر این

زمستان به فضای  در IYCF)) تغذیه نوزادان و کودکان خرد سال" گروه "  گروهی مادران با

 دور کردن همچنین برای برای فاصله گرفتن از افراد مریض و فضاها این گونهنیاز دارند. فعالیت 

در عین  مهم خواهد بود. می شود، ولید شیرسبب کاهش ت کهزنان باردار و شیرده از مزاحمتی 

 حال این فضاها برای دورکردن از افرادی که ممکن است مریض باشند، بسیار مهم است.  

ii.   سوء تغذی متوسط و شدیدبرای ارائه منظم و به موقع خدمات درمانی   استقرار برنامه های زمستانی 

 بسیار مهم است.

 

       جریان زمستانفعالیت های اولویت پاسخ دیه در 

i.  تداوی کودکان دچار سوء تغذی متوسط 

ii.  شدید تداوی زنان باردار و شیرده دچار سوء تغذی 

iii. و رژیم غذایی ایت از شیر دهی و روش های مناسب تغذیه نوزادان حفاظت، تقویت و حم 

iv. درمان کودکان دچار سوء تغذی شدید 

 

 بسته های پاسخ معیاری

a.   برای هر کودک )غذای مکمل آماده برای خوراک(  سوء تغذی متوسطتداوی 

b.  )تداوی سوءتغذی برای هر زن شیرده و باردار) غالت/ حبوبات قوی 
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c.     )تداوی سوءتغدی شدید برای هر کودک )غیر بستری 

d.  )تداوی سوءتغدی شدید برای هر کودک مریض در شفاخانه) بستری 

e.  بسته )کیت( برنامه زمستانی برای زنان شیرده و باردار 

f.  کیت وسایل پوشاک     

 

  حفاظت
 
 و حمایت های حقوق

 

 مستفید شوندگان
 نفر  402,564

 ظرفیت فعیل)$(
 میلیون  1

 نیاز های مال)$(
 میلیون  6.9            

 های مال)$( خالء 
 میلیون   5.9

 موضوعات کلیدی سکتوری و آسیب پذیری ها   

i. به   موجود،( شامل پیش بینی سطح آسیب پذیری 2021 فبروری - 2020ماه های آتی زمستان )نوامبر  در چالش ها

کوید   شدید وضعیت افزایش می یابد، به ویژه آسیب پذیری کودکان و خانواده های آنها که تحت تأثیر غیر معمولطور 

 .برای زنده ماندن می کند مقابله ای منفی کار های دشوار واین امر خانواده ها را مجبور به انجام . گرفته اندقرار  19

i.  قرنطینخانواده تحت تأثیر  2، وعودت کننده بیجاشدهخانواده  3حفاظت، از هر  همکاران سکتوربر اساس گزارش  

قرار گرفته اند. برای پاسخگویی به   19کوید  رفت و آمدو کمبود فرصت های شغلی ناشی از محدودیت  19کوید 

نقدی صورت می   کمک ،با نیازهای خاص دهخانوا 402،564 برای  وضعیت و کاهش خطرات حفاظتی، در مجموع

 .گیرد

 

 

 

ii.  آسیب پذیری افراد با ،  و جابجایی منازعه، 19کوید قرنطینزمستان آینده همراه با افزایش فقر پیش بینی شده در نتیجه

 منفی را تشدید می کند.  مقابله ای  و مکانیسم های نیازهای خاص

iii. نیازها جهت  منجر به افزایش  ،و تشدید مشکالت اقتصادی برای خانواده ها رفت و آمدمحدودیت  ،فعلی قرنطین

 از کودکان برای دختران و پسران خواهد شد.  حمایت
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iv.  این وضعیت  چالش های اقتصادی در سراسر افغانستان به طور نامتناسبی بر کودکان تأثیر می گذارد، با شدت گرفتن

میکانیسم  انجام (، خطر تخنیکیبه منابع اقتصادی )مانند آموزش های و دسترسی محدود کودکان و خانواده های آنها 

 در خانه و جامعه را افزایش می دهد.  مبارزه منفی های

v. لباس گرم و کفش مناسب.  صورت نداشتن چالش های مربوط به زمستان در کودکان درتجربه  افزایش خطر 

vi. دسترسی مصئون ارجاع به دختران و پسران را افزایش داده و از سواستفاده باالقوه ممکن است خطر ی مکاتب تعطیل

 مراقبت های ویژه از سوی معلمان را در میان کودکان بازمانده کاهش دهد. 

 

 

 فعالیت های اولویت پاسخ دیه در جریان زمستان     

i. ( شناسایی افراد با نیازهای خاصPSN و تأیید آسیب پذیری آنها ). 

ii.  زمستان.  جریانبرای رفع نیازهای فوری در خاص افراد با نیازهایارائه کمک نقدی یکباره به 

iii. به سایر سازمانهای ارائه دهنده خدمات برای کمک بیشتر. افراد با نیازهای خاص کیس هایجاع ار 

iv.  (زمستانیبرنامه  بخش های)از جمله های عزت/ حرمت  توزیع کیت . 

v.  به کمک نقدیارجاع 

vi. تسهیالت بهداشتی و تعلیم، سرپناه، از جمله راز طریق فعالیت های دیگ خشونت های جنسیتی  رسیدگی به . 

vii. ( شناسایی کودکان با نیازهای خاصPSN  و تأیید آسیب پذیری آنها. شناسایی توسط شرکای مربوط به )

 . خانه به خانه حمایت های روانیمدیریت پرونده و ارائه 

viii.  هر خانواده که از یک بسته پاسخ استاندارد تشکیل شده   کودکان در برایتهیه کیت مناسب برنامه زمستانی

 )به زیر مراجعه کنید(.  باشد
 

 بسته های معیاری پاسخ دیه                                               

i.   یاازی، بارگیری ، ذخیره سشامل بسته بندی، حمل و نقل الر که د 28با قیمت  وسایل بهداشتی برای خانم هاتهیه کیت  

 می باشد.  غیرهتخلیه و

ii.  تخلیه و غیرهیا حمل و نقل، ذخیره سازی، بارگیری  شامل بسته بندی، کهرالد 45به قیمت زمستانی برنامه تهیه کیت 

 می باشد.
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 آب و بهداشت 
 

 مستفید شوندگان
 نفر  100,000

 ظرفیت فعیل)$(
 میلیون   0            

 نیاز های مال)$(
 میلیون 3.9            

 خالء های مال)$( 
 میلیون  3.9            

 

 موضوعات کلیدی سکتوری و آسیب پذیری ها 

i.  نیازمند مساعدت در بخش مراقبت های بهداشتیمتاثر شده باعث می شود جمعیت برف کوچ یا  جنگجابجایی به دلیل  

تحمیل می  و غیره( را  کلوراه، ، حصب)اسهالبهداشت نظیر  بیماری های مرتبط با  ،زمستان سخت برکه عالوه  گردد

 . کند

 

ii. دلیل   فیزیکی بیجاشدگان متاثر از جنگ، حوادث طبیعی مانند زلزله، به تسهیالت بهداشتی و صحی به دسترسی عدم

 برف کوچ.ریزش برف سنگین و یا  قطع راه ها و جاده های مواصالتی در اثر و زمستان سخت

 

      فعالیت های اولویت پاسخ دیه در جریان زمستان

i. متاثر  دی که احتماالً در مکان های کلیدستشویه کیت های بهداشتی، کیت های آب و حمام و و  لوازم استقرار پیشاپیش

 ؛ قرار دارنددر اثر برف کوچ   بیجاشدگیاز 

 

ii.  ؛ی ارزیابی شدهنیازها ه افراد متاثر طبقکیت های آب ب و کیت های بهداشتیو توزیع وسایل 

 

iii.   ؛ در شرایط بحرانی رت مکرربه صوبهداشت با تمرکز بر شستشوی دست با صابون تقویت 

 

iv.    جنگ در جریان برنامه زمستانی؛ آسیب دیده به دلیل زمستان یا  بیجاشده/تأمین آب به جمعیت 

 
v. جمعیت آسیب دیده رایتأمین امکانات بهداشتی اضطراری ب. 

 بسته های پاسخ دیه معیاری   
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i. آبرسانی / تجهیزات بهداشتی  و بیجاشده  هدف و آسیب دیده  مورد  برای نیمی از افراد   بهداشت  بسته کامل(

 دالر(  39.05 برای هر فرد مبلغ بهداشت:تقویت  / بهداشتی کیت های /

 

ii. فامیلی)کیت های بهداشت    بیجاشدهدف و  مورد ه برای همه افراد   های بسته های غیر غذایی بهداشت توزیع  ،

 دالر(  6.60 : برای هر فرد مبلغکیت های آب و غیره

 

iii. دست   )پیام های بهداشتی برای شستشویو بیجاشدههدف و آسیب دیده  مورد  بهداشت برای همه افراد   تقویت

 دالر( 9.90 برای هر فرد مبلغ :ها به صورت مکرر

 

iv.   ساخت  )پمپ دستی و چاه /  و بیجاشدههدف و آسیب دیده  مورد  برای نیمی از افراد    پاکتأمین آب آشامیدنی

 دالر(  24.75 برای هر فرد مبلغ )در صورت لزوم( ، تصفیه آب: هدایت آب، یا تعمیر حوض

v.  جداگانه برای اضطراری و حمام  تشناب) بیجا شدههدف و مورد تهیه امکانات بهداشتی برای نیمی از افراد

 35/20 برای هر فرد مبلغ یب دیده:جمعیت آس حفظ کرامتبرای محافظت از سالمتی و  خانم ها و آقایان

 (. دالر

vi.  در صورت ممکن نبودن کمک های استفاده از رسید  .نقدیبه صورت غیرهای بهداشتی کمک ارائه ،

  .غیرنقدی

vii. سکتورمربوط به   تخنیکیدر هوای سرد و شرایط یخ زدگی طبق راهنمای   تسهیالت بهداشتی اقدامات برای  

 . بهداشت
 

 استراتژی زمستانی   یرویکرد انکشاف 4
 

 را رهبری و هماهنگ می کند. یزمستانبرنامه پاسخ دهی  به صورت کلیدولت افغانستان 

و عودت  وزارت امور مهاجرین نزمستانی باید بیبرنامه ی داخلی، فعالیت های  بیجاشدگانملی  پالیسی مطابق با

و سازمان های  ، وزارتخانه های ذیربطرسیدگی به حوادث، ریاست های مهاجرین و وزارت دولت در امور کنندگان

بشردوستانه که به مردم آسیب دیده در سراسر کشور پاسخ می دهند، هماهنگ و انجام شود. انتظار می رود که 

 اطالعات مربوط به جمعیت های نیازمند به حمایت فصلی از منابع مختلفی بدست آید که محدود به موارد زیر نیست: 

 

i.  ؛سطح جامعهتماس در مراکز   

ii.   ؛وزارت امور مهاجرین و وزارت دولت در امور حوادث والیتیدفاتر 

iii.  ؛ دفاتر ولسوالی ها و والیت 
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iv.  ؛ سازمانهای امنیتی 

v.  ؛انکشافیمان های بشردوستانه و ساز 

vi. نمایندگیداخلی، از جمله از طریق مرکز تماس بین  بیجاشدگان  (AWAAZ) ؛ 

vii.  سکتوریارجاعات بین . 

 

 روند هماهنگی     4.1
 

i. ریاست های مهاجرینتوسط   ،اطالعات بر اساس منابع فوق ،OCHA ، منطقه ای و شرکای بشردوستانه  سکتورهای

جمع آوری خواهد شد. نیازسنجی قبل از شروع برنامه به طور مشترک توسط شرکا اجرا خواهد شد. ارزیابی ها از  

، با های منطقه ای دسته( و HRTیم واکنش بشردوستانه )، جلسات ت(OCTطریق تیم منظم هماهنگی عملیاتی )

 مشارکت با دولت، به صورت منطقه ای و محلی انجام می شود. در OCHAهماهنگی 

ii. ها مستقیماً با  سکتورDoRR  ،ANDMA   به نمایندگی از دولت( ارتباط برقرار می كنند تا پاسخ كلی را در سطح(

و سایر نهادها در مورد  والیبه طور منظم به  ریاست های امور مهاجرین و عودت کنندگانهماهنگ كنند.  والیت

انیزم های  از طریق مک  منطقه ایسکتور های ند. دهمی  گزارشپاسخ و پیگیری برای رفع هر گونه چالش یا نگرانی 

 هماهنگی فعلی به طور مرتب به شرکای بشردوستانه اطالع می دهند.

iii.   برای چهار ماه، نوامبر   جانبهچند  مشترک  و ساختارهای هماهنگی ملی از طریق گزارش    ساحهارتباط نزدیک بین  

 ICCT)منطقه ای به ملی و بالعکس( انجام خواهد شد.    سکتوریهمچنین از طریق ارتباطات درون    فبروری و    الی

 گزارش می دهد. تیم هماهنگی بین سکتوریبه  ماهر ه

 

 زمان بندی        4.2

      

. تمام تالش ها برای  را در بر می گیرد 2021فبروری  الی 2020دسامبر  مدت زمانی بین  شرایط شدید زمستان معموالً 

آغاز می شود   2020اواخر اکتبر سال شود. ارزیابی ها از  فصل زمستان به موقع انجام ا در کمک ه است که اطمینان از این

 و در نتیجه، کمک رسانی صورت می گیرد. 
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 مشکالت هدف گذاری، آسیب پذیری و نهایی سازی  4.3

وضع   کاهش منابع باو  گی بگیرندکافی برای فصل زمستان آماد با توجه به تعداد زیاد خانواده هایی که نمی توانند به اندازه

به سازمان های بشردوستانه توصیه می شود با در نظر گرفتن معیارهای اولویت بندی پیشنهادی، از  ،وخیم تر می شود

  معیارهای اولویت بندی پیشنهاد  و استفاده کنندی زمستانبرنامه کمک به  مستفیدینانتخاب  در سیستم معیارهای آسیب پذیری

. هدف قرار دادن آسیب پذیری بر اساس نیازهای جامعه را به یاد داشته باشند ((TWIG گروپ کاری تخنیکیتوسط  شده

 همزیستی مسالمت آمیز.  ظنه بر اساس وضعیتی برای حف است

در وضعیت  ، دما و اقلیمآب و هوایی کسانی است که به دلیل ارتفاع، شرایطعالوه بر آسیب پذیرترین خانواده ها، اولویت با 

های بشردوستانه کمک می کند تا افراد مناسب را برای  نمایندگیقرار دارند. استفاده از معیارهای آسیب پذیری به بحرانی 

داری کنند. این معیارها مجموعه ای از پارامترهای  خود نیستندآسیب پذیر ی کهکمک هدف قرار دهند و از ارائه آن به افراد 

راساس  ابی شود و بارزی شرایط پیشرفته آنها در آمدی رد بازبینی قرار گیرند تا کارزنده هستند و باید به طور دوره ای مو

 تنظیم شود.  جاریهای مداوم و  بررسیاطالعات به روز شده 

 

 مستفیدین     انتخاب (  ( گزینش  4.3.1

 

، وزارت امور (CDCجامعه ) انکشافی، سازمان ها را ملزم می کند تا شورای ند ارزیابی و هدف گیری سطح جامعهفرای

دفتر سازمان ملل برای   ،انکشافیو  ، سازمان های بشردوستانهحوادثوزارت دولت در امور  والیتیو دفاتر مهاجرین 

های بشردوستانه که در منطقه کار می کنند  یندگینماو منطقه ای و  والیتی، مقامات (OCHA) هماهنگی امور بشردوستانه

و سازمان های بشردوستانه هدایت  ریاست مهاجرینتوسط  مشترکا ند. ترجیح داده می شود که تیم های ارزیابیکن شامل را

 DORRشود، ارزیابی ها فقط با سازمان های بشردوستانه انجام می شود و  دخیل قادر نباشد که ریاست مهاجرینشوند. اگر 

، مشارکت زنان و غیر ضروری تأخیرجلوگیری از مطلع می شود. در صورت امکان و به شرط  پالناز طریق ایمیل از 

به تصمیم  مستفید شوندگاندر تیم ارزیابی مشترک باید تشویق شود. در تمام ارزیابی های مشترک، انتخاب  مایتیکارکنان ح

 جمعی تیم های ارزیابی بستگی دارد. 

عادالنه زنان را  حضور، شورا، عودت کننده که بیجاشده، شواری انکشافیجامعه )نماینده جامعه،  مستفید شوندگانکمیته 

کنندگان، جامعه میزبان بدون هیچ گونه  عودتآسیب پذیر،  بیجاشدگان)رآسیب پذی ییستی از خانواده هاتضمین می کند( ل

، ریاست مهاجرین والیتی)دفاتر  مستفیدین کمیته انتخاببه  را (و نیازمند کمک های برنامه زمستانی حمایت و درآمد

OCHA  ارائه می  های بشردوستانه(  و نمایندگی های منطقه ایپاینت)نماینده( سکتورفوکل و منطقه ای،  والیتی، مقامات

 دهد.
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لیست را مرور می  ( JAT) برای شناسایی در ساحه یم ارزیابی مشترکتسال به ( قبل از ارBSC) مستفیدین کمیته انتخاب

 ، تشکیل و سازمان های غیر دولتی سازمان مللاز جمله  سکتوریاز شرکای  JATکند تا موارد تکراری را شناسایی نماید. 

شامل  در صورت لزوم DoRR  ،SMTF ریاست مهاجرین ، NNGO سازمان های غیر دولتی شده است. نمایندگی های

که از این معیارها برخوردار  شودهمچنین ممکن است شامل خانواده های آسیب پذیر  JATدر حین ارزیابی، می شوند. 

در صورت  ،. توصیه می شود که همه اعضای تیم ارزیابینشده بودند ( سفارش BSC ه گزینش مستفیدین)کمیت هستند اما به

 امکان از ابزارهای یکسان استفاده کنند. 
 

 هدف گذاری   4.3.2

 مستفید شوندگان مورد هدفبرای اولویت بندی و انتخاب  ،لیستی از جمعیت آسیب پذیر ارزیابی شده  از جملهنتایج ارزیابی 

قرار می گیرد. نتایج از طریق یک جلسه  (BSC) کمیته انتخاب مستفیدین در اختیار ،با استفاده از کارت کد آسیب پذیری

های آسیب پذیر که بسیار تحت تأثیر  ده اولویت بندی خانوااز و یک پاسخ هماهنگ  شریک شده ،هماهنگی با همه شرکا

تأخیر در پاسخ دادن نیست بلکه اطمینان   شرکا،د شد. نقش فرآیند انتخاب زمستان سخت قرار دارند، به اشتراک گذاشته خواه

ظرف دو هفته پس از ی زمستانبرنامه است. انتظار می رود که کمک به  نیازمند شدیدا افراد مساویاز شفافیت و دسترسی 

 دریافت لیست از جامعه یا شرکا و پس از ارزیابی انجام شود.

 

 پاسخ دهی   4.3.3

، توزیع کمک باید همزمان با ارزیابی انجام شود تا اطمینان حاصل شود که جمعیت های تأیید شده و  امکاندر صورت 

بررسی را همکار دسترسی، یک سازمان  در ارزیابی شده در اسرع وقت کمک دریافت می کنند. اگر به دلیل محدودیت ها

ده در حد توانایی آنها باشد، آنها می توانند بالفاصله پاسخ دهند ارزیابی را انجام داده و نیازهای شناسایی ش ،به اتمام رسانده

 کمک بگیرند.  د آسیب دیده در اسرع وقت تا افرا

 

های   نمایندگیهای ارزیابی را با  پاسخمنطقه ای  سکتور، فعاالن بیشترنیاز به پاسخ منسجم تر توسط  در صورت

مربوطه همکاری می کند   گروه هایبه اشتراک می گذارد و با  کنندگانریاست های امور مهاجرین و عودت بشردوستانه و 

کار خواهد   شرکاءبا سایر   DoRR وهای فرعی  دسته، OCHAبر اساس نیازهای فوری را تسهیل کند.    تا پاسخ مناسب

نگی مناسب  کمک ها مصئون و از نظر فرهکرد تا اطمینان حاصل کند که به نیازهای مردم آسیب دیده پاسخ می دهد و 

 . نیز می شودنقاط توزیع   امنیتاین شامل اطمینان از  است.
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و سایه برای محافظت از   تشناباز امکانات مناسب مانند  ،امنیتی دور باشند وهای نظامی  هستواین مکان ها باید از پ

سالمت و کرامت انسانی برخوردار بوده و تا آنجا که ممکن است به جمعیت آسیب دیده نزدیک باشند. باید خطوط خاصی 

، ، کودکان، زنان باردار و شیردهدهبه گروه های آسیب پذیر مانند زنان سرپرست خانواتعیین شود که در آن  برای توزیع

برای گرفتن  شود. زمان انتظار باید به حداقل برسد. استانداردهای اخالقی  اولویت دادهافراد مسن  افراد دارای معلولیت و

 دولتی و بشردوستانه در نظر گرفته شود. فعاالنضبط و پخش مطالب توسط اجازه برای  عکس ها و فیلم ها، از جمله اخذ 

، توافق نامه های اطالعاتدسترسی و حفاظت از  و ، هدففعت، بهترین من مندی مطابق با اصول محرمانه بودن، رضایت

  می رود دو یا چند شریک پاسخ انتظاروجود دارد و  جدینیاز  صورت گیرد که هایی باید در مکان اطالعات شریک ساختن

ه  شرایط آب و هوایی سختی را تجرب 2020در مناطقی انجام می شود که انتظار می رود تا اکتبر اولویت  یارزیابی ها دهند.

 کنند. 

 

 نظارت   4.4

داشته نظارت  ،و زمان واقعی مکان، در رها برای اطمینان از ارائه کمک به جمعیت مورد نظ نمایندگیانتظار می رود 

 "آواز"عالوه بر راه اندازی کنند.  ها باید یک یا چند کانال برای برقراری ارتباط با جمعیت آسیب دیده نمایندگی. باشند

، طریق رسانه های اجتماعی ارتباط ازوزیع، در سایت ت صندوقی و شکایات، نظرسنجی و یا   )فیدبک( ،صندوق بازخورد

 .نیز در نظر گرفته شود  غیرهاصلی و آگاهی دهندگان مصاحبه های  ز وبحث های گروه متمرک

د نتوافق شده انجام ده سکتوری ( را با استفاده از الگویPDM) راتوزیع  پس ازنظارت  ،خواسته می شود نمایندگیاز هر 

، تقویت  ، جمع آوری درس های آموخته شدهاثراتخود برای سنجش  نمایندگی  دیتابیسای خاصی را در  دستهیا سواالت 

 شامل کنند.  2021 آپریلتا نهایتا  پاسخگویی به جمعیت آسیب دیده و اطالع رسانی بیشتر به برنامه های آینده 

 

 گزارش دیه   4.5

 الیبرای چهار ماه، نوامبر سکتوریچند  مشترک و ساختارهای هماهنگی ملی از طریق گزارش ساحهارتباط نزدیک بین 

دفتر سازمان ملل برای   تسهیلبا ه ای به ملی و بالعکس( و )منطق گروهیرون همچنین از طریق ارتباطات د فبروری و

ر دو هفته هبه نوبه خود،   (ICCT  )سکتوریتیم هماهنگی بین  انجام خواهد شد. ((OCHA هماهنگی امور بشردوستانه

مرکز گزارش  را از طریق یزمستانبرنامه گزارش می دهد. همه شرکا فعالیت های پاسخگویی به  HCو  HCTیکبار به 

  ReportHubدر  لینکیک   ((iMMAP "مدیرت معلومات و پروگرام ماین پاکی"گزارش می دهند.  Report hub) دهی)

ایجاد می کند که به همه شرکا از جمله سایر بخش ها اجازه می دهد ماهانه فعالیت ها و کمک های ارائه شده برای فصل  
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استراتژی کمک می  مقدار بودجه مورد نظر در خصوص و  امر به  میزان پاسخ دهیی کنند. این به روز رسانرا زمستان 

 کند. 

 

   جمع بندی) اختتامیه( 5

 

های برای پاسخگویی به فصل زمستان را مشخص می کند و هدف آن ارائه کمک  بین سکتوریتالش های  ،استراتژیاین 

  پیشاپیشجمعیت آسیب پذیر است. برای اطمینان از یک پاسخ منسجم، شناسایی   برای جلوگیری از مرگ و میر  نجات بخش

برآورده آسیب دیده را ده های وقع نیازهای مورد نظر خانواربط را قادر می سازد تا به مشرکا و وزارتخانه های ذی ،بودجه

منفی از مقابله ای وقوع مکانیسم های   میر وو مرگشفاخانه، ، بستری شدن در کاهش دماتنفسی،  امراضکرده و از شیوع 

کمک های زمستانی  . فروش کودکان جلوگیری کنند دایی وو موضوعات مرتبط  به آن مانند کار کودکان، گ جمله محافظت

مورد نیاز را ذخیره   اقالمو ه پالن زمستانی خود را تهیه ک به مردم اجازه دهد  تا گیردرت باید پیش از فصل زمستان صو

 کنند.  

پاسخ  اطمینان حاصل شود که است تا سکتوریبین  مکانیسم هایهماهنگی در  برایاین استراتژی خواستار یک تعهد قوی 

 را برطرف می کند.آن ها فصل زمستان ناشی از و آسیب پذیری  مشترکنیازهای ارائه شده و  به افراد آسیب دیده منسجم

و ملی، وزارتخانه های  والیتیکنندگان، مقامات دولتی در سطح  تمویلعالوه، این امر خواستار هماهنگی و حمایت از ه ب

 دوره زمستان است.  درتعریف اولویت های استراتژیک، طرح های تخصیص بودجه موثر  وپاسخ  تطبیق به  مرتبط

 سازی مقاوم برایمی توانند  انکشافی فعاالناست و  درجه اول بر تالش های بشردوستانه اضطراریدر  تمرکز این سند

 کمک کنند. ای توسعه  یا یکشور در فصل زمستان در چارچوب بهبود

  

 

 اختصارات  

NFI - اقالم غیر غذایی  

WASH - حفظ الصحه آب، بهداشت و   

ICCT -  سکتوریتیم هماهنگی بین 

MORR- امور مهاجرین و عودت کنندگان  وزارت 

ANDMA -   وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث 
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OCHA -  دفتر سازمان ملل برای هماهنگی امور بشردوستانه 

IPC -  مختلط ای مرحلهطبقه بندی     

ESNFI -    سرپناه اضطراری و اقالم غیر غذایی 

IDPs -   افراد بیجاشده داخی 

COVID-19 -   ویروس کرونا  امراض مرتبط به 

EiEWG -   گروپ کاری تعلیم در شرایط اضطراری 

CBE -  درجامعه تعلیم 

WFP -   برنامه غذایی سازمان ملل متحد 

HAP-   آلودگی هوای خانگی 

WHO -  سازمان جهانی صحت 

 FSAC- امنیت غذایی و زراعت     سکتور 

MAM -     سوء تغذی متوسط 

SAM -   سوء تغذی شدید 

ES -   سرپناه اضطراری 

CVA -  مساعدت نقدی و کوپنی 

CfR -   پول نقد برای کرایه 

FSPs-   فراهم کنندگان خدمات مالی 

RCCE -  رفع خطر و تعامل جامعه 

BPHS -  بسته اولیه خدمات صحی 

PLWs -   زنان شیرده و باردار 

IYCF -   تغذیه نوزادان و کودکان خرد سال 

RUSF - ی استفاده  غذاهای کمکی آماده برا 

HRP -    پالن گذاری پاسخ دهی بشردوستانه 

MoPH -   وزارت صحت عامه 

GBV -  بر مبنای جنسیتخشونت  

PSN - خاص مندی های افراد با نیاز 
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PSS - روانی  -حمایت اجتماعی 

CVWG - نقدی   و  گروپ کاری کوپن 

DoRRs -  ریاست مهاجرین و عودت کنندگان 

TWIG-   گروپ کاری تخنیکی 

iMMAP -  معلومات و برنامه ماین پاکی  مدیریت 

JAT -  تیم ارزیابی مشترک 

BSC -  کمیته انتخاب مستفیدین 

   


