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افغانستان: برنامھ زمستانی مشترک 2021 - 2022

 1.   خالصھ اجرایی  

پیچیده ترین 40 سال بحران دوامدار، ھمچنان دارای  از  بیشتر  با پشت گذاشتن   افغانستان 
 شرایط اضطراری بشردوستانھ در سطح جھان است کھ این وضعیت ناشی از تشدید جنگ ھا
 و حوادث طبیعی می باشد. این شوک ھا و اختالالت، سطح انعطاف پذیری و مقاومت جوامع
 آواره، میزبان و آسیب دیده را در برابر حوادث طبیعی کاھش داده است. حتا در شرایط عادی
آسیب چنین  روند  است.  دشوار  امری  خانواده  اولیۀ  ھای  نیازمندی  تامین  کشور،  این   در 
درجۀ تواند  می  کھ  جایی  یابد،  می  تشدید  افغانستان  در  زمستان  سخت  شرایط  با   پذیری، 

حرارت حتا بھ 12.1- درجھ سانتی گراد برسد.ا

 درجۀ حرارت پایین زمستانی کھ منجر بھ انجماد آب می شود،  ھر سال بھ ویژه در مناطق
 مرتفع این کشور مانند بامیان، غزنی، نورستان، وردک و پکتیا، نیازمندی ھا برای ارائھ
 کمک ھای زمستانی جھت نجات جان مردم را محسوس می کند؛ زیرا سرپناه ھای مردم در
 برابر سرما از آنان محافظت نمی کند. کمتر افراد دارای توانایی مالی خرید سوخت و بخاری

جھت تأمین نیازھای تسخین شان می باشند.ت

 صحت: فصل زمستان با افزایش شیوع عفونت ھای تنفسی ھمراه است.ا              گزارش
 داد کھ روند افزایش مداوم بستری شدن بیماران و مرگ و میر افراد در طول ماه ھای زمستان
 وجود دارد. قرار گرفتن در معرض سرما اغلب با افزایش بروز و شدت عفونت ھای دستگاه
 تنفسی و مرگ ناشی از آن، ھمراه بوده است. ھر قدر مدت قرار گرفتن در معرض سرما
 طوالنی تر باشد، خطر عفونت بیشتر می شود. حدود 25 تا 30 درصد از مرگ و میرھا در
 کودکان زیر پنج سال بھ دلیل عفونت ھای دستگاه تنفسی است کھ 90 درصد این مرگ و
 میرھا بھ دلیل امراض سینھ بغل در آنان می باشد. عالوه بر این، در بسیاری از نقاط این
 کشور، جاده ھای اصلی در طول ماه ھای زمستان مسدود میگردد کھ این امر باعث محدود
 شدن تامین بھ موقع و کافی تجھیزات طبی الزم برای جوامع آسیب پذیر در طول ماه ھای

زمستان میشود.ب

 ناامنی غذایی: زمستان در افغانستان ھمچنین یک دورۀ اوج گرسنگی می باشد؛ زیرا در این
 فصل، فرصت ھای بسیار محدودی برای تولید مواد غذایی و کسب عاید، وجود می داشتھ
 باشد. ارزیابی موسسۀ کلستر امنیت غذایی و زراعت              پیش بینی میکند کھ از ماه
 جون تا نومبر 2021، شمار افراد شامل در فاز 3 مرحلۀ دستھ بندی جامع (بحران) و فاز
 4، مرحلۀ دستھ بندی جامع (اضطراری)، بھ 9.5 میلیون تن کاھش می یابد کھ از این جملھ
 6.7 میلیون تن در فاز بحران و 2.7 میلیون تن دیگر در فاز شرایط اضطراری می باشند.
 با دور شدن مردم از فصل برداشت و نزدیک شدن بھ فصل زمستان، ذخایر خوب خانواده ھا
 رو بھ اتمام می گذارد. بر اساس ارزیابی ھا، حاصل مردم از فصل برداشت، تنھا برای 5
 ماه کفایت می کند؛ بھ این معنا کھ اکثر خانواده ھا در فصل زمستان غذایی برای تغذیۀ خود
 نخواھند داشت. زراعت بھ طور سنتی بر اقتصاد افغانستان مسلط بوده و بخش بزرگی از
 مردم در رشد آن سھیم می باشند. چنانکھ حدود 70 درصد از مردم افغانستان در مناطق
 روستایی، عمدتاً در مزارع، زنده گی و کار می کنند و 61 درصد از تمام خانواده ھا از
 محصوالت زراعتی عاید شان را بھ دست می آورند. از ماه نومبر بھ بعد بیشتر مساحت در
با مشکل مواجھ می باشد.  این کشور پوشیده از برف می باشد و دسترسی بھ علوفھ سبز 
 زارعان کوچک، محصوالت خود را در تابستان پس از برداشت محصول و تا اوایل زمستان
 خالص می کنند. فقدان اقدامات زراعتی و تقاضای نیروی کار در سکتور زراعت، در این
 دورۀ زمانی بھ میزان قابل توجھی کاھش می یابد. محصوالت مالداری منبع عمدۀ درآمد و
 غذا برای زارعان افغان و خانواده ھای شان است. برای برخی مانند عشایر کوچی، حیوانات
 تنھا منبع درآمد می باشد. در دورۀ زمانی ماه جون تا سپتمبر، کمبود علوفھ و محالت چرا
 برای مواشی، احتماالً منجر بھ الغری حیوانات و بھره  وری کمتر مالداری از حد متوسط
 میگردد. در طول زمستان، مالداران بیشتر بھ مراتع و علوفۀ خشک کمتر بھ منظور پرورش
 حیوانات متکی می باشند. از آنجایی کھ نیازھای مصرفی برای انسان و مواشی در فصل
 زمستان افزایش مییابد؛ بنابراین، اولویت بندی کمک ھای غذایی اولیھ و فعالیت ھای حفاظت از
نھایت اقلیمی  شرایط  با  مقابلھ  جھت  آسیب پذیر  ھای  خانواده  توانمندسازی  برای   مواشی 

ضروری است.ا

 کووید-19: شیوع وایروس کووید 19، تمام جنبھ ھای زنده گی مردم افغانستان را تحت تأثیر
 قرار داده و در بسیاری موارد، میزان نیازمندی ھای بشری و انکشافی موجود را گسترده
 ساختھ است. از اپریل 2020 تا 8 جوالی 2021 م، در مجموع 131586 تن در این کشور
 بھ کووید 19 مبتال شده اند کھ از این جملھ،5561 تن آنان جان خود را از دست داده اند. از
 آغاز موج سوم در جون 2021، در تعداد موارد ابتال بھ این وایروس روند افزایش تصاعدی
 وجود داشتھ است؛ چنانکھ رقم ابتالی روزانھ حداوسط بیشتر از2000 مورد جدید و 100
 مورد مرگ و میر گزارش می شد. تا 29 جوالی 2021، تنھا 0.6٪ از کل جمعیت این
 کشور واکسیناسیون کامل (دو دوز) و تنھا 2 درصد از نفوس آن، نخستین دوز آن را دریافت
رعایت و  بیشتر  ازدحام  از  جلوگیری  برای   (2020) در  جمھوری  ریاست  بودند.   کرده 
 بھداشت برخی فرامین را صادر نمود و وزارت امور داخلھ، راه اندازی تجمعات بزرگ،
 مراسم ورزشی و تفریحی را ممنوع کرد. طبق گزارش           و کمیشنری عالی ملل متحد
 در امور مھاجرین، مھاجرت بھ ایران و پاکستان در سال 2021 بھ دلیل کاھش فرصت ھای
 کاری در بحبوحۀ بحران اقتصادی کھ بخشی از آن ناشی از کووید-19 بود، ھمچنان بھ عنوان
 یک چالش کلیدی باقی ماند. حتا قبل از شیوع کوید 19، حدود (93%) مردم با کمتر از 2

دالر فی نفر در روز زنده گی می کردند.ل

                

(WoAA)

(FSAC)

 تعلیم: زمستان سخت در بسیاری از والیات افغانستان، چالش ھایی را در راستای دسترسی
 کودکان بھ آموزش ایجاد می کند. کودکان باید در طول زمستان، زمان از دست رفتۀ تعلیمی
 خود را جبران کنند، ولی با این حال، اکثر مکاتب در طول ماه ھای زمستان کھ بھ طور کلی
تعطیل می باشند، از امکانات تسخین برخوردار نمی باشند. گزارش              دریافت کھ

 درصد از خانواده ھای بیجاشده گفتھ اند کھ فرزندان شان قبل از تعطیلی مکتب نیز در 84 
 صنف از امکانات تسخین برخوردار نبودند، کھ این امر می تواند یک عامل بازدارنده در
 راستای حضور شاگردان در مکاتب در ماه ھای آخر سال 2021 باشد. در اواخر ماه می
 2021، دولت تنھا شش ھفتھ پس از بازگشایی مکاتب در اوایل مارچ 2021، مجدداً جھت
 جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، مکاتب را در تمام والیات کشور تعطیل اعالن کرد کھ
 این امر تأثیر جدی بر کودکان کشور داشت؛ زیرا روند تعلیم آنان قبالً بھ دلیل سال ھا جنگ

مختل شده بود.ب
 در طول زمستان، اکثر خانواده ھا، در مورد استفاده از مکانیزم ھای مقابلۀ شدید، برای زنده
 ماندن در این فصل گزارش می کنند. بیشتر از (61%) خانواده ھا از کمبود ھزینھ ھای
 صرف شده برای تأمین غذا جھت زنده ماندن در فصل زمستان، خبر می دھند. مخارج سایر
 خدمات، بھ ویژه مراقبت ھای صحی و افزایش خطر قرض گیری بھ دلیل رسیدن فصل سرما،
احتمال میزان  است.   (%68) تقریباً  زمستان  فصل  طول  در  ھا  خانواده  قرض گیری   با 
 بازپرداخت این قرضھ ھا توسط خانواده ھایی کھ توسط زنان سرپرستی می شود (12%) در

مقایسھ با خانواده ھایی کھ توسط مردان سرپرستی می شود (34%) بسیار کمتر است.ا

کمک کمبود  بلندمدت  تأثیرات  گذشتھ،  زمستان  ارزیابیھای  ھا:  کلستر  مشترک   رویکرد 
ھا، ارزیابی  این  میدھد.  نشان  در طول زمستان  ھا  خانواده  برای  تحمل   فقدان  و   زمستانی 
 پیشنھاد می کند کھ در حالی کھ کمک ھای ارائھ شده بھ خانواده ھا کمک می کند، تا نیازمندی
 ھای عاجل زمستانی خود را از ناحیۀ سرپناه و اقالم غیرغذایی برآورده کنند، اما این کمک ھا
 در راستای شاخص ھای بین سکتوری بیشتر نیازمندی ھا، از جملھ امنیت غذایی و مراقبت
 ھای صحی بھتر عمل نکرده اند. این امر، اھمیت ادامۀ رویکرد بین کلستری را در پاسخ دھی
 ھای زمستانی نشان میدھد. ھدف این استراتیژی زمستانی این است تا اطمینان حاصل شود کھ
 بودجھ ھا و فعالیت ھای موجود جھت کمک بھ خانواده ھای آسیب  پذیر برای رفع نیازمندی ھای
 شان در مرحلۀ  شیوع کووید-19 و ھمچنین نیازھای اضافی کھ بھ دلیل تشدید جنگ ھا در
ھای دھی  پاسخ   شمول  بھ  بنابراین،  میشوند.  مجدد  ریزی  برنامھ   آمده اند،  وجود  بھ   کشور 
 زمستانی، پیشگیری و پاسخ دھی بھ شیوع کووید 19 در تمام رویکردھای ترکیبی و سکتوری
 برای سال 2021، مستلزم تغییر جھت اولویت ھا و گنجاندن گروه باشنده گان جامعھ میزبان در

این استراتیژی است.ب

 این استراتیژی مستلزم تعھد قوی جھت ایجاد ھماھنگی در مکانیزم ھای بین ترکیبی بھ منظور
 حصول اطمینان از پاسخ دھی یکپارچھ و واحد است کھ بھ افراد آسیب  دیده اجازه میدھد، تا بھ
 نیازھای مقطعی و آسیب پذیری ھای مرتبط بھ فصل زمستان خود، رسیده گی کنند. افزون
 براین، این استراتیژی، خواستار ھماھنگی و حمایت کمک دھنده گان، ادارات دولتی در سطح
امر در  ھمچنین  و  دھی  پاسخ  تطبیق  در  دخیل  مختلف  ھای  وزارتخانھ  مرکزی،  و   والیتی 
زمستانی، دورۀ  بر  موثر  بودجھ  تخصیص  ھای  طرح  استراتیژیک،  ھای  اولویت   تعریف 

است.ب
 

(WoAA)

(IOM)

��



افغانستان: برنامھ زمستانی مشترک 2021 - 2022

 2   استراتیژی  کمکھای زمستانی افغانستان 

زمستانی مشترک  استراتیژی  سکتوری،  میان  ھای  نیازمندی  بھ  جامع  پاسخگویی   برای 
آموزش، تغذیھ،  غذا،  سرپناه،  قبیل  از  نیازھایی  بھ  واحد  و  یکپارچھ  دھی  پاسخ   خواستار 
 حفاظت، صحت و حفظ الصحھ است، تا میزان آسیب پذیری ھای مرتبط با شرایط اقلیمی
 سخت را کاھش داده و اطمینان حاصل شود کھ افراد آسیب پذیر بھ اندازۀ کافی در برابر سرما
 محافظت شده و آنان قادر بھ مقابلھ با شرایط سخت اقلیمی اند. این استراتیژی، مجموعھ یی
اقالم و  تسخین/سوخت  راستای  در  کمک  کمپل،  کافی،  سرپناه  جملھ  از  ھا  حل  راه   از 
 غیرغذایی، کمک لباس زمستانی، کمک غذایی، حفاظت از مواشی، حفظ الصحھ، آموزش،
 تغذیھ، خدمات صحی اضطراری از طریق مراکز و تجھیزات صحی سیار و ثابت را، در

اولویت قرار می دھد.ا

تیم پاسخ  کنندۀ  تکمیل  کھ  را  سکتوری  بین  واکنش  بھ  مربوط  تالش ھای  زمستانی،   پالن 
ھماھنگی تیم ھماھنگی بین سکتوری بھ فصل زمستان است، مشخص میکند. بیشتر فعالیت
  ھای درج شده در آن، فعالیت ھای تکراری اند کھ در استراتیژیھای گذشتھ 2021/2020
 اولویت  بندی شده ، اما بھ دلیل افزایش مداوم روند بیجاشده گی ھای جدید ناشی از خشکسالی
و جنگ، سطح آن وسیع گردیده و یا بھ مناطق جدید گسترش یافتھ اند. ھمچنان برخی فعالیت
  ھای کامالً جدیدی نیز اند کھ بھ دلیل شیوع کووید 19 انجام آنھا الزم است. البتھ توجھ بھ این
 نکتھ ضروری است کھ این پالن فقط برای فصل زمستان است و طوری مطمح نظر قرار
 گرفتھ کھ سندی زنده باشد؛ بنابراین، لزوما با تغییر شرایط، نیازمند بازنگری است. تخمین
 می گردد کھ از میان 12.1 میلیون تن کھ بھ کمک زمستانی نیاز دارند، 9.2 میلیون تن از
 طریق فعالیت ھای بین سکتوری کھ در این پالن مشخص شده است، بھ این کمک ھا دسترسی
 خواھند داشت. این استراتیژی تخمین میکند کھ در مجموع بھ بودجھ یی در حدود 334.6
 میلیون دالری نیاز است، تا فعالیت ھای الزمی کھ بھ نجات جان انسان ھا، جلوگیری و کاھش
 خطرات حفاظتی (بھ ویژه برای افراد مسن، زنان و کودکان) و کمک بھ رسیده گی بھ علل
 شدید اقلیم در والیت ھای دارای اولویت، کمک میکند، بسیج و منسجم گردد. دورۀ مصرف

این بودجھ چھار ماه از نومبر 2021 تا فبروری 2022 است.ب

 الف.    نجات زنده گی در مناطقی کھ دارای نیازمندی ھای باال اند، با ارائھ و فراھم سازی
سریع بستۀ پاسخ دھی زمستانی شامل اقالم و خدمات کمکی.ر

 ب.     ارائھ حمایت برای بھبود سریع از طریق فراھم سازی کمک ھای ھدفمند زمستانی بھ
 منظور حمایت از خدمات سکتوری مانند غذا، تغذیھ، بھداشت، حفاظت، سرپناه اضطراری

و اقالم غیرغذایی، حفظ الصحھ و آموزش.ب
از ترکیبی  و  از فصل زمستان،  ناشی  نگرانیھای حمایتی  ازاینکھ  اطمینان   ج.    حصول 
 نیازھای از پیش موجود مانند سیالب، خشکسالی و جنگھای مداوم، شیوع کووید-19 کاھش

یافتھ یا مورد توجھ قرار گرفتھ است.ب
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 مردم نیازمند

 مردم پالن

بودجھٴ مورد نیاز

بودجھٴ موجود

خآل در تامین بودجھٴ

شکل 1؛ خالصۀ بررسی منبع

 تطبیق این پالن در حمایت از تالش ھای دولت افغانستان (بھ ویژه وزارت امورمھاجرین و
 عودت کننده گان، ادارۀ ملی آماده گی مبارزه با حوادث)، با حمایت ھماھنگی دفتر ملل متحد
 برای ھماھنگی امور بشردوستانھ و تحت ھدایت ھمھ طرف ھای مربوط انجام خواھد شد. این
 پالن بھ عنوان رھنمای کلی برای آماده گی و پاسخ در راستای ھمھ پالن ھای خاص این اداره
 عمل خواھد کرد. درک این نکتھ مھم است کھ در حالی کھ این طرح اساساً بر تالش ھای
 بشری اضطراری متمرکز است، فعاالن انکشافی میتوانند، در راستای ایجاد تاب آوری کشور
کمک ھای کنند.  کمک  مناسب،  دھی  پاسخ¬  سیستم ھای  تقویت  و  زمستان  فصل  برابر   در 
 انکشافی ھمچنین بھ بخش ھای دیگری مانند تعلیم و تربیھ نیز از آنجایی کھ بیشتر مکاتب در
 صورت بازگشایی نمی توانند بھ وسایل تسخین برای متعلمین دسترسی داشتھ باشند، مرتبط
 می شود. از فعاالن انکشافی خواستھ می شود، تا این امر را مورد توجھ قرار دھند کھ چگونھ
 می توانند، این پاسخ دھی اضطراری اولیھ را تکمیل کنند، بھ ویژه در والیت ھای دارای
 اولویت باال. ھمچنان برنامھ ھای بھینھ سازی انرژی یا ھم افزایی با برنامھ ھای معیشتی می

تواند در این زمینھ در نظر گرفتھ شود.ل

19، تحلیل تأثیر گستردۀ کووید   ، 22/2021 آمادگی زمستانی برای سال   این استراتیژی 
 مرحلۀ جامع دستھ بندی بروز شده کھ ناامنی غذایی نگران کننده بھ دلیل خشکسالی را نشان
 می دھد و یک چشم انداز امنیتی کھ ادامۀ جنگ و عدم ثبات سیاسی را پیش بینی می کند،
 مورد توجھ قرار می دھد. در این صورت، ممکن است، جھت کمک و تأمین بودجۀ زمستانی
 بھ منظور پاسخگویی در مکان ھا و موارد جدید، تقاضای بسیار گسترده یی وجود داشتھ باشد.
 با ادامۀ موج سوم کرونا در کشور، در مجموع ابتالی 145996 تن در تمام 34 والیت
 کشور بھ کووید 19، از زمان شیوع این بیماری تا 28 جوالی 2021، تأیید شده  اند. آزمایش
ھای خارج از کشور، وجود انواع گوناگون این ویروس را در افغانستان تایید کرده است.ب

 بر اساس تحلیل نیازھای زمستانی سکتوری مربوط، طرف ھای مربوط، پاسخ ھایی را در
 این راستا طراحی کرده اند کھ متناسب با نیازھای بیان شده توسط افراد آسیب دیده است؛ در
 حالی کھ در دسترس بودن شریکان در ھر مکان و چالش ھای دسترسی آنھا را در نظر می
 گیرند. این رویکرد جدید اقدام موضوعی جمعی را ترویج میبخشد و از ھمکاری بین سازمانی

در مورد مشکالت اساسی مورد توافق، حمایت میکند.ذ

 1.2   اھداف استراتیژی

      2.2   درس ھای آموختھ شده از استراتیژی 
 آمادگی زمستانی سال 2020 افغانستان

نتایج ارزیابی استراتیژی آمادگی زمستانی 2020-2021 افغانستان نشان داد کھ:ب

 الف.    بسیاری از مستفید شونده گان بر ضرورت ارائۀ کمک ھای آمادگی زمستانی در
اوایل فصل زمستان تاکید کردند. ا

 ب.    گروه ھای بسیار آسیب پذیر قادر بھ رفع ھمھ نیازمندی ھای سکتوری شان نبوده و
 بنابراین مجبور بودند، با کمک ھای دریافتی بھ رفع سایر نیازمندی ھای شان مانند مراقبت

 ھای صحی بپردازند. ب
 ج.    تالش ھای ارتباطی با جوامع باید این امر را تضمین کند کھ معلومات کلیدی بھ موقع

 با مستفید شونده گان بھ اشتراک گذاشتھ می شود. با توجھ بھ اینکھ تمام مستفید شونده گان
 تیلفون ھای ھمراه نداشتھ و یا پوشش شبکھ ھای تیلفونی ھمراه ضعیف است، باید راه ھای

ارتباطی جایگزین در این گونھ موارد، مورد توجھ قرار گیرد.ب
 د.    فاصلھ بازارھا و ظرفیت آنھا باید قبل از راه اندازی کمک ھای زمستانی  بھ صورت

 پول نقد ، باید ارزیابی و تأیید شود. ب
 ه.    معیارھای انتخاب مستفید شونده گان باید بر اساس نیازمندی ھای چند سکتوری در

 محالت زیر پوشش باشد. ب
 و.    امنیت یک نگرانی جدی برای ھمھ مستفید شونده گان در راستای تحویل موثر و

 کارآمد بستھ ھای زمستانی می باشد.ی
 ز.    از آنجایی کھ خانواده ھا جھت رفع نیازھای شان،  بھ چاره جویی ھای پر خطر مانند
 کاھش خرچ غذایی و خدمات تالش می کنند، بھ قرض گرفتن پول روآورند؛ این امر می تواند
 آنان را در چرخۀ قرض گرفتار سازد. رسیده گی بھ خطرات قرض و عدم ریکوری نیازمند

 پاسخی مشترک ھمھ سکتورھا می باشد. س

 2.3   فرضیات و خطرات تدوین استراتیژی 
 2.3.1   سرپناه ضعیف/ شرایط اقالم غیرغذایی 

 از اواسط نومبر 2021، موارد سرما زدگی ، عفونت ھای حاد تنفسی و مرگ و میر بھ طور
 مستقیم و غیرمستقیم در اثر سرما افزایش می یابد. در بسیاری از موارد این مشکالت صحی
بھ منظور حفظ درجۀ لباس مناسب کافی  فقدان  دلیل عدم وجود سرپناه فزیکی کافی و   بھ 
 حرارت بدن می باشد. سرپناه نامناسب و شرایط غیربھداشتی، بھ ویژه در شرایط بیجاشده
 گی، مردم را در برابر بیماری ھایی مانند کووید-19 آسیب پذیرتر کرده و آنان را ناتوان می

سازد تا با زمستان ھای سخت افغانستان مقابلھ کنند. ی

 زسیبتسب            گزارش داد کھ سرپناه اضطراری و اقالم غیرغذایی (57٪) اولویت سوم
 در میان خانواده ھای بیجاشده، غذا (71٪)، حفاظت (63%)، صحت (51%) و بھداشت
 42% است. سرپناه و اقالم غیرغذایی بھ عنوان اولویت سوم در میان خانوارھای بیجاشده بھ
 دلیل آسیب از ناحیۀ سرپناه، وسایل تسخین ناکافی، از جملۀ مشکالت منحصر بھ فرد است.
 عالوه بر این، 7 درصد از بیجاشده گان داخلی گزارش دادند کھ در سرپناه ھای نامناسب زنده
 گی می کنند. 81% از بیجاشده داخلی در منبع تسخین ناکافی گزارش دادند و 60% بیجاشده
 گان داخلی گزارش دادند کھ کمتر از یک کمپل برای ھر عضو دارند. برعالوه، خانواده ھایی
 کھ بیشتر از 6 ماه (55%) بھ ایسنو بیجا شده اند، ھنوز در سرپناه موقت، سرپناه انتقالی
اقلیم برابر  بھ خدمات، حفاظت ضعیف در  اندک  با دسترسی   ضعیف، در شرایط مزدحم، 
سخت و در شرایط استثنایی دشوار در طول زمستان ھای سرد افغانستان زنده گی می کنند.ا

 خانواده ھا، اولویت ھای مشابھی را در زمستان برای سال 2022/2021 گزارش می کنند؛
 چنانکھ آنان اولویت بھبود سرپناه اضطراری را (57%) و نیاز بھ عایق را (31%)، اعمار
سرپناه را (5%)، حمایت اجاره را (3%) و سایر اولویت ھا را (4%) گزارش کرده اند.ا

 نیازھای حیاتی بھ اقالم غیرخوراکی در فصل زمستان شامل سوخت (86 درصد) و بھ تعقیب
 آن، پتو و لباس زمستانی بھ ترتیب (57 درصد) و (43 درصد) است. بیشتر از (%31)
 خانواده ھا برای تسخین بھ استفاده از زبالھ (کاغذ، پالستیک، کارتن وغیره) بھ عنوان منبع
 اصلی سوخت شان، متوسل شدند، (23%) دیگر برای خرید سوخت پول قرض کردند. (19
 درصد) و (11 درصد) دیگر بھ ترتیب بھ فرستادن کودکان شان جھت جمع آوری ھیزم و
 کاھش سھمیۀ غذایی روزانۀ شان برای صرفھ جویی در مصرف سوخت متوسل شدند. این

امر بھ ویژه نگران کننده است؛ زیرا بھ فصل زمستان دیگری نزدیک می شویم.ا
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افغانستان: برنامھ زمستانی مشترک 2021 - 2022

 سیستم صحی انکشاف یافتۀ افغانستان در سراسر کشور پراکنده شده و حدود (87 درصد)
 مردم با سفر 2 ساعتھ از محل بودوباش خود، بھ خدمات اولیۀ صحی دسترسی دارند. علی
 رغم دسترسی بھ سیستم صحی، با گسترش موج سوم آینده در کشور و کمبود امکانات برای
 آزمایش نوع دلتا، نگرانی ھایی  در مورد گسترش انواع دیگر آن ھمچنان باالست. بھ دلیل
 محدودیت منابع صحت عامھ، عدم مراجعھ افراد برای آزمایش، و ھمچنین عدم وجود سیستم
 ملی برای ثبت موارد مرگ و میر، موارد تایید شده و مرگ و میر ناشی از کووید19، احتماالً
 در مجموع در افغانستان، در این مورد کمتر گزارش دھی وجود دارد. با ادامۀ موج سوم و
 امنیت صحی ضعیف، دسترسی بھ منابع صحی با کیفیت برای فصل زمستان، حیاتی شده
است. علی رغم افزایش ظرفیت ھای آزمایش و امکانات بیشتر برای درمان بیماران کووید
 19، سیستم صحی افغانستان بھ شدت ضعیف است. از 8 مارچ بھ اینسو، افغانستان 5 میلیون
 دوز واکسین کووید 19 دریافت کرده است. از 29 جوالی 2021، تنھا 0.6٪ از مردم در
 این کشور واکسیناسیون کامل (دو دوز) و تنھا 2 درصد از آنان اولین دوز را دریافت کرده

 اند. ی

2.3.3   منابع ضعیف صحی 

 2.3.4   افراد بیجاشده  

 از سال 2012 م بیشتر از پنج میلیون نفر در این کشور بھ دلیل جنگ ھا و حوادث طبیعی
والیات داخلی  گان  بیجاشده  میزبان  مناطق  بزرگترین  اند.  بیجاشده  خود  اصلی  مناطق   از 
 شمالی، شمال شرقی و شرقی کشور است کھ در آنھا درگیری ھا دوام دارد. بیش از نیمی از
 بیجاشده گان داخلی در مراکز والیات زنده گی می کنند؛ جایی کھ در آنجا خدمات عامھ زیر
 فشار قرار دارد؛ بنابراین روند مقابلھ را دشوار می سازد. سال 2020 دارای باالترین نرخ
و کار  دادن  دست  از  دلیل  بھ  امر  این  عمدتاً  کھ  بود  افغان  غیرقانونی  مھاجران   بازگشت 
 دستمزد، محدودیت ھای جابجایی مرتبط با کووید 19 و عدم دسترسی بھ خدمات صحی در
از اند  بود، عبارت  کننده  تعداد عودت  بیشترین  دارای  کھ  بود. والیاتی  میزبان   کشورھای 
 قندھار، ننگرھار، ھرات و تخار. بیشتر از 330000 تن از جنوری 2021 عمدتاً در نتیجھ
 تشدید جنگ ھا بھ تازه گی در این کشور از مناطق شان بیجاشده اند. نتایج ارزیابی زمستانی
 نشان می دھد کھ عودت کننده گان از پاکستان در مناطق جنوب شرقی، بیجاشده گان داخلی
 بازگشتھ بھ والیت بادغیس، و بیجاشده گان داخلی در غرب کشور بھ طور مداوم نتایج ضعیف
 تری را نسبت بھ گروه ھای دیگر گزارش کرده اند و برای مقابلھ با فصل زمستان، بھ حمایت

  بیشتر نیاز دارند. ی

��
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فیصدی اولویت ھای زمستانی خانواده

شکل 2؛ اولویت ھای زمستانی خانواده 2021/2020

 در اینجا سھ نوع اصلی از فعالیت ھای کمکھای زمستانی: 1. کمک تسخین/سوخت؛ 2. بستۀ
 پتو یا کمپل; و 3. بستھ استندرد لباس زمستانی، توسط کلستر سرپناه/ اقالم غیرخوراکی مورد
 توجھ قرار گرفت. در صورت نیاز بھ اعمار/ارتقای سرپناه، در صورت لزوم حمایت اجاره
 و بستۀ زمستانی کمک خواھد شد. ھر سھ مورد فوق، بھ عنوان موارد موثر جھت بھبود آماده

 گی برای فصل سرما تایید شده است. ی

 2.3.2   تأثیرات کووید 19 

 شیوع کووید-19 ھمچنین تمام جنبھ ھای زنده گی مردم افغانستان را تحت تأثیر قرار داده و
 در بسیاری موارد نیازھای بشردوستانھ و انکشافی را تشدید کرده است. بین اپریل 2020 تا
 8 جوالی 2021، در مجموع 131586 تن در این کشور بھ کووید-19 مبتال شده اند کھ از
 این جملھ 5561 تن آنان جان ھای خود را از دست داده اند. از آغاز موج سوم در جون
است؛ داشتھ  افزایش تصاعدی وجود  وایروس روند  این  بھ  ابتال  موارد  تعداد  در   ،2021 
 چنانکھ رقم ابتالی روزانھ حداوسط بیشتر از2000 مورد جدید و 100 مورد مرگ و میر
 گزارش می شد. تا 29 جوالی 2021، تنھا 0.6٪ از کل جمعیت این کشور واکسیناسیون
 کامل (دو دوز) و تنھا 2 درصد از نفوس آن، نخستین دوز آن را دریافت کرده بودند. ریاست
 جمھوری در (2020) برای جلوگیری از ازدحام بیشتر و رعایت بھداشت برخی فرامین را
 صادر کند و وزارت امور داخلھ، راه اندازی تجمعات بزرگ، مراسم ورزشی و تفریحی را
 ممنوع کرد. طبق گزارش           و کمیشنری عالی ملل متحد در امور مھاجرین، مھاجرت
 بھ ایران و پاکستان در سال 2021 بھ دلیل کاھش فرصت ھای کاری در بحبوحۀ بحران
 اقتصادی کھ بخشی از آن ناشی از کووید-19 بود، ھمچنان بھ عنوان یک چالش کلیدی باقی
 ماند. حتا قبل از شیوع کوید 19، حدود (93٪) مردم با کمتر از 2 دالر فی نفر در روز زنده

گی می کردند. ب
 از آنجایی کھ ھمھ گیری کووید19 ھمچنان بر روند خدمات و سیستم ھای صحی ضروری
 تأثیر میگذارد، خدمات صحی عادی را مختل میکند و دسترسی بھ خدمات ضروری تغذیھ را
 محدود میکند، انتظار میرود، در سال ھای آینده مرگ و میر صدھا کودک زیر 5 سال در این
 کشور ھمچنان ادامھ یابد. بر اساس گزارش             ، اگر مراقبت ھای صحی روزمره
 مختل شود و دسترسی بھ غذا کاھش یابد، افزایش موارد مرگ و میر کودکان و مادران می
 تواند ویرانگر باشد؛ زیرا 118 کشور دارای درآمد کم و متوسط می توانند، بھ گونۀ ماھوار
 شاھد افزایش بین 9.8 تا 44.8 درصد در میزان مرگ و میر کودکان زیر 5 سال و 8.3 تا

 38.6 درصد افزایش مرگ و میر مادران، در یک دورۀ زمانی شش ماھھ باشند. ی

 شریکان تشویق می شوند، تا کمپاین ھای ارتباطی و آگاھی دھی در مورد خطر کووید19 از
جریان بھ  زمستانی  سکتوری  ھای  دھی  پاسخ  در  را  الصحھ  حفظ  ارتقای  ھای  پیام   جملھ 
فرضیۀ و  دھد،  انجام  کاری  چھ  باشد،  عالیم  دارای  فردی  اگر  مثال،  عنوان  بھ   بیندازند؛ 
 قرنطینھ/ انزوا و فاصلھ گذاری اجتماعی. حصول اطمینان از دسترسی برابر بھ کمک ھای
 مستقل بر اساس نیازمندی ھای فرد و بدون تبعیض بسیار مھم است. تدابیر بدیل جھت توزیع
 کمک ھای زمستانی بھ این گروه ھا (بھ عنوان مثال فراھم کننده گان بدیل) باید رویدست
گرفتھ شود. مکانیزم ھای موجود برای حمایت از مستفید شونده گانی کھ قادر بھ انتقال کمک
  ھای غیرنقدی خود نیستند (مانند داوطلبان اجتماعی) باید ادامھ یابد و اطمینان حاصل شود کھ
 دستورالعمل ھای کلی برای کاھش خطر انتقال رعایت میشود (فاصلھ گذاری اجتماعی، حفظ

الصحھ و غیره). ی

 تالش ھای بشردوستانھ نیز بھ طور قابل توجھی تحت تأثیر گسترش مداوم کووید 19 قرار دارد
انجام مانند   - دھی  پاسخ  روند  و  ساحھ  بھ  رفتن  منظور  بھ  بشری  توانایی  بر  امر  این   کھ 
با تأخیر، و انجام بحث ھای گروھی متمرکز، آموزش ھا، توزیع توأم   ارزیابیھا، مشکل در 
 نظارت پس از توزیع- تأثیر گذاشتھ است. مشارکت مستفید شونده گان برای حصول اطمینان
 از ایجاد کریدورھای بشری جھت ادامۀ فعالیت ھای بشردوستانھ در کشور ضروری است.
 در صورت افزایش موارد تایید شده و روند صعودی در میزان مرگ و میر، توزیع بستھ ھای
 کمک زمستانی بھ کسانی کھ در مناطق قرنطینھ اند و برای آن دستھ از افراد قرنطینھ شده در
 خانھ در سطح روستا/محل باید در نظر گرفتھ شود. بسیار مھم است کھ کمک ھا بر اساس
 نیازمندی و در راستای آسیب پذیری ھای خاص مردم ادامھ یابد. حمایت ھای ویژه باید برای
 زنان، سالمندان، خانواده ھایی کھ توسط زنان سرپرستی می شوند، دختران، مردان و پسران

 دارای معلولیت بھ طور مداوم فراھم شود. ی
                                        

(IOM)

 (SDGs)    

                2.3.5   اختالل در روند تعلیم کودکان و نگرانی 
در مورد رفاه آنھا

 زمستان سخت در بسیاری از والیات افغانستان چالش ھایی را در راستای دسترسی کودکان
 بھ تعلیم ایجاد می کند. کودکان باید در طول زمستان زمان از دست رفتۀ تعلیمی شان را
 جبران کنند و با این حال، اکثر مکاتب در طول ماه ھای زمستان کھ بھ طور کلی تعطیل می
 باشند، بھ وسایل تسخین مجھز نیستند. گزارش              دریافت کھ 84 درصد از خانواده
 ھای بیجا گفتھ اند کھ فرزندان شان قبل از تعطیلی مکتب نیز در صنف از امکانات تسخین
 برخوردار نبودند، کھ این امر می تواند یک عامل بازدارنده در راستای حضور شاگردان در
 مکاتب در ماه ھای آخر سال 2021 باشد. در اواخر ماه می 2021، دولت تنھا شش ھفتھ
 پس از بازگشایی مکاتب در اوایل مارچ 2021، مجدداً جھت جلوگیری از شیوع ویروس
 کرونا، مکاتب را در تمام والیات کشور تعطیل اعالن کرد کھ این امر تأثیر جدی بر کودکان

  کشور داشت؛ زیرا روند تعلیم آنان قبالً بھ دلیل سال ھا جنگ مختل شده بود. ی

(WoAA)

 2.3.6   افراد با نیازھای ویژه و آسیب پذیر 

 چالش ھا در ماه ھای زمستان آینده (نومبر 2021 تا فبروری 2022) شامل این پیش  بینی
آسیب ویژه  بھ   یافت؛  افزایش خواھد  استثنایی  بھ طور  موجود  آسیب  پذیری  کھ سطح  است 
   پذیری زنان، کودکان و خانواده ھایی کھ تا حد زیادی تحت تأثیر جنگ و کووید 19  قرار
 گرفتھ اند. این امر، خانواده ھا را مجبور میکند، تا برای بقا، از مکانیزم ھای منفی مقابلھ استفاده
با فامیلی،  افزایش خشونت  تھدید  با  بر جنسیت ھمراه  مبتنی  باالی خشونت   کنند. خطرات 
 محدودیت ھای رفت و آمد (مرتبط با کووید 19 و ماه ھای سرد) مرتبط می شود. چالش ھای
 اقتصادی در سراسر افغانستان، با تشدید دسترسی محدود و کنترول بر منابع زنان و دختران،
 بھ طور نامتناسبی بر زنان و دختران تأثیر می گذارد و خطر خشونت جنسی مبتنی بر جنسیت
 را در خانھ و جامعھ افزایش می دھد. چالش ھای اقتصادی کھ در فصل زمستان تشدید میشود،
باعث احتماالً  اقتصادی،  منابع  بھ  تشدید و دسترسی محدود کودکان و خانواده ھای شان   با 
 تقویت شیوه ھای مضر سنتی مانند فروش کودکان (دادن بھ بد و بدل) و مسایل افزایش یافتۀ
 مربوط بھ حمایت از کودکان، مانند ازدواج زودھنگام و کار کودکان و کودکانی کھ در اثر
 فقدان لباس گرم و کفش مناسب، با چالش ھای مرتبط با زمستان مواجھ می شوند، بھ طور

 نامتناسبی بر کودکان نیز تأثیر میگذارند. ب
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 فصل زمستان با افزایش شیوع عفونت ھای تنفسی ھمراه است.              گزارش داد کھ
 روند افزایش مداوم بستری شدن بیماران و مرگ و میر افراد در طول ماه ھای زمستان وجود
 دارد. قرار گرفتن در معرض سرما اغلب با افزایش بروز و شدت عفونت ھای دستگاه تنفسی
 و مرگ ناشی از آن، ھمراه بوده است. ھر قدر مدت قرار گرفتن در معرض سرما طوالنی
 تر باشد، خطر عفونت بیشتر می شود. حدود 25 تا 30 درصد از مرگ و میرھا در کودکان
 زیر پنج سال بھ دلیل عفونت ھای دستگاه تنفسی است کھ 90 درصد این مرگ و میرھا بھ
دلیل امراض سینھ بغل در آنان می باشد. عالوه بر این، در بسیاری از نقاط این کشور، جاده
  ھای اصلی در طول ماه ھای زمستان مسدود میگردد کھ این امر باعث محدود شدن تامین بھ
 موقع و کافی تجھیزات طبی الزم برای جوامع آسیب پذیر و محروم در طول ماه ھای زمستان

 میشود. ی

 2.3.9   حفظ الصحۀ محیطی 

��

 تعطیلی مکاتب در زمستان احتماالً خطر بالقوۀ سوءاستفاده از دختران و پسران را افزایش
 می دھد و دسترسی بھ ارجاع امن معلمان بھ مراقبت ھای تخصصی از قربانیان کودک را،
 کاھش می دھد. خانواده ھایی کھ دارای حقوق ضعیف مسکن، زمین و دارایی            اند،
 از سرمایھ گذاری در ارتقای سرپناه ھای حیاتی خودداری میکنند، تا بتوانند در ماه ھای زمستان
 زنده بمانند. کاھش درآمد و افزایش مصارف مربوط با ماه ھای زمستان، ظرفیت خانواده ھای
 آسیب پذیر را برای پرداخت مصارف           ، از قبیل کرایھ و خدمات آب و برق، کاھش
 میدھد و خطر اخراج آن ھا را افزایش میدھد - بھ ویژه برای زنان و گروه ھای آسیب پذیر.
آمد، و  و محدودیت رفت   19 کووید  دلیل  بھ  کھ  است  آن  از   گزارش ھای ساحوی حاکی 
 دسترسی زنان و دختران را بھ محصوالت حفظ الصحۀ قاعدگی محدود می کند. بر اساس
 درس ھای آموختھ شده در سال گذشتھ (2020)، منابع برای حمایت از اکثریت کودکان و

   خانواده ھایی کھ نیاز بھ حمایت زمستانی دارند، کافی نبود. ب

 2.3.7   اقتصاد و اتکا بر زراعت فصلی 

 کووید 19 روند فقر ساختاری را در کشور بد تر کرده و تعداد زیادی از افراد آسیب پذیر را
 بھ فقر موقعیتی/گذرا سوق داده است. آسیب پذیرترین گروه ھای افراد تحت تاثیر کووید 19
 شامل عودت کنندگان (بھ ویژه از ایران و پاکستان) اند، اما محدود بھ آنھا نمی شوند. بیجاشده
 گان داخلی، زنان سرپرست خانواده  و زنان بیوه؛ کودکان سوءتغذیھ؛ افراد با بیکاری مزمن
 و افراد کم کار نیز از این تأثیرات برحذر نبوده اند. گروه ھایی کھ بھ طور نامتناسبی تحت
بودند، مشغول  زراعت  تأمین  زنجیرۀ  در  کھ  آنھایی  یعنی  زارعان،  گرفتند،  قرار   تأثیر 
و غیررسمی،  کارگران سکتور  دکانداران،  روزمزد،  کارگران  خدمات،   کارمندان سکتور 

کارمندان دولتی رده پایین تر بودند. ی

 زمستان در افغانستان ھمچنین یک دورۀ اوج گرسنگی است؛ زیرا در این فصل، فرصت ھای
 بسیار محدودی را برای تولید مواد غذایی و کسب عاید، وجود می داشتھ باشد. ارزیابی کلستر
 امنیت غذایی و زراعت             پیش  بینی میکند کھ از جون تا نومبر 2021، شمار افراد
جامع بندی  دستھ  مرحلۀ   ،4 فاز  و  (بحران)  جامع  بندی  دستھ  مرحلۀ   3 فاز  در   شامل 
 (اضطراری)، بھ 9.5 میلیون تن کاھش می یابد کھ از این جملھ 6.7 میلیون تن در فاز بحران
 و 2.7 میلیون تن دیگر در فاز شرایط اضطراری می باشند. با دور شدن مردم از فصل
 برداشت و نزدیک شدن بھ فصل زمستان، ذخایر خوب خانواده ھا رو بھ اتمام می گذارد. بر
 اساس ارزیابی ھا، حاصل مردم از فصل برداشت، تنھا برای 5 ماه کفایت می کند؛ بھ این
 معنا کھ اکثر خانواده ھا در فصل زمستان غذایی برای تغذیۀ خود نخواھند داشت. زراعت بھ
 طور سنتی بر اقتصاد افغانستان مسلط بوده و بخش بزرگی از مردم در رشد آن سھیم می
 باشند. چنانکھ حدود 70 درصد از مردم افغانستان در مناطق روستایی، عمدتاً در مزارع،
 زنده گی و کار می کنند و 61 درصد از تمام خانواده ھا از از محصوالت زراعتی عاید شان
 را بھ دست می آورند. از ماه نومبر بھ بعد بیشتر مراتع در این کشور پوشیده از برف می
 باشد و دسترسی بھ علوفھ سبز با مشکل مواجھ می باشد. زارعان کوچک، محصوالت خود
 را در تابستان پس از برداشت محصول و تا اوایل زمستان خالص می کنند. فقدان اقدامات
 زراعتی و تقاضای نیروی کار در سکتور زراعت، در این دورۀ زمانی بھ میزان قابل توجھی
 کاھش می یابد. محصوالت مالداری منبع عمدۀ درآمد و غذا برای زارعان افغان و خانواده

ھای شان است. برای برخی مانند عشایر کوچی، حیوانات تنھا منبع درآمد می باشد. ب

 در دورۀ زمانی جون تا سپتمبر، کمبود علوفھ و چراگاه برای مواشی، احتماالً منجر بھ الغری
 حیوانات و بھره وری کمتر مالداری از حد متوسط میگردد. در طول زمستان، مالداران بیشتر
 بھ مراتع و علوفۀ خشک کمتر بھ منظور پرورش حیوانات متکی می باشند. از آنجایی کھ
نیازھای مصرفی برای انسان و مواشی در فصل زمستان افزایش مییابد؛ بنابراین، اولویت
  بندی کمک ھای غذایی اولیھ و فعالیت ھای حفاظت از مواشی برای توانمندسازی خانواده ھای
 آسیب پذیر جھت مقابلھ با شرایط اقلیمی نھایت ضروری است.  کاھش ذخایر مواد غذایی برای
 زارعان خرده مالک، تأثیرات فصلی بر موجودیت و دسترسی بھ غذا در مناطق دورافتاده،
 کاھش تقاضای نیروی کار فصلی، تأثیرات مداوم کووید 19 بر معیشت شکننده در مناطق

  شھری است. ب

(HPL)

  2.3.11   پاسخ  مشترک کلسترھا

 ارزیابی 2020              بیان کرد کھ از 34 والیت کشور در 29 والیت، حداقل 80      
 درصد بیجاشده گان داخلی بھ یک یا چند نیازمندی شدید سکتوری،  مواجھ ھستند . جنگ
 مداوم، فقر مزمن، حوادث طبیعی و شوک ناشی از کووید19 احتماالً باعث این شدت نیاز و
 وسعت زیاد نیاز شدید سکتوری در میان افراد ارزیابی شده در افغانستان می شود. بر اساس
 این گزارش، سرپناه اضطراری و اقالم غیرغذایی (57٪) بھ عنوان اولویت سوم در میان
 خانواده ھای بیجاشده، بعد از غذا (71٪)، حفاظت (63%)، صحت (51%) قرار می گیرد
 و بھداشت 42% است. سرپناه و اقالم غیرغذایی بھ عنوان اولویت سوم در میان خانوارھای
 بیجاشده بھ دلیل آسیب از ناحیۀ سرپناه، وسایل تسخین ناکافی، از جملۀ مشکالت منحصر بھ
 فرد است. عالوه بر این، 7 درصد از بیجاشده گان داخلی گزارش دادند کھ در سرپناه ھای
 نامناسب زنده گی می کنند. 81% از بیجاشده داخلی دچارمنبع تسخین ناکافی گزارش دادند
بیجاشده گان داخلی گزارش دادند کھ کمتر از یک کمپل برای ھر عضو دارند.  %60  و 
 ارزیابی زمستانی برای سال 21/2020 نشان داد کھ اگرچھ مستفید شونده گان دارای توانایی
 بیشتری در راستای رفع نیازمندی ھای سرپناه و اقالم غیرخوراکی شان نسبت بھ غیرمستفید
بھتری بیشتر عملکرد  بین سکتوری  نیاز  در راستای شاخص ھای  آنھا  اما  اند،  گان   شونده 
 نداشتند کھ این امر خآل ھا در شاخص ھای مقطعی از جملھ امنیت غذایی و مراقبت ھای صحی

     را گزارش می دھد. ی

(HPL)

(FSAC)

 2.3.8   زیرساخت ھا و دسترسی بھ خدمات 

 افغانستان، برای مقابلھ با چالش ھای پالن گذاری شھری کھ ناشی از بیجاشده گی مداوم داخلی
 می باشد، تالش کرده است. برق در سراسر کشور بھ دلیل کمبود زیرساخت ھا و ادامۀ جنگ
 در بسیاری مناطق، قابل اعتماد نیست. عالوه بر این، در بسیاری از نقاط کشور، سرک ھای
بھ موقع ارائۀ  روند  برف،  بارش  زیرا  میشوند؛  مسدود  زمستان  ماه ھای  طول  در   اصلی 
 تجھیزات طبی نجات بخش را برای جوامع محروم و دورافتاده در مناطق مرتفع، محدود
 میکند. حمایت از دولت در راستای رھبری واکنش و پاسخ دھی زمستانی، در چارچوب یک
در فاصلھ  اینکھ  از  اطمینان  حصول  برای  ھم  بود؛  خواھد  حیاتی  جامع،  و  واحد   دیدگاه 
 دسترسی بھ خدمات، انتقال وایروس را تسریع نمیکند و ھم ھیچ بخشی از جمعیت را پشت

 سر نمیگذارد. ل

 

(WoAA)

  2.3.10   بھ حداقل رساندن خطر بیشتر ناامنی 
 غذایی و سوء تغذیھ

 ارزیابی موسسۀ کلستر امنیت غذایی و زراعت              پیش  بینی میکند کھ از جون تا
 نومبر 2021، شمار افراد شامل در فاز 3 مرحلۀ دستھ بندی جامع (بحران) و فاز 4، مرحلۀ
 دستھ بندی جامع (اضطراری)، بھ 9.5 میلیون تن کاھش می یابد کھ از این جملھ 6.7 میلیون
 تن در فاز بحران و 2.7 میلیون تن دیگر در فاز شرایط اضطراری می باشند. با دور شدن
 مردم از فصل برداشت و نزدیک شدن بھ فصل زمستان، ذخایر خوب خانواده ھا رو بھ اتمام
 می گذارد. بر اساس ارزیابی ھا، حاصل مردم از فصل برداشت، تنھا برای 5 ماه کفایت می
 کند؛ بھ این معنا کھ اکثر خانواده ھا در فصل زمستان غذایی برای تغذیۀ خود نخواھند داشت.
 در فصل زمستان دسترسی فزیکی بھ برخی نقاط کشور بھ دلیل بارش برف یا گل آلود بودن
 راه ھا، مسدود می باشد. ارائۀ درمان بھ کودکان سوءتغذی حاد متوسط، کودکان سوءتغذی
 حاد شدید، و زنان شیرده و باردار کھ یکی از اقدامات اولویت کلیدی در گروه تغذیھ است،
 اگر خدمات مربوط در فصل زمستان ارائھ نشود، بھ وخامت بیشتر وضعیت تغذیۀ کودکان و
 زنان شیرده و باردار تا وضعیت شدید، افزایش عوارض مرگ و میر، کمک می کند. عالوه
 بر این، زنان شیرده و باردار بھ فضایی کاربردی برای تغذیھ با شیر مادر و برای برگزاری
 جلسات بحث گروھی مادران در مورد تغذیۀ نوزاد و کودک خردسال در طول زمستان نیاز
                دارند. قرار دادن مواد در زمستان برای ارائھ منظم و بھ موقع خدمات درمانی             و

(FSAC)

(MAM)
(SAM)حیاتی است. ی 

(WoAA)

 این خآل، مقتضی یک پاسخ و واکنش بیشتر واحد و متمرکز بر تاب آوری و انعطاف پذیری
 است. گزارش           از                         و گزارش سال                    نشان میدھد
 کھ استفاده از پول نقد، منجر بھ حمایت از بیجاشده گان داخلی در راستای خرچ پول نقد برای
دوا، و  قرضھ، صحت  بازپرداخت  کرایھ،  اقالم غیرخوراکی،  برق/تسخین؛   غذا، سوخت، 
 منجر می شود. پرداختن بھ مصونیت فزیکی، مادی و حقوقی افراد آسیب دیده بھ عنوان یک
 کل، بسیار مھم است و نیازمند مشارکت ھمھ سکتور ھاست و باید بھ عنوان یک اقدام جمعی
 تلقی شود - ھدف مشترک ما این است کھ میلیون ھا تن از افراد آسیب دیده را قادر سازیم، تا
 با وقار با فصل زمستان کنار بیایند. بھ ھمان اندازه مھم، دخیل بودن ھمھ طرف ھا از ابتدا
بھ فصل زمستان را در تا آسیب پذیریھای مربوط  این طرف ھاست،   فرصتی کلیدی برای 
 برنامھ ریزیھای خود مورد توجھ قرار داده، تا با این کار، نیازمندی ھای فصلی بھ طور جامع

 برطرف شود. ی

(PDM)(ACTED/2021)(NRC/2021)
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 در کوتاه مدت، کلسترھا بھ دنبال تعریف و ارتقای پیوندھای بین کلستری با ھدف شناسایی 
 راه ھای توحید سازی نیازمندی ھای بشری اند کھ در کلسترھای مختلف تحت چارچوبی قرار
 می گیرند کھ امکان یک رویکرد واحد را بھ منظور رسیده گی بھ نیازمندی ھای بشری را
 فراھم می کند. این امر شامل شناسایی نیازمندی ھای دارای اولویت، روش ھای پاسخ دھی با
 ھدف بھبود کیفیت کمک از طریق شکستن رویکردھای سکتوری و بھ  کارگیری رویکردی
 مردم  محورتر برای ارائۀ خدمات است. این رویکرد، باید تأثیر اجتماعی و اقتصادی پایدار
 و ھمچنین تخصیص منابع بھبود یافتھ و پایدار را بھ منظور رفع نیازمندی ھای بشری در

 درازمدت بھ ھمراه داشتھ باشد. ی

 2.3.12   گروه ھای جمعیت 

 این استراتیژی یک رویکرد "جوامع تحت تاثیر" را رویدست می گیرد کھ- مھاجران، عودت
 کننده گان، بیجاشده گان داخلی و جوامع میزبان را شامل می گردد- و نیز حمایت از برنامھ
 ھای واحد را برای جوامع بیجاشده و میزبان، با در نظر گیری مالحظات اقتصادی، زیست
 محیطی و اجتماعی مناسب (مصونیت حقوقی، مادی و فزیکی) رویدست می گیرد. فھرست

 گروه ھای جمعیتی بھ پنج دستۀ اصلی زیر تنظیم شده است: ی
الف.   افراد بیجاشده در سال 2021 
ب.    افراد تحت تاثیر شوک در سال 2021 
ج.    عودت کننده گان در سال 2021 
د.    پناھنده گان مقیم افغانستان 
ه.    افراد آسیب پذیر حاد با نیازھای بشری 

 3   پالن گذاری بین کلستری 
 3.1   خالصھ 

در مداوم  ھای  پاسخ  و  موجود  بشری  نیازھای  راستای  در  را  ھایی  چالش  زمستان   فصل 
 کشور، ایجاد می کند. کلسترھا، چندین فعالیت آماده گی و پاسخ را جھت مدیریت نیازھای

 موجود و مرتبط فصلی، اولویت بندی کرده اند. ب

 3.2   ارزیابی نیازھا 

 در مجموع 12.1 میلیون تنی کھ در مناطق مرتفع زمستانی در 34 والیت زنده گی می کنند،
 برآورد می شود کھ نیازمند کمک زمستانی می باشند. پیش بینی ھا در مورد شرایط اقلیمی،
 بر اساس پیش بینی تاریخی اقلیم برای حداقل درجۀ حرارت ساالنھ برای افغانستان 2011 تا
 2020، اوسط پوشش برف و یخ برای افغانستان از جنوری 2015 تا مارچ 2020 و اوسط

(iMMAP)   بارنده گی ساالنھ و ماھانھ در افغانستان               است. ی
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 شکل 3؛ اوسط ماھانھ و ساالنۀ بارش برف و پوشش یخ برای افغانستان
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 کمک ھای زمستانی بر اساس نیازمندی ھا و نھ بر اساس وضعیت، اولویت بندی می شود.
 نیازمندی ھای ھر والیت بر اساس موارد زیر است: ی

الف.    شدت شرایط اقلیمی در فصل زمستان
ب.    حدود اینکھ کدام افراد با این عناصر مواجھ اند

ج.   شمار افرادی کھ پیش بینی می شود در معرض این عناصر قرار می گیرد

2 و اولویت   ،1 اولویت  دارای  بھ عنوان والیت ھای  ھا  پارامتر، والیت   در راستای سھ 
 اولویت 3 دستھ بندی می شوند. ی

 

 
 

اولویت

اولویت 1

اولویت 2

اولویت 3

مجموع

14 والیت

از 8 ولسوالی   
در والیت   5 

اولویت 2

 بامیان، دایکندی، غزنی، غور، کابل، لوگر، نورستان، پکتیکا، پکتیا، پنجشیر، پروان، زابل،
کندز و وردک

ولسوالی ھا
بدخشان- کوھستان، تگاب، وردج، زیباک

ھلمند – باغران
سمنگان- روی دو آب

سرپل- کوھستانات
بادغیس – جوند

7 والیت

13 والیت

34 والیت

بدخشان، بادغیس، فاریاب، سمنگان، سرپل، تخار، ھلمند

 کاپیسا، ھرات، ارزگان، بغالن، خوست، بلخ، جوزجان، قندھار، کنر، فراه، لغمان، نیمروز،
ننگرھار

مجموع نام ھای والیات

شکل 4. اولویت والیت ھا
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شکل 5؛ بررسی منبع
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 طرح ھای کلستری تفصیلی در زیر بخش 3.4 با خالصۀ دسترسی و بودجھ ارائھ شده در 
 زیر موجود است. ی

Cluster PiN Planned Reach 
(Individuals)

Fundings 
Requirement 
(USD)

Budget 
Available 
(USD)

Funding 
Gap (USD)

EiEWG

ESNFI

FSAC

Health

Nutrition

Protection

WASH

Total

6,482,027

12,135,819

212,338

9,175,669

725,050

1,000,000

72,920

900,000

100,000

�

$ 3.2M

$ 27M

$ 266M

$ 7.5M

$ 3.4M

$ 18M

$ 4M

$ 329.1M

0

$ 27M

$ 266M

$ 2.5M

$ 2.4M

$ 2.1M

0

$ 3.2M

0

0

$ 5M

$ 1M

$ 15.9M

$ 4M

$ 300M $ 29.1M

�

�

�

�

�
 میلیون دالر اضافی فراتر از بودجھ مورد نیاز خود دارد و در باال ذکر نھ شده استشکل 6؛ حصول کلستر و تفکیک تمویل

  
 46.2 FSAC*
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  3.4   خالصۀ خالء ھای منابع 
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 WASH  شکل 8؛ خالھای تمویل تغذیھ، حمایت و

FSAC, HEALTH & ES/NFI شکل 7؛ خالھای تمویل
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  ۳.۶   روش ھای کمک کلستر 

 پاسخ دھی یا واکنش مشخص شده در این طرح از طریق ترکیبی از کمک ھای نقدی و غیر
 نقدی، نقدی و کوپن ارائھ می شود. بیشتر کلسترھا در حال پالن گذاری برخی از عناصر
 برنامھ  ریزی نقدی اند، اما ممکن است، در صورت محدودیت ھای حرکتی شدید تر یا وقفھ
 در مسیر منابع غیر نقدی، این امر افزایش یابد. در صورت امکان، کمک ھای پولی زمستانی
 باید با توجھ بھ معیارھای آسیب پذیری مستفید شونده، نزدیکی بازارھای فعال و در دسترس
 بودن اقالم زمستانی مورد نیاز، اولویت بندی شود. پول نقد و کوپن ھا دارای ظرفیت حمایت
 از کمک ھای بشری بھ منظور ارائۀ حمایت ھای مستمر نجات جان افراد آسیب  پذیر بوده و
برنامھ  ریزی مانند  این حال،  با  میکند.  فراھم  آنھا  برای  را  بیشتری  آوری  تاب  و   انتخاب 
 زیربرای کمکھای غیر نقدی، مھم است کھ خطرات مربوط بھ استفاده از پول نقد نیز کاھش

  یابد. ب

  ۳.۵   اولویت بندی کلستری 

 ھر یک از کلسترھای مربوط، فوری ترین فعالیت/فعالیت ھای ارائھ شده در فصل زمستان
 را اولویت بندی کرده اند. این استراتیژی طیف گسترده یی از راه  حل ھا مانند سرپناه کافی،
 تسخین و اقالم غیرخوراکی، لباس ھای زمستانی، کمک ھای غذایی، حفاظت از مواشی، حفظ
 الصحھ و دوا و تجھیزات صحی کافی را اولویت بندی می کند. ھر کلستر ھمچنان حفظ جان
 افراد را در اولویت قرار می دھد؛ در حالی کھ در عین حال نیاز بھ تعھد و اتکای بیشتر بھ
 راه حل ھای بلندمدت سرپناه بادوام را کھ بھ خانواده ھای آسیب دیده کمک می کند، تا بھ
 خوداتکایی دست یابند، اذعان دارد. این موارد ھمان طوری کھ در بخش 3.4 نیز برجستھ

 شده، در اینجا ذکر می شود. ی
 رویکردھای مبتکرانۀ مستمری کھ شریکان را تشویق بھ «ماندن و تحویل» میکند، باید با
 دسترسی پایدار و بدون محدودیت بھ کمک ھای بشری، منابع کافی و قابل پیش بینی از سوی
 اھداکنندگان، و توانایی حفظ کارکنان الزم در مناطقی کھ دارای بیشترین نیازھا است، مرتبط

 باشد. ب
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 شکل 9؛ خالھای تمویل

 الف.    پالن گذاری خوب، ارزیابی امکان سنجی، نظارت بر بازار و تحلیل 
انتقال خطر.

 ب.    حصول اطمینان از اینکھ کارمندانی کھ روش ھای پول نقد یا کوپن را در 
نظر میگیرند، بھ منظور تطبیق این طرح آموزش دیده اند. 

 
ج.    انجام بررسی ھای اضافی و منظم روی روش ھا و منابع. 

 د.    اولویت دادن بھ ارتباطات مستند با کارمندان/ھمکاران کلستر، مستفید شونده 
گان و اھدا کنندگان. 

 ه.     اجرای اقدامات احتیاطی در راستای توزیع کمک ھا، بھ منظور بھ حداقل 
 رساندن خطر قرار گرفتن کارمندان، شریکان و مستفید شونده گان در معرض کووید 19

 و.     در شرایط حاضر امنیتی، مھم است کھ شریکان کمک نقدی یا کوپن را در 
 نظر گیرند، ارزیابی ھای دوره یی خطر امنیتی مکان ھای پروژۀ موجود و بالقوه را انجام

دھند و منابعی را برای آموزش امنیت مختص شرایط منطقھ فراھم کنند. 

 ز.    نیازھای چند سکتوری بھ طور جامع ارزیابی شود، تا کمک ھای نقدی را 
بھ ھدف مورد نظر ھدایت نکند.
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 بستۀ معیاری پاسخ دھی مجموعھ یی از حداقل اقالم کمکی و سطح دسترسی بھ خدماتی می
 باشد کھ قرار است در سطح خانواده  ارائھ شوَد؛ بر اساس این ارزیابی کھ یک خانواده برای
 مقابلھ با فصل زمستان بھ حمایت نیاز دارد. این یک بستۀ حداقلی است و نیازھای متنوع و
 نیازھای خاص گروه ھای مختلف را بھ طور کامل در نظر نمی گیرد و بنابراین، تحویل بستھ
 نباید آن قدر در نظر گرفتھ شود کھ بدون ارزیابی تخنیکی بیشتر، تمام نیازھا را رفع کند.
 حداقل دامنھ پاسخ ھایی کھ باید توسط ھر کلستر ارائھ شود، در زیر مشخص شده است. ی

  3.7   بستھ ھای معیاری پاسخ دھی 
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 شکل 10:بستھ ھای پاسخ دھی کلستر استندرد
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3.7.1   تعلیم در شرایط اضطراری 

 الف.    بھ منظور تکمیل دورۀ از دست رفتۀ سال تعلیمی، کودکان در فصل سرد 
زمستان پیش رو، بھ آموزش ادامھ می دھند. 

 
جوراب،  کفش،  باالپوش،  از  کودکان  کھ  کنیم  حاصل  اطمینان  باید   ب.    

کاله/چادر و دستمال و دستکش گرم برخوردار می باشند.

 صنوف آموزش  محلی           بھ منظور گرم نگھداشتن صنف برای مطالعۀ  
   کودکان، نیازمند بھ بخاری و مواد سوخت می باشد.

��

موضوعات و آسیب پذیری ھای کلیدی سکتوری

(CBE)

فعالیت ھای دارای اولویت پاسخ دھی یا واکنش
در اثنای زمستان 

212,338 0

3.2M 3.2M

 افراد تحت پوششظرفیت فعلی (دالر امریکایي)

 بودجۀ مورد نیاز (دالر امریکایي)خالء بودجھ  (دالر امریکایي)

الف.    بستھ ھای زمستانی فراھم شده برای کودکان 

(CBE) ب.     فراھم سازی بخاری و چوب سوخت برای صنوف آموزش  محلی 

بستھ ھای استندرد واکنش

الف.    لباس زمستانی 

ب.    باالپوش

ج.    جراب ھا 

د.    جاکت 

ه.    چادر زمستانی 

و.    کاله زمستانی

ز.    بوت ھا 

ح.    دستکش ھای زمستانی 

ط.    بکس برای بستھ بندی اقالم فوق 
 

ی.    ھزینۀ واحد لباس زمستانی برای ھر کودک سن مکتب (40 دالر امریکایی)

چالش ھا، خطرات و موانع

 الف.    محدودیت مسیرھای لوژستیکی بین المللی و منطقھ یی بھ دلیل شیوع 
کووید 19، موانع امنیتی و سایر موانع مانند بستھ شدن موقت سرحدات

 ب.       در حال حاضر ھیچ بودجھ موجود یا تایید شده برای استراتیژی زمستانی 
وجود ندارد
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 الف. لباس ھا و کمپل زمستانی;  در اقلیم سرد، با درجھ حرارت زیر صفر، افراد بدون
 محافظت کافی در برابر سرما در عرض یک روز می میرند. عالوه بر این، باران و باد
 باعث افزایش انتقال حرارت از بدن می شود. بنابراین، بقا اغلب بھ اولویت بندی توزیع اقالم
 غیرخوراکی برای ارائۀ دمای مناسب بستگی دارد. برای حفظ درجۀ حرارت بدن، لباس ھا و
 پتوھای مناسب زمستانی باید مخصوصاً برای افراد با نیازھای خاص، کودکان، افراد مسن و
 بیماران مزمن یا کسانی کھ تحرک محدود دارند، تھیھ شود، تا فضای اطراف بدن را گرم نگھ
کھ معناست  این  بھ  در فصل زمستان  امکان صنوف زمستانی  کھ  درنظرداشت  باید   دارد. 
 کودکان در سن مکتب برای حفظ  دمای مناسب در کالس ھای گرم بھ لباس گرم نیاز دارند.
سرپناه کلستر  توسط  امریکایی  دالر   65 خانواده  ھر  برای  زمستانی  لباس  بستۀ   ارزش 

افغانستان تعیین شده است. ل
 ب. بھسازی و ترمیم سرپناه اضطراری: در مواردی کھ استفاده از خیمھ ھا یا سایر سرپناه
 ھای موقت بھ منظور حفظ جان، بھ دلیل محدودیت دسترسی بھ گزینھ ھای دیگر، اجتناب
 ناپذیر تلقی می شود، تعویض خیمھ ھای آسیب دیده، نظارت دقیق بر سرپناه اضطراری جھت
 در نظر گرفتن تاثیر باد، الزم است. کانال ھای آبریزه در اطراف سرپناه برای منحرف کردن
 آب ھای سطح زمین از خیمھ و سرپناه ایجاد شود و در صورت امکان، سطح زمین خیمھ
 برای جلوگیری از ورود آب ھای سطحی، بلند کرده شود. عایق کاری زمین و بستر برای
 جلوگیری از اتالف گرما بھ زمین، امر کلیدی است. یک بستۀ زمستانی شامل موارد زیر باید
 فراھم شود: تشک خواب عایق (بستگی بھ اندازۀ         دارد)، یک پانل مقاوم در برابر
 حرارت (برای قرار دادن بخاری با سخوخت جامد/مایع). یک لولۀ مقاوم در برابر حرارت
ھای بخاری  از  استفاده  برای  بعدی  موارد  چادر).  دیوار  از  بخاری  دودکش  عبور   (برای 

سوخت جامد یا سوخت مایع در داخل خیمھ فراھم شود. ی

 ج. اعمار/ ترمیم سرپناه ھا در شرایط نامناسب: عایق بندی سرپناه برای جلوگیری از اتالف
 گرما یک امر کلیدی است و بھ بقای حرارت در دوره ھای سرما کمک می کند. این امر را
 می توان با تھیۀ درھا، پنجره ھا، شیشھ ھای عایق، ورقھ ھای پالستیکی،  کفپوش ، روی
 شکاف ھا را مسدود کرد، تا از اتالف گرما از سرپناه و ورود ھوای سرد بھ آن جلوگیری
 شود. این کلستر ھمچنین راه حل ھای سرپناه را قبل از فرارسیدن فصل زمستان از طریق
 ترمیم، انکشاف و تعمیر سرپناه ھا برای کسانی کھ خانھ ھای شان بھ دلیل سیالب اخیر آسیب

دیده یا تخریب شده است، در اولویت قرار می دھد. ب

 د. حمایت کرایھ: این روش برای کسانی است کھ بھ دلیل محدودیت ھا، ظرفیت کسب عاید
 کافی را بھ منظور تامین نیازمندی ھای اولیۀ خود (اجاره، غذا وغیره) از دست داده اند، مفید
 خواھد بود.         باید بھ خانواده ھای در معرض خطر بسیار آسیب پذیر در مناطق بسیار
برای دورۀ امن  بھ سرپناه  از دسترسی  اطمینان  برای حصول   مرتفع و در مراکز شھری 
 زمستانی اند، تھیھ شود. ھدف آن بھ حداقل رساندن اثرات استراتیژی مقابلۀ منفی و تقویت
 مصئونیت و حیثیت خانواده ھای آسیب پذیر و تضمین امنیت برای افراد آسیب دیده است.
 ارزش یک ماه کمک        برای کلستر سرپناه اضطراری و اقالم غیرخوراکی حداقل 75
 دالر امریکایی برای ھر خانواده تعیین شده و این کمک باید برای یک دورۀ حداقل 3 ماھھ
 اجرا شود. تمدید این مدت تا 12 ماه بھ عنوان راه حل انتقالی سرپناه بر اساس داده ھای آپدیت

شده در مورد نیازھای خانواده و در چارچوب امکانات مالی، ممکن خواھد بود. ی

برای موجود،  ساختارھای  جملھ  از  انواع سرپناه،  ھمھ  مواد سوختی:  کمک  و  بخاری   ه. 
 استفاده در زمستان بھ یک استراتیژی تسخینی نیاز دارند. پاسخ دھی، باید موجودیت گزینھ
 ھای تسخینی، تامین مواد سوخت مربوط و ایمنی ساکنان سرپناه را در نظر بگیرد. وسایل
بھ طور امن تر  مواد گرمایشی جایگزین  کھ  مناطقی  در  نباید  مایع و سوخت جامد   تسخین 
 گسترده موجود و پذیرفتھ شده اند، استفاده شوند. در مواردی کھ سیستم ھای گرمایشی موجود
یا برقی  اتاق  بخاریھای  تھیۀ  از طریق  است  ممکن  تکمیلی  گرمایش  میشوند،  تلقی   ناکافی 
 سیلندر گاز بھ شرط داشتن تصدیقنامۀ مصئونیت برای استفاده، در داخل ساختمان و دارای
یا غیرنقدی) زغال سنگ، ھیزم، نقدی  تھیھ (بھ صورت  ارائھ شود.  ایمنی اضافی           وسایل 
 فعالیت یک فعالیت اصلی در پاسخ دھی کمکھای زمستان است. برخی از مشکالت گزارش
 شده درنظارت پس از توزیع سال ھای گذشتھ - عمدتاً کیفیت پایین مواد، افزایش قیمت ھا، و
 چالش ھای مربوط بھ تدارکات - ھنوز نیاز بھ توجھ دارند و باید در ھنگام برنامھ ریزی برای
 این واکنش یا پاسخ بھ آنھا، توجھ شود. ارزش 3 ماه کمک  مواد سوخت 200 دالر امریکایی
 برای ھر خانواده برای خرید یک سیلندر گاز یا بخاری و 180 کیلوگرام ھیزم         تعیین
 شده است. عملکردھای پخت و پز و گرمایش اجاق ھا باید بھ طور جداگانھ در نظر گرفتھ
 شوند و باید مراقب خطر آتش سوزی باشد. دود یکی از علل شایع عفونت ھای تنفسی و

                                   بیماری ھای چشمی است. ب

فعالیت ھای پاسخ دھی دارای اولویت در جریان زمستان

��

موضوعات و آسیب پذیری ھای کلیدی سکتوری

 الف.    با خروج پیھم نیروھای نظامی بین المللی، جنگ در افغانستان تشدید یافتھ و این امر
 باعث بیجاشده گی بیشتر افراد شده است. تا کنون 650000 تن از آغاز سال 2021 ، در
 32 والیت از 34 والیت، بیجا شده اند. این افراد بیجاشده در معرض خطر اقلیم سخت و سرد

زمستان قرار دارند. ی

 ب.    از اواسط نومبر 2021، موارد عفونت ھای تنفسی حاد، سرما زدگی و مرگ و میر
افزایش می یابد. در بسیاری از موارد، این امر بھ دلیل عدم  مستقیم بھ دلیل سرما احتماالً 

 وجود سرپناه فزیکی کافی و فقدان لباس گرم زمستانی می باشد. ب

 ج.    شیوع کووید19 نھ تنھا برای سالمت جسمی مردم، بلکھ برای رفاه اقتصادی آنھا نیز
 تھدید است. انتظار میرود، تعداد زیادی از مردم بھ دلیل عواقب اقتصادی این ھمھ  گیری،
 تحت تأثیر از دست دادن معیشت قرار گیرند. بنابراین، این کلستر ھمچنین برنامۀ زمستانی
 خود را با زیر پوشش قرار دادن افراد آسیب  پذیر با آماده سازی وسایل تسخین/ مواد سوخت،
 لباس ھای گرم زمستانی، حمایت عایق سرپناه برای آنان گسترش خواھد داد، تا بھ آنھا کمک
حمایت با  باید  خطر  معرض  در  ھای  خانواده  بیایند.  کنار  زمستان  آیندۀ  فصل  با  کھ   کند 
 زمستانی برای کاھش استفاده از زبالھ جھت تسخین/ سوخت و قرار گرفتن آنھا در معرض
 عفونت ھای تنفسی کھ احتمال دارد، خطرات مرتبط با کووید19 را تشدید کند، در اولویت

قرار گیرند. ب
 د.    با توجھ بھ اینکھ (90 درصد) از مردم افغانستان در فقر زنده گی می کنند و بھ منظور
 رفع نیازمندی شان دارای عاید کمتر از 2 دالر در روز می باشند، توانایی آنھا برای مقابلھ
 با شوک ھای غیرمترقبھ از جملھ مشکالت اقلیمی بسیار پایین است. اکثر بیجاشده گان داخلی
 بدون داشتن لباس کافی خانھ ھای شان را ترک کرده اند و در سرپناه ھای موقتی زنده گی
 می کنند کھ این امر عزت، حریم خصوصی و محافظت آنان را در برابر عوامل گوناگون
 امکان پذیر نمی سازد و آنھا را در برابر باران، برف و درجۀ حرارت پایین کھ منجر بھ
 انجماد می شود، بسیار آسیب پذیر می سازد. گزارش ھای ارزیابی نشان می دھد کھ (%25)
 از خانواده ھای بیجاشدۀ داخلی در حال حاضر در مراکز جمعی، سرپناه ھای موقت، فضای

باز، خیمھ ھا و سرپناه ھای انتقالی ضعیف، زنده گی می کنند. ب

ه.    بیشتر از 5 میلیون بیجاشدۀ داخلی کھ از سال 2012 بھ اینسو از محالت شان آواره شده
  اند، در اقامت گاه ھای غیررسمی شھری و روستایی باقی مانده کھ در سرپناه  ھای غیراستندرد
 زنده گی میکنند کھ مشخصۀ آنھا فقدان حریم خصوصی و کرامت انسانی است. ازدحام بیش
 از حد؛ تھویھ ضعیف اقامتگاه ھای غیررسمی موجود، فاقد برنامھ ریزی سکونتگاھی کافی
 بوده کھ دسترسی آنان را بھ خدماتی مانند تسخین، انرژی، آب سالم و مراکز صحی محدود
 می سازد. با توجھ بھ تعداد زیاد خانواده ھایی کھ با منابع محدود موجود قادر بھ آماده گی
 کافی برای مقابلھ با فصل زمستان نیستند، بھ سازمان ھای بشری اکیداً توصیھ می شود کھ با
 در نظر گرفتن معیارھای اولویت بندی، از سیستم ھای امتیازدھی معیارھای آسیب پذیری در

انتخاب مستفید شونده گان کمک ھای زمستانی استفاده کنند. ب

بیجاشده گان داخلی در فصل  و.    گزارش ھای ارزیابی نشان می دھد کھ خانواده ھای 
 زمستان گذشتھ، دسترسی محدودی بھ کمپل و مواد تسخین داشتند. 51 درصد بیجاشده گان
 داخلی از زبالھ (کاغذ، پالستیک، مقوا و غیره) و چوب، بوتھ ھا بھ عنوان منبع اصلی سوخت
 برای تسخین استفاده می کردند. شصت درصد از بیجاشده گان داخلی کمتر از 1 پتو برای

ھر تن داشتند. ب

 ز.    احتمال وقفھ در روند واردات اجناس و اموال بھ دلیل بستھ شدن مرزھا وجود دارد کھ
 این امر ممکن است، باعث تاخیر در تھیھ، تعیین قبلی اقالم کمک رسانی بحرانی زمستانی یا
در بدترین سناریوھا، توقف کمک ھای نجات جان بھ دلیل مسدود شدن مسیر راه ھا شود. ب

 ح.    در افغانستان تخمین زده می شود کھ آلوده گی ھوای داخل خانھ            منجر بھ مرگ
 بیش از 27000 تن در سال می شود، در حالیکھ آلوده گی ھوای محیط (خارج از منزل)
 باعث مرگ ساالنھ بیشتر از 11000 تن در این کشور می شود. این مشکل بھ ویژه در طول
 زمستان حادتر میگردد؛ زیرا ھزاران خانواده از پالستیک، تایر موتر و زغال سنگ خام
 برای اھداف تسخین استفاده می کنند. در زمستان گذ شتھ شصت درصد  خانواده ھا قادر
 نبودند، سرپناه خود را بھ اندازۀ کافی گرم کنند و سی درصد خانواده ھا از پالستیک یا مواد
 مضر دیگر بھ عنوان مواد سوخت، استفاده می کردند. زنان و کودکان در معرض خطر ویژه
 قرار گرفتن در معرض آلوده گی ھوای داخل اند؛ زیرا در تناسب بھ مردان بیشتر در خانھ

 می مانند. ب
 

(HPC)

(HH)

 3.7.2   سرپناه اضطراری و اقالم غیرخوراکی 

725,050 27M

27M 0

 افراد تحت پوششظرفیت فعلی (دالر امریکایي)

 بودجۀ مورد نیاز (دالر امریکایي)خالء بودجھ (دالر امریکایي)

CfR

CfR

LPG

LPG
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 و. ادارات ھمچنین تشویق میشوند، تا اقداماتی را با  ھزینۀ کم یا بدون  ھزینھ اما دارای تأثیرات
 باال در نظر بگیرند؛ تا (الف) شامل مصارف ترانسپورت سوخت جامد (برای مکان ھایی کھ
دسترسی بھ آن ھا دشوار است، جایی کھ مصارف ترانسپورت توسط تأمین کننده گان زغال
  سنگ ھزینھ میشود). کاھش یابد؛ ب) مذاکره با تامین کننده گان (یا ایجاد شرایط جھت تحویل
 دھی زغال سنگ، در تمام مواردی کھ تامین کننده گان بھ دلیل مالحظات امنیتی بھ انتقال آن

بھ یک محل تمایلی ندارند.)

 ز. محدودیت ھای مرتبط با امنیت می تواند ظرفیت شریکان را بھ منظور دسترسی بھ افراد
آسیب دیده را محدود کند. ب

 ح. بھ دلیل حجم باالی نیازھا، شریکان باید تالش کنند، تا فرصت ھا را بھ منظور کمک بھ
 والیت ھای دارای اولویت کھ در آن افراد زیادی در معرض خطر بارش برف قرار دارند،

بھ حداکثر برسانند. ب

 ط. محدودیت ھای مالی، ظرفیت و قدرت خرید افراد آسیب دیده را محدود می کند. البتھ این
 امر، شامل اقالم زمستانی گرم کننده می گردد کھ بھ طور شخصی استفاده می شود؛ مانند
 باالپوش، کاله، لباس زیر حرارتی، پتو و جاکت. البتھ چنین اقداماتی باید با ارزیابی بازارھای
 محلی (جایی کھ اکثر مستفیدشونده گان بالقوه معموالً این اقالم را در آنجا خریداری می کنند)

اطالع رسانی شود و توسط یک کمپاین بلیبیلبلی (نظارت پس از توزیع) دنبال شود. ب

 ک. زمستان ھمچنان یک عامل در افغانستان خواھد بود. شریکان تشویق می شوند، تا با سایر
 کلسترھا ارتباط برقرار کنند و نیازھای مقطعی را جھت پاسخگویی بھ کلسترھای مربوط

راجع سازند. ب

 ل. عدم شریکسازی فھرست ھای مستفید شونده گان میان شریکان، ادارات مربوط، راجع
 سازی متقابل محدودیت ھا می تواند، منجر بھ انجام تکراری فعالیت ھا برای عین مستفید

شونده گان گردد. ب

م. ناامنی ناشی از جنگ میان گروه ھای مسلح دولتی و غیر دولتی. ب

شکاف و خال از ناحیۀ بودجھ. ب

ن. وجود ھماھنگی در سطح برنامھ ریزی، اما عدم وجود آن در سطح اجرایی (ساحھ). ب

گزارشدھی جریان کمکھای زمستانی - بھ طور جمعی شامل ھمھ نتایج سکتوری باشد. ب

از مناطق دلیل عدم حضور در برخی  بھ  پاسخگویی ھمکاران کلستر   س. ظرفیت محدود 
آسیب دیده. ب

 ع. نھادینھ سازی حمایت در فعالیت ھای بلبیلبیلبلبی حصول اطمینان از اینکھ استفاده از سرپناه
 مصئون بوده، طراحیھا تفکیک جنسیتی و دسترسی افراد معلول را مورد توجھ قرار می دھد.

ب
ف. استفاده از ابزارھای استندرد ارزیابی زمستانی و بستھ ھای پاسخ دھی بھ آن. ب

 ص. توافق ھمکاران کلستر در مورد  توافقنامھ حفاظت از اسناد و شریک سازی اطالعات
 و یک تقسیم اوقات منسجم برای توزیع کمک در ھمھ کلسترھا. ب

��

الف. کمک سرپناه اضطراری قبل از فرارسیدن زمستان: بالفا

الف. تعویض خیمھ ھای صدمھ دیده. ب

ب. فراھم سازی سامان و وسایل و حمایت تخنیکی برای سرپناه ھا. ب

ج. فراھم سازی ھزینۀ اعمار/ ترمیم ستندرد پناھگاه؛ برای اعمار سرپناه کھ 300 دالر برای
بلیبلیبفقفثقف و 500 دالر برای ترمیم بلیبلیبفقفثق برآورد شده است. ب    

 د. تھیھ یک بستۀ زمستانی متشکل از تشک ھای خواب عایق (بستگی بھ اندازه لبلبلبیی) ،
 یک (1) پانل کف مقاوم در برابر حرارت (برای قرار دادن اجاق گاز جامد/مایع). یک (1)
 پیپ مقاوم در برابر حرارت (برای عبور دودکش اجاق از دیوار خیمھ) برای خانواده ھای

 ساکن در سرپناه اضطراری. ب

 ه. انجام ارزیابی بازار کرایھ و امضای قراردادھای کرایھ. این کمک قرار است از سپتمبر
 2021 تا نومبر 2021 قبل از دوره سخت زمستان در دسمبر 2021 - فبروری 2022

ارائھ شود. ب
ب. کمک فوری سرپناه در اثنای زمستان: ی

 الف. تھیۀ بستۀ لباس زمستانی غیرنقدی/ نقدی بھ مبلغ 65 دالر برای ھر خانواده توسط کلستر
سرپناه افغانستان. ب

 ب. تھیھ پتوھا و لحاف ھای غیرنقدی/ نقدی بھ مبلغ 40 دالر برای ھر خانواده توسط کلستر
سرپناه افغانستان. ب

 ج. تھیھ  منقل گازی و کمک سوخت 3 ماھھ بھ صورت غیرنقدی / نقدی بھ مبلغ 200 دالر
برای ھر خانواده، برای خرید سیلندر گاز یا اجاق بخاری و 180 کیلوگرام ھیزم یا بلبلبل

 د. ارائھ کمک اجاره برای کمک 3 ماھھ حداقل 75 دالر امریکایی برای ھر خانواده در ماه
تعیین شده است، تا برای مدت حداقل 3 ماه اجرا شود. ب

(CAT C)

بستھ ھای معیاری پاسخ دھی

PDM

ES/NFI

CAT B 

HH

LPG

چالش ھا، خطرات و موانع

 الف. بھ دلیل تأثیرات کووید-19 بر معیشت مردم، بیشتر از 6.48 میلیون تن در این کشور
 بھ امکانات تسخین/ سوخت دسترسی نخواھند داشت و قادر بھ مقابلھ با زمستان نخواھند بود.
 این امر، آنھا را در برابر باران، برف و درجۀ حرارت انجماد، بسیار آسیب پذیر می سازد.
 خانواده ھا ممکن مجبور شوند، از مکانیزم ھای منفی مقابلھ استفاده کنند کھ اغلب پیامدھای

ناگوار جدی محافظتی برای کودکان مانند کار اجباری و ازدواج ھای زودھنگام دارد. ب

بھ توجھ  با  کھ  سازد  قادر  را  شریکان  تا  بودجھ  زودھنگام  تأمین  و  شناسایی  بھ  نیاز   ب. 
اقالم اقدامات محدودیت کووید19،  بنادر و سایر  بستھ شدن  بھ  احتمالی مربوط   تاخیرھای 

مربوط زمستانی را برنامھ ریزی، تھیھ و تدارک نمایند. ی

تحویل کمک ھا» بھ «پاییدن و  تشویق  پایداری کھ شریکان را  مبتکرانۀ   ج. رویکردھای 
میکند، باید با دسترسی پایدار و بدون محدودیت بھ کمک ھای بشری، منابع کافی و قابل پیش
  بینی از سوی اھداکنندگان، و توانایی حفظ کارمندان الزم در مناطقی کھ بیشترین نیازھاست،

مرتبط باشد. ی

و ساحھ  بھ  رفتن  راستای  در  بشری  کارمندان  توانایی  بر  تواند  می  کووید19  شیوع   د. 
ارزیابیھا؛ انجام  در  تأخیر  مانند  بیندازد؛  تأخیر  بھ  را  امر  این  یا  بگذارد  تأثیر   پاسخگویی 
 ناتوانی در انجام بحث ھای گروھی متمرکز، آموزش، توزیع با تأخیر و نظارت مؤثر پس از

توزیع. ب

دلیل بھ  است،  ممکن  دیده  آسیب  مناطق  بھ  کمکی  اصلی  اقالم  دھی  تحویل  در  تأخیر   ه. 
 محدودیت ھای گشت و گذار/ بستھ شدن بنادر سرحدی و ھمچنین سایر عوامل از جملھ جنگ

و بروز حوادث طبیعی، اتفاق بیفتد. ب
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موضوعات و آسیب پذیری ھای کلیدی

FSAC

 3.7.3   امنیت غذایی و زراعت 

9,175,669 312.2M

266M 0

 افراد تحت پوششظرفیت فعلی (دالر امریکایي)

 بودجۀ مورد نیاز (دالر امریکایي)خالء بودجھ (دالر امریکایي)

فعالیت ھای دارای اولویت پاسخ دھی در جریان زمستان

 الف. ایجاد ھماھنگی در مناطق زیر پوشش میان اقدامات زمستانی و عادی  بھ منظور
 کاھش انگیزه جھت فروش کمک زمستانی بھ خاطر برآورده شدن نیازمندی ھای مواد غذایی.

ب
 ب. کمک غذایی بھ افراد آسیب پذیر  فاز 3 و 4

ج. توزیع بستۀ حمایت مواشی بھ خانواده ھای مالدار محروم/ سایر مالداران خرده. ب

IPC

 بستھ ھای معیاری پاسخ دھی

 الف. بستۀ مواد خوراکی تا 4 ماه از طریق توزیع 2 مرحلھ یی. این بستۀ شامل 46 کیلوگرام
 آرد گندم غنی شده، 4.5 کیلوگرام روغن نباتی، 8.4 کیلوگرام حبوبات و 1 کیلوگرام نمک

آیودین دار می باشد. ب

ماه، دریافت  4 تا  افغانی   3400 ماھانھ  کنند،  نقدی دریافت می   ب.  کھ کمک ھای 
خواھند کرد. ب

 ج. بستۀ حمایتی مواشی شامل: 100 کیلوگرام خوراک مواشی، 3 کیلوگرام تخم علوفھ یی،
کرم زدایی؛ و آموزش بھترین شیوه ھا در راستای تغذیھ و نگھداری مواشی می باشد. ب

HHs

چالش ھا، خطرات و موانع

 الف. محدودیت ھای لوژستیکی بین المللی و منطقھ یی بھ دلیل شیوع و گسترش کووید 19،
موانع امنیتی و سایر موانع مانند بستھ شدن موقت بنادر سرحدی. ب

 ب. ظرفیت محدود ارایھ دھنده گان خدمات مالی در برخی ولسوالی ھای دور افتاده، بھ ویژه
بھ دالیل امنیتی. ب

الف. کاھش ذخایر غذایی برای کشاورزان خورد. ب

ب. تأثیرات فصلی بر موجودیت و دسترسی بھ غذا در مناطق دور افتاده. ب

ج. کاھش میزان تقاضای نیروی کار فصلی. ب

د. تأثیرات مداوم کووید 19 بر معیشت شکننده در مناطق شھری. ب
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 الف. بستۀ اولیۀ خدمات صحی و درمانی در سطح مراقبت و ارائۀ خدمات ارجاع بھ شفاخانھ
ھای ولسوالی، والیت و  زون. ب

ب. روش ھای پاسخ از طریق تیم صحی سیار و مراکز صحی ثابت خواھد بود. ب

 بستھ ھای معیاری پاسخ دھی

��

موضوعات و آسیب پذیری ھای کلیدی

الف. سیستم و خدمات صحی نابسامان و ضعیف توأم با بار اضافی ناشی از شیوع کووید 19

 ب. شمار ناکافی نیروی بشری واجد شرایط بخش صحت. 

 ج. دسترسی بھ خدمات صحی حیاتی و اساسی در مناطق دورافتاده و صعب العبور کشور
در طول فصل زمستان بسیار محدود است. 

 د. دور بودن مسافھ، مسدود بودن راه ھا و وجود مسیرھای صعب العبور، تأمین تجھیزات
 طبی، ارجاع مریضان دارای حالت وخیم را بھ منظور مراقبت ھای صحی ثانویھ از آنان و

تردد کارمندان صحی را در فصل زمستان، تقریباً ناممکن و چالش برانگیز می سازد. 

 ه. عفونت ھای حاد دستگاه تنفسی از علل عمدۀ مرگ و میر در مواقع اضطراری و ھوای
 سرد می باشد. حدود 25 تا 30 درصد از مرگ و میرھا در کودکان زیر پنج سال بھ دلیل
 عفونت ھای دستگاه تنفسی است و 90 درصد از این مرگ و میرھا بھ دلیل سینھ بغل است.
 ویروس آنفلوانزای فصلی منجر بھ مراجعھ، پذیرش و مرگ و میر قابل توجھی در بیمارستان

می شود و بیشتر کودکان و افراد مسن را تحت تاثیر قرار می دھد.

 و. پوشش کم واکسیناسیون روتین و قرار گیری در معرض سرما منجر بھ بروز سرخک می
شود. 

 ز. سل سلتن یک بیماری مھم در شرایط اضطراری طوالنی مدت است کھ در آن جوامع
 بیجاشدۀ داخلی برای مدت طوالنی در اقلیم سرد در مسکن ھای پر ازدحام مستقر می شوند.
 چنین شرایطی خطر باالی ابتال بھ سل ریوی را ایجاد می کند کھ از طریق قطرات منتقل می

شود و در مکان ھایی با شرایط تھویھ ضعیف می تواند بسیار مسری باشد. 

(TB)

 3.7.4   صحت

1,000,000 2.5M

7.5M 5M

 افراد تحت پوششظرفیت فعلی (دالر امریکایي)

 بودجۀ مورد نیاز (دالر امریکایي)خالء بودجھ (دالر امریکایي)

فعالیت ھای دارای اولویت پاسخ دھی در جریان زمستان

 الف. دسترسی بھ خدمات صحی پیشگیرانھ و درمانی، یک اولویت کلیدی برای کلستر صحت
 است. اگر اقدامات پیشگیرانھ انجام نشود، اقلیم سخت زمستانی تأثیر منفی جدی بر سالمت
 بیش از 2.5 میلیون جمعیت آسیب پذیر خواھد گذاشت و بر ظرفیت واکنش برای پاسخگویی
 مؤثر بھ افزایش تقاضا برای خدمات صحی بھینھ، تأثیر خواھد گذاشت. اقدامات کلیدی دارای

اولویت در این راستا عبارت اند از: ل

یا تنفسی  حاد  بر عفونت ھای  نظارت  بر  تمرکز  با  امراض  بر  نظارت  تقویت سیستم   ب. 
 بیماری ھای مشابھ آنفوالنزا از جملھ کووید 19

 ج. آموزش کارمندان صحی در زمینۀ تشخیص و مدیریت موارد شدید عفونت ھای حاد تنفسی
مانند سینھ بغل و سایر بیماری ھای مزمن. ب

 د. ارائۀ خدمات طبی سیار بھ گروه ھای آسیب پذیر و حمایت از وزارت صحت عامھ بھ
منظور گسترش فعالیت ھای تیم ھای سیار طبی بلیبلییاتااتا در مناطق صعب العبور. ب

ه. تامین تجھیزات، ملزومات، از جملھ لوازم البراتواری بھ مراکز صحی. ب

 و. ذخیرۀ آنتی بیوتیک ھا، نبوالیزرھا و سایر دواھا و لوازم طبی از جملھ کیت ھای مورد
شرایط مدیریت  برای  طبی  لوازم  بر  عالوه  تنفسی  دستگاه  امراض  مدیریت  برای   استفاده 

نامطلوب صحی مرتبط. ب

 ز. آموزش حفظ الصحھ و ارتقای صحت در زمینۀ پیشگیری و اقدامات کاھشی عفونت ھای
تنفسی. ب

 ح. نظارت بر وضعیت سالمت و روند بیماری برای تشخیص زودھنگام و مدیریت امراض
مرتبط با ھوای سرد. ب

ط. تقویت ھماھنگی با سایر کلسترھا مانند غذا، تغذیھ و سرپناه. ب
 

(MMT)

چالش ھا، خطرات و موانع

الف. ھمھ گیری مداوم کووید کھ ھمچنان بر سیستم شکنندۀ صحی غلبھ می کند. ب

ب. حفظ سیستم ھا و خدمات صحی ضروری. ب

ج. دسترسی بھ مسایل مربوط بھ تیم ھای صحی سیار بھ دلیل ناامنی و اقلیم سخت. ب

 د. کمبود تجھیزات (از جملھ  جملھال ) تا از ارائۀ مناسب خدمات صحی در زمستان و حفاظت
 از کارمندان مراقبت ھای صحی، اطمینان حاصل شود. ب

PPE
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الف. مصرف تداوی مصرفمص    برای ھر کودک ھر کودکال

ب. مصرف تداوی مصرفمص   برای ھر زن باردار و شیرده (سوپر غالت)

ج. مصرف تداوی  مصرف برای ھر کودک مصرف

د. مصرف تداوی مصرف برای ھر کودک بستری

ه. بستۀ زمستانی برای زنان باردار و شیرده و پرداخت ھزینۀ ھر زن باردار و شیرده

و. بستۀ لباس زمستانی
       

 بستھ ھای معیاری پاسخ دھی

��

موضوعات و آسیب پذیری ھای کلیدی

 الف. در فصل زمستان دسترسی فزیکی بھ برخی نقاط کشور بھ دلیل برفباری یا گل آلود بودن
راه ھا، غیرممکن می باشد. 

 ب. ارائۀ درمان بھ کودکان کودکان، کودکان کودکان، و زنان شیرده و باردار یکی از اقدامات
 دارای اولویت کلیدی در کلستر تغذیھ است. اگر خدمات مربوط در فصل زمستان ارائھ نشود،
 بھ وخامت بیشتر وضعیت تغذیۀ کودکان و زنان شیرده و باردار و افزایش عوارض و مرگ

و میر کمک می کند. 

 ج. عالوه بر این، زنان شیرده و باردار بھ فضایی عملی برای تغذیھ با شیر مادر و برای
 برگزاری جلسات بحث گروھی مادران در مورد تغذیۀ نوزاد و کودک خردسال در طول

زمستان نیاز دارند. 

 د. ذخیره کردن مواد در زمستان برای ارائھ منظم و بھ موقع خدمات درمانی درمانی  و    
  درمانی حیاتی است.

SAM

 3.7.5   مصونیت غذایی (تغذیھ) 

72,920 2.4M

3.4M 1M

 افراد تحت پوششظرفیت فعلی (دالر امریکایي)

 بودجۀ مورد نیاز (دالر امریکایي)خالء بودجھ (دالر امریکایي)

فعالیت ھای دارای اولویت در جریان زمستان

الف. تداوی اطفال دارای سوءتغذی حاد متوسط. 

ب. تداوی اطفال دارای سوءتغذی حاد شدید.

ج. تداوی زنان شیرده و باردار دارای سوءتغذیۀ حاد. 

 د. محافظت، ترویج و حمایت از شیردھی و شیوه ھای مناسب مناسب  و رژیم غذایی. 

چالش ھا، خطرات و موانع

 الف. تاخیر غیرمنتظره در رسیدن بھ موقع منابع بھ دالیل مختلف مانند بستھ شدن مرزھا،
با ظرفیت اجناس درمانی در سطح جھانی  برای  باال  تقاضای   ،19 پیامدھای کووید   سایر 

ناکافی تامین کننده. ب

 ب. فقدان ذخیرگاه مناسب در برخی از مراکز صحی درمانی برای نگھداری لوازم 3 ماھھ.

 ج. دسترسی بھ برخی از مکان ھا بھ دلیل ناامنی، راه ھای صعب العبور یا اوایل زمستان بھ
خصوص اگر ارسال مواد بھ دلیل دیر رسیدن مواد، بھ تاخیر بیفتد. ب

بمانند، باقی  تداوی  بدون  سوءتغذیھ  دچار  کودکان  و  کودکان  کودکان   کھ  مواردی  در   د. 
 وضعیت تغذیۀ آنھا بھ شدت بدتر می شود و در نتیجھ این امر، سیستم صحی ضعیف را تحت
 فشار قرار می دھد، و منجر بھ عوارض و مرگ و میر باال در کودکان و زنان باردار و
 شیرده می شود. بھ طور مشابھ، اگر کودکان کودکان تداوی نشوند، مستعد ابتال بھ بیماریھای

دیگر میگردند. ب

ه. کاھش میزان عرضھ و افزایش تقاضای خدمات تغذیھ بھ دلیل شیوع کووید 19

PLW

MAM

MAM
SAM

IYCF

MAM-CH(RUSF)

AM-PLW

SAMSAM

SAMSAM

MAM

SAM
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 الف. فراھم سازی بستۀ بھداشتی بھ قیمت 28 دالر/ کھ شامل بستھ بندی، حمل و نقل، ذخیره
سازی، بارگیری/ تخلیھ و غیره باشد. ب

 ب. بستۀ حمایتی زمستانی برای کودکان و خانواده ھای شان. قیمت ھر واحد بستۀ زمستانی
 45 دالر. مصارف شامل بستھ بندی، حمل و نقل، ذخیره سازی، بارگیری / تخلیھ و غیره

باشد. ب

 بستھ ھای معیاری پاسخ دھی

��

موضوعات و آسیب پذیری ھای کلیدی

الف. چالش ھا در ماه ھای زمستانی آینده (نومبر 2021 تا فبروری 2022) شامل این پیش
 بینی است کھ سطح آسیب پذیری موجود در حال حاضر بھ طور استثنایی افزایش مییابد، بھ
  ویژه آسیب پذیری کودکان و خانواده ھای شان کھ تا حد زیادی تحت تأثیر وضعیت کووید 19
 قرار گرفتھ اند. این امر، خانواده ھا را مجبور میکند، تا برای بقای خود درگیر مکانیزم ھای

مقابلۀ منفی شدید گردند.

ب. بر اساس گزارش ھای شریکان کلستر حمایت، از ھر 3 خانواده بیجاشدۀ داخلی و عودت
  کننده، 2 تن آنان تحت تأثیر قرنطینھ کووید 19 و کمبود فرصت ھای کاری ناشی از محدودیت
کاھش و  بھ وضعیت  پاسخ  برای  گرفتھ اند.  قرار   19 کووید  شیوع  دلیل  بھ  گذار  و   گشت 
 خطرات حمایتی، در مجموع بھ 402564 خانوادۀ دارای نیازمندی ھای خاص، کمک نقدی

خواھد شد. 

 ج. بر اساس یک ارزیابی اخیر اکسفام در پنج والیت، بھ دلیل محدودیت ھای گشت و گذار و
51 از  باالتر  مبتنی بر جنسیت  از خشونت  ناشی  پیرامون زنان، خطرات   باورھای سنتی 

درصد است. 

 د. زمستان پیشرو ھمراه با افزایش فقر پیش بینی شده در نتیجۀ قرنطینھ، جنگ و بیجاشده
 گی، شیوع کووید-19، میزان آسیب پذیری افراد دارای نیازھای خاص را شدت می بخشد و

احتمال مکانیزم ھای مقابلۀ منفی را افزایش می دھد. 

 ه. چالش ھای اقتصادی در سراسر افغانستان، از طریق تشدید و محدود کردن دسترسی و
 کنترول زنان و دختران بر منابع و افزایش خطر خشونت مبتنی بر جنسیت در خانھ و جامعھ

بھ طور نامتناسبی بر زنان و دختران تأثیر میگذارد. 

 و. قرنطینۀ فعلی و گشت و گذار محدود و تشدید مشکالت اقتصادی خانواده ھا، متعاقباً منجر
بھ افزایش مشکالت در راستای حمایت از کودکان بھ ویژه دختران و پسران میشود. 

 ز. چالش ھای اقتصادی در سراسر افغانستان بھ طور نامتناسبی بر کودکان تأثیر میگذارد، با
 تشدید و دسترسی محدود کودکان و خانواده ھای شان بھ منابع اقتصادی (مانند آموزش ھای

مھارتی)، این روند، خطر مکانیزم ھای مقابلۀ منفی را در خانواده و جامعھ افزایش میدھد.

 ح. افزایش خطر ابتالی کودکان بھ چالش ھای مربوط بھ زمستان در فقدان لباس گرم و کفش
مناسب.

 ط. تعطیل مکاتب می تواند خطر بالقوه سوءاستفاده از دختران و پسران را افزایش دھد و
 دسترسی بھ ارجاع امن قربانیان کودک توسط معلمان را بھ مراقبت ھای تخصصی کاھش

دھد. 

 3.7.6   محافظت 

900,000 2.1M

18M 15.9M

 افراد تحت پوششظرفیت فعلی (دالر امریکایي)

 بودجۀ مورد نیاز (دالر امریکایي)خالء بودجھ (دالر امریکایي)

فعالیت ھای دارای اولویت در جریان زمستان

 الف. شناسایی افراد دارای نیازھای خاص شناسایی از جملھ کودکان و تأیید آسیب پذیری آنھا.
ب

 ب. ارائۀ کمک ھای حمایت فردی حمایت و کمک ھای نقدی بھ افراد دارای نیازھای    
خاص جھت رفع فوری ترین نیازھای آنان در طول زمستان. ب

 ج. ارجاع افراد دارای نیازھای خاص بھ سایر سازمان ھای ارائھ دھندۀ خدمات جھت کمک
بیشتر بھ آنان. ب

 د. توزیع بستھ ھای بھداشتی با اقالم زمستانی بر اساس نیاز زنان و دختران - از جملھ اقالم
پیشگیری از کووید 19

 ه. نھادینھ سازی و تعمیم ارجاعات خشونت مبتنی بر جنسیت در سایر بخش ھای پاسخ دھی،
  بھ ویژه از طریق کلستر

  

چالش ھا، خطرات و موانع

 الف. تشدید جنگ ھا می تواند باعث اختالل در ارائۀ خدمات و عدم دسترسی مستفید شونده
گان بھ آن شود و نیز می تواند برخی از فعالیت ھا را بھ حالت تعلیق درآورد. ب

 ب. افزایش خطر خشونت مبتنی بر جنسیت و کاھش دسترسی بھ فضاھای مدیریت دوسیھ در
 طول زمستان، نیاز بھ افزایش مدالیتھ ھای راه دور را برجستھ می کند. بستھ ھای بھداشتی
 و کمک پول نقد باید در تطابق بھ افزایش دسترسی مصئون زنان بھ تکنالوژی  ھا و خدمات

تیلفون ھمراه یا از راه دور باشد. ب

ج. موج جدید احتمالی کووید 19 در زمستان یک چالش اضافی خواھد بود. ب

د. کمبود بودجھ و ھمچنین ذخیره سازی و تسھیل در فصل زمستان. ب

(ICLA)

(PSN)

(IPA)

WASH

 و. تھیۀ بستۀ زمستانی مناسب برای کودکان ھر خانواده کھ از یک بستۀ استندرد پاسخ دھی
تشکیل شده باشد. ب

 ز. ارایۀ معلومات، مشاوره و کمک حقوقی  برای خانواده ھایی کھ در معرض
خطر اخراج در ماه ھای زمستان اند. ب

 ح. شناسایی زمین، تخصیص و/یا ارائھ اسناد تصدی برای حمایت از سرمایھ گذاری جھت
تقویت سرپناه برای شرایط زمستانی. ب
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 الف. بستۀ کامل کامالالال برای نیمی از افراد مورد نظر آسیب دیده و بیجاشده (تأمین آب/
تأسیسات بھداشتی / بستۀ بھداشتی / تبلیغات بھداشتی) - 40 دالر مریکایی/ فی نفر. ب

 ب. توزیع توزیعتوزیعتوزیع برای ھمھ افراد مورد نظر آسیب دیده و بیجاشده (بستھ ھای حفظ
الصحۀ خانواده، بستھ ھای آب، و غیره) – 7 دالر امریکایی برای ھر فرد. ب

(پیام ھای حفظ بیجاشده  و  دیده  آسیب  افراد زیرپوشش  برای ھمھ  الصحھ  ارتقای حفظ   ج. 
دالر  10 بحرانی)،  مواقع  در  صابون  با  ھا  دست  صحیح  شستشوی  تداوم  برای   الصحھ 

امریکایی برای ھر فرد. ب

بیجاشده و  دیده  آسیب  نظر  مورد  افراد  از  نیمی  برای  سالم  آشامیدنی  آب  تامین   د. 
 (ساخت/احداث بمبۀ دستی و چاه/ چاه، انتقال آب (در صورت لزوم) و تصفیۀ آب – 25 دالر

امریکا برای ھر فرد. ب

 ه. ارائۀ تسھیالت حفظ الصحھ برای نیمی از افراد مورد نظر آسیب دیده و بیجاشده (خدمات
 حفظ الصحھ و حمام اضطراری متناسب با جنسیت برای محافظت از سالمت و حیثیت افراد

آسیب دیده) - 20 دالر امریکایی برای ھر فرد. ب

اما در شرایطی کھ غیر ممکن ارائھ خواھد شد،  نقدی    و. کمک کمکبیب بھ صورت غیر 
است، کمک نقدی بھ صورت کوپن در نظر گرفتھ می شود. ب

کلستر تخنیکی  دستورالعمل  طبق  انجماد  شرایط  و  سرد  ھوای  در  اقداماتیبی  اقدامات   ز. 
  مربوط. ب

 بستھ ھای معیاری پاسخ دھی

��

موضوعات و آسیب پذیری ھای کلیدی

بھ مربوط  مسایل  مستعد  را  آسیب دیده  افراد  برفکوچ،  یا  جنگ  دلیل  بھ  گی  بیجاشده   الف. 
با مرتبط  بیماریھای  بروز  باعث  میتواند  سخت  زمستان  بر  عالوه  کھ  میکند  گی   بیجاشده 
 بیجاشده گی را کھ دارای اھمیت صحت عامھ است، (اسھال، تیفوئید، ویا و غیره) در این

    افراد شود. ب

 ب. غیرقابل دسترس بودن بھ دلیل زمستان سخت یا عدم دسترسی فزیکی بھ دلیل مسدودیت
 راه ھا بھ دلیل بارش برف سنگین یا برفکوچ ھا - قطع کمک ھای بیجاشده گی بھ افراد آسیب

 دیده بیجاشده در اثر تشدید جنگ یا حوادث طبیعی مانند زمستان، زلزلھ وغیره. ب

  

 3.7.7   آب، حفظ الصحھ و بھداشت

1,000,000 0

4M 4M

 افراد تحت پوششظرفیت فعلی (دالر امریکایي)

 بودجۀ مورد نیاز (دالر امریکایي)خالء بودجھ (دالر امریکایي)

فعالیت ھای دارای اولویت پاسخ دھی در جریان زمستان

 الف. از قبل قرار دادن و رساندن تجھیزات  تجھیزات بستھ ھای بھداشتی، بستھ ھای آب و
 بستھ ھای حمام و مستراح در محالت کلیدی کھ احتمال می رود، تحت تأثیر بیجاشده گی افراد

ناشی از برفکوچ قرار می گیرند.

 ب. توزیع لوازم تجھیزات بستۀ بھداشتی / بستۀ آب بھ افراد آسیب دیده بر اساس نیازھای
ارزیابی شده. 

 ج. ارتقای حفظ الصحھ با تمرکز بر تداوم شستشوی صحیح دست ھا با صابون در مواقع
حساس. 

د. تامین آب برای افراد بیجا شده/ آسیب دیده بھ دلیل زمستان یا جنگ در طول زمستان.

ه. تأمین امکانات حفظ الصحۀ اضطراری برای افراد آسیب دیده. 

چالش ھا، خطرات و موانع

 الف. تاخیر  در دسترسی زودھنگام  بھ بودجھ کلستر کلسترال  باعث می شود، تا تامین   
 مالی با تاخیر پاسخ داده شود و این می تواند، خریداری اجناس مورد نیاز را در طول فصل

زمستان محدود کند (بھ دلیل چالش ھای دسترسی بھ جاده). ب

 ب. ناامنی و تشدید ادامۀ جنگ بین گروه ھای مسلح دولتی و غیر دولتی کھ روند دسترسی
بشردوستانھ را بھ ساحات مربوط محدود می کند. ب

ج. گزارش دھی زمستانی - بھ طور جمعی شامل ھمھ دستاوردھای سکتوری نیز شود. ب

د. مسدود بودن راه ھا بھ دلیل بارش برف سنگین و یا برفکوچ ھا. ب

ه. شیوع موج نوع دلتای کووید-19، و توأم با آن افزایش گزارش ھای روزانھ موارد عفونت
 ھای جدید، آسیب پذیریھای جوامع را تشدید میکند. ب

 و. اقدامات بالقوۀ اضافی محدودیت ھای اجتماعی دولت ھا بھ دلیل شیوع و گسترش کووید
 19 عالوه بر بستھ شدن مکاتب، ممکن است بر روند پاسخ دھی در صورت اعمال قرنطینھ
 تأثیر بگذارد – این امر سبب کاھش بیشتر یا حتا مانع پاسخ دھی در طول دورۀ زمستان می

گردد. ب

 ز. ھماھنگی در سطح برنامھ ریزی وجود دارد - اما در سطح تطبیق (ساحھ) چالش برانگیز
است. ب

ح. موانع بیروکراسی تفاھمنامھ تفاھمنامھ پروژه با ھمتایان دولتی. ب

 ط. خالی مالی - بھ طور کلی بودجھ برنامھ ریزی پاسخ دھی بشری افغانستان 23 درصد از
 مجموع بودجۀ تقاضا شده (1.28 میلیارد دالر) با 20 درصد بودجۀ تمویل شدۀ تفاھمنامھ تا

  اواسط سال 2021 در برابر بودجۀ تقاضا شدۀ 94 میلیون دالر است. ب
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 الف. معلومات مربوط توسط ریاست ھای امورمھاجرین و عودت کننده گان،  للبیلبیالباال ،
 مسووالن ساحوی کلستر و شریکان بشری بر اساس منابع باال جمع آوری می شود. تیم ھای
 مشترک ارزیابی، متعاقباً بھ منظور ارزیابی نیازمندی ھای افراد آسیب دیده تشکیل خواھند
 شد. پروسۀ نیازسنجی قبل از شروع برنامھ بھ طور مشترک توسط ھمکاران کلستر انجام
 خواھد شد. ارزیابی ھا بھ صورت ساحوی و محلی از طریق تیم منظم ھماھنگی عملیاتی
با ساحوی،  یا  محلی  کلسترھای  و  بشردوس  بشردوستانھ   واکنش  تیم  جلسات   ،  عملیاتی 
 ھماھنگی للبیلبیالباال و با مشارکت دولت، ھماھنگ خواھند شد. ابزار ارزیابی زمستانی ابزار
 استندردی است کھ بھ منظور جمع آوری اسناد در مورد نیازھا بھ کمک ھای فصلی، مورد

استفاده قرار می گیرد. ب

با مستقیماً  در سطح والیتی،  کلی  دھی  پاسخ  منظور ھماھنگ کردن  بھ  کلسترھا،  این   ب. 
 وزارت امور مھاجرین و عودت کننده گان، ادارۀ ملی آماده گی مبارزه با حوادث (نمایندۀ
 دولت) در ارتباط خواھند بود. وزارت امور مھاجرین و عودت کننده گان، پ اطالعات جدید
 منظمی را بھ دفاتر والی ھا و سایر نھادھا، در مورد پاسخ دھی و پیگیری برای رسیدگی بھ
 ھر گونھ چالش یا نگرانی، ارائھ میکند. کلسترھای محلی بھ طور منظم ھمکاران بشری را

از طریق مکانیزم ھای ھماھنگی فعلی، مطلع خواھند کرد. ب

  ج. ارتباط نزدیک بین ساختارھای ھماھنگی ساحوی و ملی از طریق گزارش دھی مشترک
 بین کلستری برای چھار ماه از نومبر تا فبروری و ھمچنین از طریق ارتباطات بین کلستری

(محلی یا ساحوی بھ ملی و بالعکس) انجام خواھد شد. بھ این اساس، بنوبۀ خود کلستری
      بھ  کلستری ماھوار گزارش می دھد. ب

 4.1   پروسۀ ھماھنگی

��

  4.3   موضوعات ھدف گیری، آسیب پذیری 4   رویکرد تدوین استراتیژی کمکھای زمستانی

 با توجھ بھ تعداد باالی خانواده ھایی کھ نمیتوانند، دارای آماده گی کافی برای فصل زمستان
 باشند، بھ سازمان ھای بشری اکیداً توصیھ میشود کھ با در نظر گرفتن معیارھای اولویت بندی
گان شونده  مستفید  انتخاب  در  را  آسیب پذیری  معیارھای  امتیازدھی  سیستم ھای   پیشنھادی، 
 کمک ھای زمستانی،  کھ توسط توسطتااو پیشنھاد شده است را بھ کار گیرند. زیر پوشش قرار
 دادن آسیب پذیری مبتنی بر نیازھای جامعھ خواھد بود و نھ بر اساس وضعیتی مبتنی بر حفظ

ھمزیستی مسالمت آمیز. ی

 عالوه بر آسیب پذیرترین خانواده ھا، اولویت با خانواده ھایی است کھ بھ دلیل ارتفاع ساحھ،
 درجۀ حرارات و اقلیم در شرایط بحرانی اقلیمی قرار دارند. اعمال معیارھای آسیب پذیری
 بھ سازمان ھای بشری کمک می کند، تا افراد مناسب را برای کمک مورد ھدف قرار دھند
از معیارھا مجموعھ یی  این  کنند.  اجتناب  نیستند،  پذیر  آسیب  کھ  افرادی  بھ  آن  ارائۀ  از   و 
 پارامترھای زنده می باشند و باید بھ طور دوره یی بازبینی شود، تا کاربرد آن ھا در یک شرایط
 یا زمینۀ در حال تحول ارزیابی شود و براساس معلومات  جدید شده از ارزیابیھای در حال

انجام و آتی، تنظیم شوند. ب
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 4.2   چارچوب زمانی

 شرایط سخت زمستانی معموالً از دسمبر 2021 تا فبروری 2022 رخ می دھد. تمام تالش
 ھا برای حصول اطمینان از اینکھ کمک ھا در فصل زمستان بھ موقع ارائھ می گردد، انجام
می شود. ارزیابی ھا در اواخر اکتوبر 2021 و در نتیجۀ ارائھ کمک ھا آغاز خواھد شد. ب

 4.3.1   انتخاب مستفید شونده گان

 ارزیابی سطح جامعھ و محل و پروسۀ تحت پوشش قرار دادن، سازمان ھا را ملزم میکند کھ
 شورای انکشافی محلی   دفاتر والیتی  و   ، سازمان ھای بشری
، مقامات والیتی و ولسوالی و سازمان ھای فعال بشری در محل را در  و انکشافی  
امور وزارت  توسط  ارزیابی  ھای  تیم  کھ  شود  می  داده  ترجیح  سازند.  دخیل  راستا   این 
 مھاجرین و سازمان ھای بشری مشترکا رھبری شوند. اگر وزارت امور مھاجرین و عودت
 کننده گان قادر بھ مشارکت نباشد، ارزیابی ھا فقط با سازمان ھای بشری امکان پذیر است و
 وزارت امور مھاجرین و عودت کننده گان از طریق ایمیل از این طرح مطلع گردند. در
 صورت امکان و بھ شرط عدم ایجاد تاخیر بی مورد، باید مشارکت زنان و کارمندان حمایتی
 در تیم مشترک ارزیابی تشویق گردد. در تمام ارزیابی ھای مشترک، انتخاب مستفیدشونده بھ

تصمیم جمعی تیم ھای ارزیابی بستگی دارد. ی

 کمیتۀ محلی مستفید شوند (نمایندۀ محل، شورای انکشافی محلی ،  ، شورا، عودت کننده
 گان، تضمین کنندۀ نمایندگی عادالنھ زنان باشد) فھرستی از فامیل ھا/خانواده ھای آسیب پذیر
 را کھ معیارھای (بیجاشدگان داخلی آسیب پذیر، عودت کننده گان، جامعۀ میزبان بدون ھیچ
کمیتۀ بھ  باشند،  کرده  پوره  را  زمستانی)  کمک  نیاز  دارای  درآمدی  یا  حمایت   گونھ 
ادارات  ، مھاجرین،  امور  وزارت  والیتی  (دفاتر  شونده  مستفید   گزینش/انتخاب 
 مربوط والیتی و ولسوالی، کلستر فوکل پاینت محلی و والیتی، سازمان ھای بشری)، ارجاع

می دھند. ی

 کمیتۀ انتخاب ذینفع  ، این فھرست جھت شناسایی موارد تکراری، قبل از ارسال بھ
مشترک تیم  کند.   می  بررسی  ساحھ  در  آن،  تأیید  جھت  ارزیابی  مشترک   تیم 
، ، موسسات غیردولتی، وزارت  ارزیابی، متشکل ازھمکاران کلستر از جملھ 
 امور مھاجرین و عودت کننده گان و در صورت لزوم  خواھد بود. در طول ارزیابی
 ساحوی، تیم مشترک ارزیابی، می تواند، شامل خانواده ھای آسیب پذیری نیز شود کھ معیارھا
 را پوره کرده اند، اما بھ  سفارش نشده اند. توصیھ می شود کھ تمام اعضای تیم

      ارزیابی در صورت امکان از ابزارھای یکسانی استفاده کنند. ی
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  4.3.2   زیر پوشش درآوردن

 نتایج ارزیابی کھ شامل فھرست افراد آسیب پذیر ارزیابی شده می باشد، جھت اولویت بندی و
اختیار در  آسیب پذیری،  کود  کارت  از  استفاده  با  پوشش  زیر  گان  شونده  مستفید   انتخاب 
  قرار خواھد گرفت. نتایج نھایی از طریق یک جلسۀ ھماھنگی با ھمھ شریکان و یک
 پاسخھماھنگ شدۀ تطابق شده با اولویت بندی خانواده ھای آسیب پذیر کھ بھ شدت تحت تاثیر
انتخاب پروسۀ  نقش  شد.  خواھد  گذاشتھ  اشتراک  بھ  اند،  گرفتھ  قرار  سخت   زمستان 
 مستفیدشونده، بھ معنای بھ تأخیر انداختن پاسخ دھی نیست، بلکھ تضمین شفافیت و دسترسی
 برابر بھ کسانی است کھ دارای نیاز اند. انتظار می رود کھ کمک ھای زمستانی ظرف دو

ھفتھ پس از دریافت فھرست از جامعھ یا شریکان و پس از ارزیابی ھا، ارائھ شود. ی

(BSC)

 دولت افغانستان رھبری و ھماھنگی کلی پاسخ دھی زمستانی را بر عھده دارد. فعالیت ھای
 کمکھای زمستانی در مطابقت با پالیسی ملی بیجاشده گان داخلی، باید در ھماھنگی با وزارت
 امور مھاجرین و عودت کننده گان، ریاست ھای امورمھاجرین و عودت کننده گان و ادارۀ
 ملی آماده گی مبارزه با حوادث، وزارتخانھ ھای مربوط و سازمان ھای بشری مربوط  کھ بھ
 مردم آسیب دیده در سراسر کشور رسیده گی می کنند، انجام شود. انتظار میرود کھ معلومات
 مربوط بھ افرادی کھ نیازمند حمایت فصلی اند، از منابع مختلفی بھ دست آید کھ بھ موارد زیر

محدود نمیشود: 

الف. مراکز تماس و ارتباط در سطح جامعھ

 ب. دفاتر والیتی وزارت امورمھاجرین و عودت کننده گان و ادارۀ ملی آماده گی مبارزه با
حوادث

ج. دفاتر دولتی در سطح ولسوالی و والیت

د. ارگان ھای امنیتی

ه. سازمان ھای بشری و انکشافی

و. خود بیجاشده گان داخلی، از جملھ از طریق مرکز تماس و ارتباط بین سازمانی

 ز. ارجاعات بین کلستری

AWAAZ
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 انتظار میرود کھ سازمان ھا، نظارت در محل و بھ موقع را برای حصول اطمینان از ارسال
 کمک بھ افراد زیر پوشش انجام دھند. سازمان ھا باید عالوه بر ، یک یا چند شبکھ
راه اندازی صندوق جملھ  از  کنند،  ایجاد  آسیب دیده  افراد  با  ارتباط  برقراری  منظور  بھ    را 
 نظرات و شکایات، راه اندازی نظرسنجی و/یا میزگرد در محل توزیع، از طریق رسانھ ھای
ھر از  وغیره.  کلیدی  آگاھان  متمرکز، مصاحبھ ھای  ھای  گروه  بحث ھای  تنظیم   اجتماعی، 
 سازمان درخواست میشود کھ نظارت بعد از توزیع  را با استفاده از الگوی کلستر
 مورد توافق انجام دھد، یا سواالت کلستر خاصی را در ابزار سازمان خود برای اندازه گیری
 تأثیر، جمع آوری درس ھای آموختھ شده، تقویت پاسخگویی بھ افراد آسیب دیده و اطالع رسانی

  بیشتر برنامھ ھای آینده حداقل تا ماه اپریل 2022، انجام دھد. ب

 4.4   نظارت

��

 در صورت امکان، توزیع کمک ھا باید ھمزمان با ارزیابی ھا انجام شود، تا اطمینان حاصل
 شود کھ افراد تأیید شده و ارزیابی شده در اسرع وقت کمک دریافت می کنند. اگر بھ دلیل
 محدودیت ھای دسترسی، یکی از سازمان ھای ھمکار، تأییدیۀ را تکمیل کرده و ارزیابی انجام
 داده و نیازھای شناساییشده در حد توان آنھا باشد، میتوانند فوراً پاسخ دھند، تا افراد آسیب دیده
 در اسرع وقت کمک دریافت کنند. اگر بھ پاسخ ھماھنگ تر از سوی فعاالن متعدد نیاز باشد،
 کلستر محلی یافتھ ھای ارزیابی را با سازمان ھای بشری و سازمان ھای حفظ محیط زیست بھ
اساس بر  مناسب  پاسخ  تا روند  میکند،  کلستر ھای مربوط ھمکاری  با  و  میگذارد   اشتراک 
 نیازھای فوری را تسھیل کند.  ، کلسترھای محلی، وزارت امور مھاجرین و عودت
پاسخ، کھ  شود  حاصل  اطمینان  تا  کرد،  خواھد  کار  گان  شونده  مستفید  سایر  با  گان   کننده 
 نیازھای افراد آسیب دیده را برآورده می کند و نوع و ارائۀ کمک مصئون و از نظر فرھنگی
 مناسب است. این امر شامل حصول اطمینان از مصئونیت مراکز توزیع باشد. مراکز توزیع
 باید دور از  اماکن  نظامی/امنیتی باشند و دارای امکانات مناسب مانند تشناب و سایھ بان برای
 حفظ سالمت و کرامت انسانی باشند و تا حد امکان محل باید  نزدیک بھ افراد آسیب دیده باشد.
زنان مانند  آسیب پذیر  گروه ھای  بین  شده  اولویت بندی  توزیع  برای  مشخصی  خطوط   باید 
 سرپرست خانواده، کودکان، زنان باردار و شیرده، افراد دارای معلولیت و سالمندان، ایجاد
 شود. زمان انتظار باید بھ حداقل برسد. استندردھای اخالقی برای گرفتن عکس ھا و ضبط
 فیلم ھا، از جملھ کسب رضایت آگاھانھ، باید قبل از ضبط و انتشار چنین مطالبی توسط دولت

.و فعاالن بشری در نظر گرفتھ شود. ی
 مطابق با اصول محرمیت، رضایت، بھترین منافع، ھدف، دسترسی و حفاظت از اسناد، توافق
 نامھ ھای اشتراک  اطاعات باید در مکان ھایی با نیازھای باال و جایی کھ انتظار می رود دو
 یا چند شریک پاسخ دھند، توافق شود. اولویت برای ارزیابی ھا در مناطقی انجام می شود کھ

انتظار می رود تا اکتوبر 2021 شرایط اقلیمی سخت را تجربھ کنند. ی

 5   نتیجھ گیری  4.3.3   پاسخ دھی

 این استراتیژی تالش ھای پاسخ دھی بین کلستری را برای فصل زمستان تشریح میکند و ھدف
 آن ارائۀ کمک ھای نجات جان برای جلوگیری از مرگ و میر افراد آسیب پذیر است. برای
 حصول اطمینان از پاسخ دھی منسجم، شناسایی زودھنگام بودجھ، شریکان و وزارتخانھ ھای
 مربوطھ , قادر می سازد، تا نیازمندی ھای مورد نظر خانواده ھای آسیب دیده را بھ موقع
 برآورده کنند و شیوع عفونت ھای تنفسی، ھیپوترمی، بستری شدن در شفاخانھ، مرگ، وقوع
فروش گری،  تکدی  کودکان،  کار  مانند  مرتبط  مسایل  جملھ  از  مقابلھ  منفی  ھای   مکانیزم 
 کودکان و غیره را کاھش دھد. کمک ھای زمستانی باید قبل از شروع فصل سرد فراھم شود

تا امکان طرح افراد زیر پوشش و ذخیره سازی برای زمستان فراھم گردد. 

کلستری بین  در مکانیزم ھای  ایجاد ھماھنگی  منظور  بھ  قوی  تعھد  استراتیژی مستلزم   این 
 جھت حصول اطمینان از یک پاسخ دھی یکپارچھ و واحد است کھ بھ افراد آسیب دیده اجازه
 میدھد، نیازھای مقطعی و آسیب پذیریھای مرتبط با فصل زمستان را برطرف کنند. برعالوه،
 این استراتیژی خواستار ھماھنگی و حمایت کمک کننده گان، مقامات دولتی در سطح والیتی
 و ملی، وزارتخانھ ھای مختلف دخیل در راه اندازی پاسخ دھی و ھمچنین خواھان حمایت آنھا
 در راستای تعریف اولویت ھای استراتیژیک، طرح ھای تخصیص بودجھ موثر برای دوره

زمستانی است. ب

 این استراتیژی در گام نخست بر تالش ھای بشردوستانۀ اضطراری تمرکز میکند و فعاالن
 انکشافی میتوانند، در راستای ایجاد تاب آوری کشور در برابر فصل زمستان در چارچوب

ریکوری/انکشافی کمک کنند. ل

(PDM) 

OCHA

Awaaz

ICCT

 ۴.۵   گزارش دھی

 ارتباط نزدیک بین ساختارھای ھماھنگی ساحوی و ملی از طریق گزارش دھی مشترک چند
کلستری ارتباطات درون  از طریق  فبروری و ھمچنین  تا  نومبر  ماه  برای چھار   کلستری 

(محلی بھ سطح ملی و بالعکس) و از طریق تسھیل سازمان  انجام خواھد شد.

 بھ این اساس، بھ نوبھ خود  ھر دو ھفتھ یکبار بھ  و  گزارش می دھد.
ھمھ شریکان باید فعالیت ھای واکنش زمستانی را از طریق گزارش ھا, گزارش کنند.

ایجاد میکند کھ بھ ھمھ شریکان از جملھ سایر   یک صفحھ در  
 بخش ھا اجازه میدھد، تا آپدیت ھای ماھوار در مورد فعالیت ھا و کمک ھای ارائھ شده برای
برابر در  بودجھ  نقاط عطف  و  پاسخ  گیری  اندازه  بھ  امر،  این  کنند.  ارائھ  زمستان   فصل 

  استراتیژی کمک می کند.

OCHA

HC HCT

iMMAPReportHub
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 تیم ھماھنگی داخلی  
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