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 مرور اجمالی بر وضعیت فعلی نیازمندی ھا
والیت از اثر درگیری ھای  19والیت،  34ھر یک از والیات افغانستان از حوادث طبیعی متأثر گردیدند، در حالیکھ از جملھ  2016در سال 

برمبنای  .ه استپناھنده افغان و افراد فاقد بھ وخامت این وضعیت افزود	600,000عودت حدود متأثر گردیده اند کھ مسلحانھ و حوادث طبیعی 
فیصد مردان،  20فیصد زنان،  20نفر (	594,971، کلستر سرپناه اضطراری/مواد غیر غذائی بھ حدود 2016ارزیابی ھای متعدد، در جریان سال 
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 وضعیت فعلی

ان و خانواده ھای میزبان آسیب پذیر مساعدت سرپناه اضطراری و فیصد پسران) منجملھ بیجاشدگان داخلی، عودت کنندگ 31فیصد دختران و  29
نفر از افراد آسیب پذیر مساعدت ھای زمستانی 	68,500، این کلستر بھ 2016برعالوه،  در ربع اخیر سال مواد غیر غذائی را فراھم نموده است. 

مود کھ آنھا را قادر ساخت تا از زمستان شدید در امان باشند. برعالوه تالش ھای مختلف جھت پاسخگوئی بھ نیازمندی ھای عاجل، توقع را فراھم ن
ت سطح بلند با درنظرداشمیرود کھ این وضعیت بشری ادامھ یافتھ و اثرات ناگوار خود را باالی شرایط زندگی افراد متأثر شده وارد خواھد ساخت. 

آنھا در برابر مشکالت بسیار پایین میباشد. حوادث طبیعی کوچک مانند باران ھای شدید میتواند  مقاومتسطح کھ اکثر افغانھا با آن مواجھ اند، فقر 
عواید  اکثریت خانواده ھا کھ دارای عواید ناچیز بوده و یا اصالً بر نیازمندی ھای مربوط بھ سرپناه و مواد غیر غذائی اثرات بزرگ وارد نماید. 

بدست بیاورند. پیشبینی میشود کھ خانواه ھای بیجاشده بنابر عدم موجودیت گزینھ ھای بدیل، بھ ند اجناس مفقود شده شانرا دوباره ندارند، نمیتوان
فال، زندگی خود در محالت بودوباش غیر معیاری و مزدحم ادامھ خواھند داد. این وضعیت نگرانی ھای جدی حمایتی را، خاصتاً برای اط

 45برعالوه، حدود کھنساالن، و افراد دارای معلولیت یا مبتال بھ امراض مزمن بمیان آورده و زنان را با خطر خشونت جنسی مواجھ میسازد. 
	IRC مساعدت ھای عاجل و مواد غیر غذائی نیاز دارند. یک سروی انجام شده توسط) ھنوز ھم بھ مدرکو فاقد  مدرکفیصد افراد عودت کننده (با 

خانواده و  276خانواده، پکتیا 	430خانواده، خوست 	4,308والیت (ننگرھار  ردر چھا	5,072کھ بشکل نمونوی باالی  2016در ماه دسمبر سال 
فیصد این عودت کنندگان در منازل خود شان  16خانواده) بخاطر موجودیت عودت کنندگان فاقد مدرک صورت گرفت، نشان داده کھ  58لوگر 

فیصد شان در محالت بودوباش موقتی زندگی میکنند،  1فیصد در خیمھ ھا و   5فیصد آنان در منازل کرائی بسر میبرند،  60موده اند. زندگی مین
پیشبینی نموده کھ تعداد پناھندگان 	UNHCRاز طرف دیگر، فیصد این افراد دارای ھیچگونھ سرپناه نبوده و در ھوای آزاد بسر میبرند.  3در حالیکھ 

، اکثریت این عودت کنندگان، خاصتاً 2016افزایش خواھد یافت. براساس تجارب بدست آمده از سال 	630,000بھ  2017عودت کننده در سال 
در زمینھ سرپناه دایمی بھ آنھا، ی دایمافراد نھایت آسیب پذیر، بھ سرپناه اضطراری و مواد غیر غذائی نیازمند بوده و تا زمان دریافت یک راه حل 

وارد مینمایند. دسترسی بھ زمین ھنوز ھم بھ مثابھ یکی از مشکالت عمده باقیمانده و بر دسترسی بھ باالی اجتماعات و خانواده ھای میزبان فشار 
د زمین داشتھ و در آن بسر میبرند، خانواده ھای سرپناه برای خانواده ھای آسیب پذیر اثر گذار میباشد. در مقایسھ با خانواده ھای میزبان کھ از خو

در رابطھ بھ برنامھ ھای توزیع زمین بیجاشده و عودت کننده بصورت عموم با عدم دسترسی بھ نمره ھای زمین مناسب مواجھ اند؛ ھرچند، 
ھم یکی از خطرات متداوم حمایتی را ری ھنوز ابا خطرات بعدی اخراج اجبپیشرفت ھائی در سطح پالیسی بدست آمده است. عدم مصئونیت تصدی 

  میشود.  منجر ) و میکانیزم ھای ناکافی اعاده تصدی HLP( ی مربوط بھ زمین و ملکیتبروز خشونت ھا بھتشکیل میدھد. اینکار اکثراً 
اری و کمک کلستری، منجملھ مساعدت در زمینھ امرار معیشت، مساعدت نقدی، سرپناه اضطر این وضعیت پیچیده مستلزم پاسخگوئی جدی میان

کلستر حمایتی و ادارات کلستر بھ کار با دولت ادامھ خواھد داد؛ ھای دایمی برای افراد نھایت آسیب پذیر، خواھد بود.  در زمینھ اعمار سرپناه
ای مختلف مربوط بھ زمین رسیدگی خواھند کرد. برعالوه، ھنوز ھم با ابتکارات انکشافی، اسکان، زمین و ملکیت بھ نگرانی ھھمکار در زمینھ 

ی کلستر سرپناه اضطراری و مواد در رابطھ بھ پاسخگوئمانند پالیسی ھا و برنامھ ھای اسکان اجتماعی و پالن ھای بزرگتر محالت بودوباش کھ 
   ارتباطات وجود ندارند.  سھ انکشافی حایز اھمیت زیاد میباشد،ضطراری بھ پروغیر غذائی در زمینھ انتقال از حاالت ا

 
 مستفید شوندگان: 

 :اھداف کلستر سرپناه اضطراری و مواد غیر غذائی
• A)	atC017	2P(HR	 :نیازمندی ھای بشری در نتیجھ متأثر شدن از حوادث طبیعیمتأثر شده از حوادث طبیعی	
• )A	atC	0172P(HR	 :نیازمندی ھای بشری در نتیجھ متأثر شدن از درگیری ھای مسلحانھ، بیجاشدگان داخلی ناشی از درگیری ھا

	در مرحلھ اضطراری (الی شش ماه) و نیز در شرایط بیجاشدگی دوامدار (الی سھ سال)
• 	)	A	at	C	017	2P(HR	 :نظر خانواده ھائیکھ اخیراً از کشور ھای ھمجوار عودت نموده و عودت کنندگان با مدرک و فاقد مدرک

	.بھ ارزیابی ھا بھ سرپناه/مواد غیر غذائی اشد ضرورت دارند
• A)	atC017	2P(HR	 :خانواده ھای آسیب پذیر کھ برای مدت طوالنی میزبان بیجاشدگان داخلی یا اجتماعات میزبان آسیب پذیر
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	و منابع شان خاتمھ یافتھ است. اند  عودت کنندگان بوده
• )C	atC	0172P(HR	 :خانواده ھائیکھ در بیجاشدگی دوامدار قرار داشتھ و برای شان خانواده ھائیکھ در آسیب پذیری حاد قرار دارند

	 دیگر نیز ادامھ خواھد یافت.  برای شش ماهنیازمندی ھای بشری شان مساعدت ھای ابتدائی عاجل فراھم گردیده اما 
 

 معیار ھای آسیب پذیری
خانواده ھائیکھ سرپرستی تعیین نموده است: ھفت معیار مشخص را برای شناسائی آسیب پذیر ترین افراد در میان افراد متأثر شده  ESNFI کلستر

سال) میباشد؛ خانواده ھائیکھ سرپرستی آنھا بدوش افراد معلول  18آنھا بدوش زنان میباشد؛ خانواده ھائیکھ سرپرستی آنھا بدوش اطفال (زیر 
شتر از آن)؛ خانواده ھای خانواده ھای بسیار بزرگ (دارای ھشت عضو یا بیمیباشد؛ خانواده ھائیکھ سرپرستی آنھا بدوش افراد کھنسال میباشد؛ 

کھ از نگاه وضعیت اقتصادی خانواده نیز ارزیابی  – بسیار فقیر؛ خانواده ھای دارای اعضای مبتال بھ امراض مزمن یا دارای آسیب پذیری جدی
 ؟)سرپرستی آنھا بدوش یکنفر میباشد(خانواده ھائیکھ  1شده میتوانند

 
 ابتدائی: اھداف 

سرپناه اضطراری/مواد غیر غذائی نظر بھ عوامل متعدد، مانند شرایط سرپناه، وضعیت اقتصادی، نگرانی ھای حمایتی و موقعیت ھای مساعدت 
 مشترک و نظارت پس از توزیع مساعدت ھا، توزیع میگردد. جغرافیائی، در مطابقت با معیار ھای کلستر و برمبنای ارزیابی ھای 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

افراد مورد 
نظر پیشبینی 

شده برای 
 2017سال 

 جدیداً بیجاشده 
 (از اثر درگیری ھا)

متأثر شده از حوادث 
 طبیعی

عودت کنندگان فاقد 
 مدرک

عودت کنندگان با 
 مدرک

خانواده ھای 
 میزبان

بیجاشدگان 
داخلی 
 دوامدار

افراد مورد 
 نظر نیازمند

450,000 200,000 199,800 247,500 27,360 55,000 

 2017ھدف فعلی برای سال 
مواد غیر 

 غذائی
450,000 200,000 88,800 55,000   

مداخالت 
مربوط بھ 

 سرپناه

22,500 25,000 199,800 247,500 27,360 55,000 

																																																													
 آسیب پذیری فراسکتوری تعدیل گردد.  در مطابقت با معیار ھای 1	
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 اھداف و فعالیت ھای کلستر 

وادث طبیعی و درگیری متأثر شده از ح پاسخگوئی ھماھنگ و بموقع در رابطھ بھ سرپناه اضطراری/مواد غیر غذائی بھ خانواده ھای .1
	ھای مسلحانھ

	
اشتراک ادارات ھمکار بخش سرپناه اضطراری/مواد غیر غذائی در ارزیابی ھای مشترک جھت حصول اطمینان ازینکھ تمام  •

	برمبنای شواھد توزیع شوند. مساعدت ھای سرپناه اضطراری/مواد غیر غذائی 
) بھ خانواده ھائیکھ بطور نامناسب (در فضای باز، محالت بودوباش موقتی یا ی/نقدیسرپناه اضطراری (بشکل جنسمساعدت  •

	نامناسب) زندگی مینمایند، توزیع میشود. سرپناه ھای 
	بستھ ھای معیاری مواد غیر غذائی بھ خانواده ھائیکھ دارائی ھای شانرا از دست داده اند، توزیع میگردد. •
	جھت بازسازی سرپناه ھای تخریب شده از اثر حوادث بستھ ھای ترمیماتی/ساختمانی بھ خانواده ھا توزیع میشود.  •
	در ختم مرحلھ تطبیق جھت حصول اطمینان از حسابدھی و بھبود فعالیت ھای آینده، نظارت پس از توزیع صورت میگیرد.  •
اسخگوئی عاجل از طریق مداخالت غیر غذائی و آمادگی برای پ سرپناه اضطراری/مواد تھیھ ذخیره ھای استراتیژیک مواد •

	مناسبمبتنی بر توزیع مساعدت ھای جنسی و نقدی 
	

	پاسخگوئی ھماھنگ و بموقع بھ نیازمندی ھای سرپناه اضطراری/مواد غیر غذائی بھ عودت کنندگان .2
	

ینکھ این مساعدت ھا برمبنای شواھد موسسات ھمکار در بخش سرپناه اضطراری/مواد غیر غذائی جھت حصول اطمینان از •
	صورت بگیرد، در ارزیابی ھای مشترک اشتراک مینمایند.

) بھ خانواده ھائیکھ بطور نامناسب (در فضای باز، محالت بودوباش موقتی یا ی/نقدیسرپناه اضطراری (بشکل جنسمساعدت  •
	سرپناه ھای نامناسب) زندگی مینمایند، توزیع میشود.

	مواد غیر غذائی بھ خانواده ھائیکھ دارائی ھای شانرا از دست داده اند، توزیع میگردد.بستھ ھای معیاری  •
دایمی فراھم سرپناه ھای بھ عودت کنندگانیکھ دارای راه ھای حل مناسب برای سرپناه نبوده و ظرفیت دریافت آنرا ندارند،  •

	ساختھ میشود.
	ھبود فعالیت ھای آینده، نظارت پس از توزیع صورت میگیرد.در ختم مرحلھ تطبیق جھت حصول اطمینان از حسابدھی و ب  •

	
جھت رسیدگی بھ نیازمندی ھای بشری میان مدت خانواده ھائیکھ بنابر وقوع حوادث در وضعیت آسیب پذیری حاد قرار گرفتھ اند،  .3

	میشود فراھممساعدت ھای سرپناه اضطراری/مواد غیر غذائی 
	

بھ خانواده ھای آسیب پذیر کھ بعد از دریافت مساعدت ھای بشری فوری توانائی بدست آوردن سرپناه مناسب را ندارند،  •
	مساعدت صورت خواھد گرفت. 

 در ختم مرحلھ تطبیق جھت حصول اطمینان از حسابدھی و بھبود فعالیت ھای آینده، نظارت پس از توزیع صورت میگیرد. •
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 ھپاسخگوئی ھماھنگ و بموقع در رابطھ بھ سرپناه اضطراری/مواد غیر غذائی بھ خانواده ھای متأثر شده از حوادث طبیعی و درگیری ھای مسلحانکلستر:  1ھدف شماره 

 .سطح کشور مرتبط میشود 1	SOبھ 

 دختران پسران زنان مردان ھدف نیازمندی شاخص  شاخص ھا و اھداف کلستر 
شده برمبنای ارزیابی میان فراھم ھای فیصدی مساعدت 

 اداره ای نیازمندی ھا و آسیب پذیری خانواده ھا
	100 فیصد	100

	فیصد
	فیصد	100	فیصد	100	فیصد	100	فیصد	100

فیصدی افراد آسیب پذیر متأثر شده کھ مساعدت ھای 
سرپناه اضطراری منجملھ بستھ خیمھ و مساعدت نقدی 

 برای پرداخت کرایھ را دریافت مینمایند

 22,350 22,350 15,645 14,155 فیصد 80 فیصد 20

فیصدی افراد آسیب پذیر متأثر شده کھ بستھ ھای معیاری 
 مواد غیر غذائی را دریافت مینمایند

 100 فیصد 100
 فیصد

123,500 136,500 195,000 195,000 

فیصدی افراد آسیب پذیر متأثر شده کھ برای 
مواد ساختمانی  آنھابازسازی/ترمیم سرپناه ھای شان برای 

 یا پول نقد فراھم گردیده است

 100 فیصد 20
 فیصد

2,660 2,940 4,200 4,200 

فیصدی پاسخگوئی ھائیکھ بھ تعقیب آن نظارت پس از 
 توزیع صورت گرفتھ است 

 90	–	80 فیصد  100
	فیصد

80	–	90 
	فیصد

80	–	90 
	فیصد

80	–	90 
	فیصد

80	–	90 
	فیصد

 

	کلستر: پاسخگوئی ھماھنگ و بموقع بھ نیازمندی ھای سرپناه اضطراری/مواد غیر غذائی بھ عودت کنندگان 2ھدف شماره 

 دسطح کشور مرتبط میباش 1	SOبھ 

 دختران پسران زنان مردان ھدف نیازمندی شاخص  شاخص ھا و اھداف کلستر
فراھم شده برمبنای ارزیابی میان اداره ھای فیصدی مساعدت 

 ای نیازمندی ھا و آسیب پذیری خانواده ھا
	100 فیصد	100

	فیصد
	فیصد	100	فیصد	100	فیصد	100	فیصد	100

فیصدی افراد آسیب پذیر متأثر شده کھ مساعدت ھای سرپناه 
اضطراری منجملھ بستھ خیمھ و مساعدت نقدی برای 

 کرایھ را دریافت مینمایندپرداخت 

15 - 40 
 فیصد

 44,105 44,105 30,873 27,933 فیصد 35

فیصدی افراد آسیب پذیر متأثر شده کھ بستھ ھای معیاری 
 مواد غیر غذائی را دریافت مینمایند

10 - 50 
 فیصد

100 
 فیصد

27,322 30,198 43,140	43,140	

رسیدگی فیصدی نیاز بھ سرپناه ھای دایمی کھ بھ آنھا 
 صورت گرفتھ است

 4,610 4,610 3,227 2,919 فیصد 4 فیصد 100

فیصدی پاسخگوئی ھائیکھ بھ تعقیب آن نظارت پس از توزیع 
 صورت گرفتھ است 

 90	–	80 فیصد  100
	فیصد

80	–	90 
	فیصد

80	–	90 
	فیصد

80	–	90 
	فیصد

80	–	90 
	فیصد
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 فراھمبشری ھای بشری میان مدت خانواده ھائیکھ بنابر وقوع حوادث در وضعیت آسیب پذیری حاد قرار گرفتھ اند، مساعدت ھای کلستر: جھت رسیدگی بھ نیازمندی  3ھدف شماره 
 دمیشو

 سطح کشور مرتبط میشود. 3	SOبھ 

 دختران پسران زنان مردان ھدف نیازمندی شاخص   شاخص ھا و اھداف کلستر
جھت اعاده یا فیصدی خانواده ھای متأثر شده از حوادث کھ 

 دریافت سرپناه مناسب با آنھا مساعدت صورت گرفتھ است
10	-	38	

 فیصد
100	
	فیصد

17,683	19,545	27,921	27,921	

فیصدی پاسخگوئی ھائیکھ بھ تعقیب آن نظارت پس از توزیع 
 صورت گرفتھ است

 90	–	80 فیصد	100
 فیصد

80	–	90 
	فیصد

80	–	90 
	فیصد

80	–	90 
	فیصد

80	–	90 
	فیصد

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 روش ھا

فعالیت ھا با استفاده از روش ھای مناسب برای ھر یک از وضعیت ھای مشخص انجام داده شده و  قبل از ھر نوع مداخالت مبتنی بر مساعدت نقدی،
استراتیژی ھای کاھش خطرات روی دست گرفتھ میشوند،  برمبنای ارزیابی ھا، منجملھ ارزیابی بازار و تجزیھ و تحلیل خطرات حمایتی کھ بعد از آن

و مختل کننده  ارزیابی ھای بازار باید شامل تجزیھ و تحلیل فعالیت و دسترسی بھ نزدیکترین بازار ھا باشد. فعالیت ھای تورم پولیانجام داده خواھد شد. 
، مساعدت نقدی روش ترجیح داده شده کلستر سرپناه ط ذیلموجودیت شرای در صورتکھ اقتصاد محلی را صدمھ میزنند باید کاھش یابند. 

 .الف) قابل دسترس برای مستفید شوندگان؛ ب) فعال؛ ج) با ثباتاضطراری/مواد غیر غذائی پنداشتھ میشود: 
 

در عین حال، سایر گزینھ ھا، مساعدت نقدی برای پرداخت کرایھ بھ مثابھ یک پاسخگوئی میان مدت برای یک دوره شش ماھھ تطبیق خواھد گردید. 
و  منجملھ مساعدت برای سرپناه ھای انتقالی و رجعت دھی بھ ابتکارات مربوط بھ امرار معیشت، مدنظر گرفتھ میشوند. برعالوه، وزارت شھرسازی

  مسکن نیز با خانواده ھای نھایت آسیب پذیر کھ بھ مساعدت ھای دوامدار سرپناه نیازمند اند، مساعدت مینماید. 
 

از طریق مداخالت کلستر تالش ھا روی دست گرفتھ خواھد شد تا  ،جھت ارتقای ھمزیستی مسالمت آمیز با اجتماعات میزبان و گروپ ھای قومی
کمک  ایجاد مقاومت و تمرکز بر راه ھای حل دراز مدترا با حال میکانیزم موجوده عین در و نیز در آن شامل گردیده، خانواده ھای میزبان آسیب پذیر 

 نماید.
 

جھت ارایھ خدمات سرپناه در چوکات معیار ھای توافق شده و فراھم آوری مساعدت تخنیکی/ارتقای ظرفیت بھ افراد مورد نظر کھ مساعدت ھای 
 تالش ھا بخرچ داده خواھد شد. مختلف سرپناه، منجملھ مساعدت ھای اضطراری، انتقالی و دایمی سرپناه را دریافت مینمایند، 
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 معیار ھای تخنیکی

 اقالم عمده مواد غیر غذائی، سرپناه و مساعدت ھای زمستانی برای حاالت اضطراری
 (لطفاً بھ رھنمود ھای معیاری تخنیکی مراجعھ نمایید)

 
ا ھمکار کلستر سرپناه اضطراری/مواد غیر غذائی توافق نمودند کھ مواد غیر غذائی کھ برای مستفید شوندگان توزیع میشوند باید در مطابقت ب ادارات

کھ مبنای مأخذ تخنیکی در رابطھ بھ توضیحات و معیار ھای این اقالم را تشکیل میدھند، 	UNHCRمشخصات تعیین شده در کتالگ اقالم عمده کمکی 
ی، یک باشند. برای ادارات فراھم کننده مواد غیر غذائی، باید قبل از تطبیق بخاطر شناسائی مقدار مشخص مورد نیاز جھت رفع نیازمندی ھای اساس
یکی در ارزیابی بازار راه اندازی شود کھ قیمت ھای ھر یک از اقالم را از نزدیکترین بازار فعال جمع آوری نماید. اینکار را یک گروپ کاری تخن

 رابطھ بھ پول نقد برای فعالیت ھای مختلف در سطح منطقھ، مشخص خواھد ساخت.  
 

اگرچھ ھدف اصلی کلستر سرپناه اضطراری/مواد غیر غذائی فراھم آوری راه ھای حل در رابطھ بھ سرپناه اضطراری میباشد، مداخالت مربوط بھ 
 می وابستھ بھ منابع تمویل کننده، زمان تطبیق/و دسترسی بشری میباشد: سرپناه در افغانستان منجملھ سرپناه ھای انتقالی و دای

و اقالم مربوط بھ سرپناه اضطراری. پاسخگوئی ھای ممکنھ عبارت اند از:  منجملھ خیمھ ھا، تختھ ھای پالستیکی سرپناه ھای اضطراری: •
   خیمھ ھا/ویا سرپناه اضطراری و بستھ افزار ساختمانی/ترمیماتی

فراھم آوری مساعدت ھای فوری و در عین حال پر نمودن خالء ھا میان مساعدت برای سرپناه ھای اضطراری و  انتقالی: سرپناه ھای •
 سرپناه ھای دایمی و کمک در زمینھ ترمیم/بازسازی منازل تخریب شده.

مساعدت بھ ھدف اعمار، ترمیم و در بعضی موارد بازسازی منازل/محالت تخریب شده یا کمک با اجتماعات بیجاشدگان  سرپناه ھای دایمی: •
 داخلی زمانیکھ دسترسی بھ زمین/حق زمین بدست میاید. 

 بستھ مساعدت ھای زمستانی
م صرف زمانی توزیع میشوند کھ ھوا سرد بوده و مستفید بنظر کلستر صرف شامل اقالم گرم کننده میباشد زیرا این اقال بستھ مساعدت ھای زمستانی

باید ھمھ سالھ لباس و نشوندگان از حوادث طبیعی یا ساختھ دست بشر متأثر گردیده و دارائی ھای خود را از دست میدھند. جھت آمادگی برای زمستان 
با  2یتوان آنھا را با پول کم از بازار ھای محلی خریداری نمود.کمپل توزیع شود زیرا این اقالم زمستانی دارای عمر بیشتر از یک سال بوده و م

گاز را بھ مثابھ منبع اساسی تسخین در جریان ماه  ESNFIدرنظرداشت تأثیرات بزرگی کھ تسخین منازل در افغانستان باالی محیط زیست دارد، کلستر 
جنگالت را کاھش داده و تا یک حد معین یک گزینھ مصئون تر برای تسخین  ھای زمستان، پیشنھاد مینماید. گاز آلودگی کمتر را ایجاد نموده، قطع

 میباشد. اگر بالون ھای گاز جنساً توزیع میشود، باید این بالون ھا در جریان انتقال و توزیع خالی باشند. 
 

 افرادیکھ در مناطق روستائی زندگی میکنند، ممکن در پرکاری بالون ھای گاز دسترسی محدود داشتھ باشند، در حالیکھ در سراسر کشور از چوب
بھ ابطھ استفاده گسترده صورت گرفتھ و چوب در ھر جا قابل دسترس میباشد. در حالیکھ گاز قلم عمده بستھ مساعدت ھای زمستانی میباشد، آگاھی در ر
د. فواید جانشین ساختن چوب با گاز باید ھمزمان با حصول اطمینان ازینکھ این مساعدت باید بشکل حساس مورد استفاده قرار بگیرد، صورت بگیر

بھ  ، مشروطESNFIفراھم آوری مساعدت ھای زمستانی باید در مطابقت با موجودیت گزینھ ھای تسخین در بازار، پالنگذاری گردد. بنابرین، کلستر 
 پیشنھاد مینماید. را موجودیت آنھا در بازار، دو بستھ ذکر شده در رھنمود ھای تخنیکی 

 
 
 

 داخلی: 
	کلستر بھ تالش ھایش در زمینھ تقویت ساختار ھای ھماھنگی داخلی میان سطح ملی و منطقوی کلستر ادامھ خواھد داد.  •
تالش ھا ادامھ خواھد  و ھماھنگ بخاطر استفاده اعظمی از منابع و جلوگیری از تکرار فعالیت ھاجھت ادامھ ارزیابی ھا و پاسخگوئی ھای  •

																																																													
 مراجعھ نمایید.	KISجھت معلومات مزید، لطفاً بھ رھنمود مساعدت ھای زمستانی  2	
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  ھماھنگی

	یافت. 
	خارجی: 
جھت ھماھنگی ھرچھ بیشتر مساعدت ھا، اقدامات تکمیل کننده مربوط بھ سکتور ھای مشخص و کارآئی پاسخگوئی ھا، با 	ESNFIکلستر  •

اینکار شامل پالنگذاری مشترک، ارزیابی ھای ھماھنگ، پاسخگوئی کار خواھد کرد. تغذی/صحت /WASH	FSAC//حمایت حقوقیکلستر ھای 
	بھ نیازمندی ھا و آسیب پذیری ھا، نظارت مشترک و غیره میباشد. 

تشکیل را 	ESNFIمنجملھ حمایت حقوقی، جندر و محیط زیست نقطھ تمرکز کلستر  یدر میان سایر موضوعات، رسیدگی بھ مسایل چند بُعد •
خواھد داد. اینکار شامل ھماھنگی نزدیک با کلستر حمایت حقوقی و جندر و کسب حمایت آن در گروپ کاری فعالیت ھای بشری از طریق 

ع آوری ارقام تفکیک شده جنسیت و سن، تجزیھ و تحلیل جندر و حمایت حقوقی نیازمندی ھای سرپناه / مواد غیر غذائی ارتقای ظرفیت، جم
	ئی آگاھانھ و دست آورد ھا، میباشد. بخاطر پاسخگو

میان کلستری کھ رھبری  و گروپ کاری	EPSWG ،GiHA ،HAG ،HLP ،CVWG در گروپ ھای کاری فرعی مربوطھ مانند	ESNFIکلستر  •
	بدوش دارد، اشتراک فعال خواھد داشت. 	OCHAآنرا 

	. ھماھنگ را فراھم مینمایدجانبھ و بھ عودت کنندگان مساعدت ھای ھمھ 	ESNFIکلستر در صورت ضرورت،  •
پیشرفت بسوی یک پروسھ تطبیقی بھ مربوط بھ سرپناه اضطراری/مواد غیر غذائی و ھماھنگی با وزارت ھای مربوط در مورد مسایل بخاطر  •

	رھبری دولت، تالش ھا بخرچ داده خواھد شد. 
منحیث نھاد ھماھنگ کننده در راستای پاسخگوئی بھ مشکالت 	OCHAکلستر با جھت بھبود اشتراک مساعی در چوکات پاسخگوئی بشری،  •

	بیجاشدگان داخلی و بھبود ھماھنگی میان کلستری روابط مثبت را تأمین خواھد نمود. 
از طریق نماینده اداره رھبری کننده در سطح کشور، 	HCTکلستر در پیام ھای مشترک میان کلستری جھت جلب حمایت و نمایندگی در سطح  •

با وزارت ھای مربوطھ دولت منجملھ وزارت احیاء و انکشاف دھات، وزارت امور 	ES/NFIسھم خواھد گرفت. در سطح ملی، کلستر 
قوی، این کلستر با مھاجرین و عودت کنندگان و وزارت شھری سازی و مسکن ھماھنگی خواھد داشت، در حالیکھ در سطوح والیتی و منط

	اداره ملی مبارزه با حوادث و سایر ادارات محلی، ھماھنگی خواھد نمود. ریاست امور مھاجرین و عودت کنندگان، 
یک میکانیزم رجعت دھی خانواده ھای بسیار آسیب پذیر را کھ باید در برنامھ زمین و مسکن دولت و فعالیت ھای کمک در 	ES/NFIکلستر  •

 ، ایجاد خواھد کرد. شامل شوند ربوط بھ سرپناه انتقالی یا دایمیت جھت یافتن راه ھای حل مزمینھ امرار معیش
 
 
 
 
 
 
 

 پاسخگوئی

بعد از تشخیص دقیق نیازمندی ھا و در مطابقت با حد اقل معیار ھای کلستر، بھ خانواده ھا مساعدت سرپناه اضطراری/مواد غیر غذائی  •
	(نقدی/جنسی) فراھم ساختھ خواھد شد. 

ھای معیاری توافق شده،  سطح متناسب مساعدت ھا برمبنای نیازمندی ھا با تعدیل پروسھ توزیع در مطابقت با بستھجھت حصول اطمینان از  •
	داده خواھد شد.  تالش بخرج

معیار ھای میان  د، با استفاده ازنتوزیع میشو	HSWAیا 	FSAC(نقدی یا جنسی) ھمراه با مداخالت مربوط بھ  مساعدتدر حالیکھ بستھ ھای  •
کلستری آسیب پذیری بخاطر کمک در ترویج مداخالت مشترک، ارزیابی ھا، تجزیھ و تحلیل و توزیع بشکل مشترک انجام داده خواھد شد تا 

	مثمریت مصارف و وقت تضمین گردد. 
، دیزاین ھای معیاری فعلی در ھماھنگی با دولت مورد بررسی بیشتر قرار گرفتھ و تجدید خواھد گردید تا یک روش GITWبھ کمک  •

کلستر بر فیدبک کمی مستفید شوندگان برنامھ مساعی با ھمکاران انکشافی تقویت یابد.  اشتراکمتمرکز در میان ادارات ھمکار بدست آمده و 
گی و جغرافیائی و روش ھای ترجیح داده شده تمرکز نموده و با استفاده از ابزار نظارت پس از توزیع، تناسب فرھنسرپناه بخاطر ایجاد 

	پروژه ھای جاری سرپناه را ارزیابی خواھد نمود. 
سرپناه سیر و حرکت افراد نیازمند، بھ جابجائی مواد غیر غذائی و کلستر در مطابقت با تجزیھ و تحلیل نیازمندی ھا و تغییرات بزرگ در  •

زمین باقی مانده است. ھرچند، پرواز ھا بھ مناطق  انتقال از طریقبشکل روش عمده انتقال مساعدت ھا ھای اضطراری ادامھ خواھد داد. 
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	مسدود میشوند، مورد بررسی قرار خواھد گرفت.  در اثر درگیری ھای مسلحانھراه ھای آن ناامن، منجملھ مناطقی کھ 
بھبود ارزیابی ھا جھت تشخیص نیازمندی ھا، تطبیق خواھد گردید. ابزار ارزیابی مختص بھ کلستر باید نھائی  با	ES/NFI پاسخگوئی کلستر •

گردیده و مورد تأیید اعضای کلستر قرار بگیرند. برعالوه، اشتراک سازمان ھای غیر دولتی داخلی و وزارت ھای مربوطھ در جریان سال 
	ند.بھ مثابھ یک اولویت باقی خواھد ما 2017

  .ES/NFIپس از توزیع کلستر و فیدبک بھبود حسابدھی بھ افراد متأثر شده از طریق معرفی میکانیزم ھای ملی نظارت  •
 
 

 مسایل کلیدی

اکثریت خانواده ھای بیجاشده و عودت کننده بھ حق زمین (عوامل فقر و بیجاشدگی) دسترسی نداشتھ و در بعضی موارد  حق زمین و ملکیت: •
دولت ھمراه با جوامع مدنی بین المللی، منجملھ واحد حاکمیت قانون اداره  منازعات باالی زمین تنش ھا با اجتماعات میزبان را افزایش میدھد. 

UNAMA	 شود، مشترکاً کار  104، زمین و ملکیت بخاطر تسوید یک طرزالعمل کھ بعد از تصویب جایگزین فرمان کاناسو گروپ کاری
	میکند.  

وجوه مالی مراجع تمویل کننده جھت رسیدگی بھ نیازمندی ھای سرپناه و مواد غیر غذائی، بر فراھم آوری راه ھای در کاھش قابل مالحظھ  •
	حل مناسب اثر گذار میباشد.

یار ھای توافق شده در پاسخگوئی بھ مشکالت مربوط بھ سرپناه و مواد غیر غذائی ھنوز ھم بھ مثابھ یک چالش وجود دارد زیر ھنوز حفظ مع •
	ھم تفاوت ھائی در بستھ ھای مساعدت جنسی و نقدی وجود دارند.

و نظارت و ارزیابی این  تطبیق ،لیت ھای ارزیابیفعاو مانع  ساختھموانع امنیتی دسترسی بشردوستانھ بھ مردم نیازمند را مستقیماً متأثر   •
	 برنامھ میشود. 

تحمیل مینماید زیرا مساعدت اضطراری و راه ھای حل دایمی بار اضافی را باالی ادارات ھمکار کلستر  عدم ارتباط متناسب سرپناه اضطرای •
	بھ مداخالت مربوط بھ یافتن راه ھای حل دایمی تبدیل گردیده است. 

پالن ھای محدود ملی برای بازسازی و ابتکارات برای کاھش خطر حوادث بھ پیمانھ زیاد رویداد ھای طبیعی مکرر را بھ خطرات  •
را تدوین نموده  DRRجدی (مانند سیالب ھا، لغزش زمین و برف کوچ ھا) تبدیل نموده است. الزم است تا یک پالن ھماھنگ ملی 

	ی) را کھ مردم در ساحات شددیداً متأثر شده با آنھا مواجھ اند، مورد ارزیابی قرار دھیم.  و خطرات (مواجھ شدن با خطرات طبیع
نیاز بھ بھبود ھماھنگی و ھمکاری با میکانیزم ھای ملی پاسخگوئی اضطراری و چارچوب ھماھنگی و ھمچنان ھماھنگی روش ھا/مساعدت  •

	ھای مختلف
چالش ھا در ھماھنگی معیار ھای سرپناه اضطراری و مواد غیر غذائی با ادارات ھمکار خارج از کلستر کھ از چارچوب ھماھنگی بیرون  •

 میباشد. 
 
 

 نظارت و ارزیابی 

از 	ES/NFIنظارت از پیشرفت و خالء ھای موجود در پاسخگوئی بھ مشکالت مربوط بھ سرپناه اضطراری و مواد غیر غذائی؛ کلستر جھت  •
ادارات مربوط بھ استفاده خواھد نمود. 	3W، گزارش ھای ذخیر و گزارش ھای 4Wابزار مختلف منجملھ نظارت پس از توزیع، گزارش ھای 

	ترغیب میشوند.  کلسترارزیابی فعالیت ھای انجام 
	ا باشد. کلستر یک پالن کاری تجدید شده را تھیھ مینماید تا رھنمودی برای پروسھ تطبیق پاسخگوئی ھ •
	مثابھ بھترین عملکرد تشویق شود.  ھمکاری دوجانبھ در فعالیت ھای نظارت و ارزیابی کلستر باید بھ •
 مساعدت تخنیکی را فراھم نموده و ریکارد ھای تمام فعالیت ھای نظارت و ارزیابی را حفظ خواھد نمود.  ،مسئول اداره معلومات •

 خروجیمشترک حمایت ھا را جلب مینماید، ھمراه با دولت و سایر مراجع ذیدخل بخاطر تھیھ یک استراتیژی 	ICCTکلستر در حالیکھ برای ایجاد یک  استراتیژی خروجی
 کار خواھد کرد. 

                                  	

	


