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  2016افغانستان  ،کلستر مصؤنیت غذایی و زراعتمقابلوی پالن 

 تحلیل نیاز های کلستر  :Iبخش 

 کلمه(:  550گردد )میکلستر ارائه که توسط  HNO نیازهایخالصه  .1
خشک مثل افغانستان یک کشور بایر و نیمه بایر می باشد. اکثر مشکالت که تولید مواد غذایی را متأثر میسازد مربوط به شرایط جوی 

فقدان خدمات در مناطق دور شرایط بد امنیتی،  برف کوچ ها،سالی/متروک سازی، امواج گرما، باد شدید، سیالب، زمستان بسیارسرد، 
مواجه شدند این NSAGs در آن والیات با نیرو های ملی امنیتی افغانستان افزایش تعداد والیات که افتاده و دسترسی به بازار می باشد. 

 3با تفاوت تنها  NSAGs ولسوالی گاه گاهی توسط  23تقریباً مراکز اداری  2015گردید. در سال  2015مواجهه یک مشخصه بارز سال 
و افزایش ترس که توسط نا امنی و فشاربوجود آمده بود هزاران تن را در جنگ شدید . دعوت گردیده است  2014به مقایسه سال  مرکز

بی جا شدگان داخلی که از خشونت تن  250,000بیشتر از  2016در سال  کهمیرود  انتظاربی جاساخت.  2015سراسر افغانستان در سال 

 هند داشت. به حمایت و کمک خوانموده و خانه های شان را ترک می نمایند نیاز فرار 
 

مهاجرت جهان که بارها به فراموشی گذاشته شده است، سرنوشت اندوهناک میلیونها افغان می باشد که از بحران های پایدار ترین در میان 
بعد از . استبا تجاوز روس ها آغاز گردیده  1979این درازمدت ترین بحران مهاجرت جهان می باشد که در سال وطن خارج گردیده اند. 

تنها در پاکستان زندگی می افغان  شده نراجسترمیلیون مهاجر  1و افغان  شده  راجسترمهاجر میلیون  1.6سال هنوزهم بیشتر از  30تقریباً 

بعد از سوریه، بیشترین پناهجویان که تالش  2015درسال  نیز در ایران زندگی می نماید.لیون افغان می 0.9برعالوه، بیشتر از نمایند. 

 می باشند. ها با حمایت قاچاقبران به اروپا برسند افغان  داشتند
 

فتاده افراد ا با وجود سه محصول بزرگ و وافر متوالی، عدم مصؤنیت غذایی شدید در افغانستان در حال افزایش است. در مناطق دور
عدم توانایی یر ترین اند. پذ آسیب ابر آفات موجه اند، در حالیکه افراد دارای زمین اندک در برعدم مصؤنیت غذایی بدون زمین بیشتر با 

کاهش دارایی نیز پذیری زیاد میگردد.  آسیب زمین به علت تنگدستی و فروش بشمول خانوارها در برابر آفات منجر به کاهش دارایی 
و  FSAC های مطابق تحلیل نیازباعث افزایش فشار روی بازار کار گردیده و این علت اساسی مهاجرت دسته جمعی روستا می باشد. 

میلیون( میشود که شدیداً در  1.57نفوس )  %5.9میلیون تن نیازمند می باشند. این شامل  8.9مشاوره های ملی و والیتی طور مجموعی 

 7.3) %27.5نشان میدهد و  1 در مقایسه با سال گذشتهرا ( تن 317,000)  %1.2معرض عدم مصؤنیت غذایی قرار دارند که افزایش 

جنگ و حوادث بی جا شده گان داخلی تن  882,325عالوتاً، تقریباً میانه در معرض عدم مصؤنیت غذایی قراردارند. دیگر طور میلیون( 

 وجود دارد. طبیعی، مهاجرین و عودت کنندگان نیازمند مواد غذایی و کمک های زراعتی 
 

د. نیب پذیر می باشآسمواد غذایی و درآمد اکثر نفوس روستا متکی به زراعت و مواشی بوده و دربرابر آفات و حوادث طبیعی شدیداً 
( به منظور زراعت و مواشیی برای زنده ماندن، حفاظت و بازیابی معیشت )تا قریه ها به حمایت فور حوادث طبیعی باعث گردیده است

بیشتر بی جا شدگان داخلی زمین های شان را ازطریق غصب جلوگیری از بی جا شدن و وابستگی درازمدت به کمک نیاز داشته باشند. 
ی از دست داده اند. خانوارهای آسیب پذیر که در جوار کمپ های بیجا زمین توسط جنگ ساالر ها ویا فروش زمین به دعلت تنگدست

که برای مزد روزانه با  بیجا شدگان داخلی رقابت می  یخصوصاً افراد بدون زمین، اجاره دارها ،قرار دارندشدگان داخلی و مهاجرین 
در پکتیکا در خوست و پکتیکا بخاطر مهاجرین مناطق قابل نگرانی میباشد. . می باشند تا از جنگ جلوگیری گردد نیازمند کمکنمایند 

 . مواجه است (SFSA 2015)نفوس شدیداً با عدم مصؤنیت غذایی  %23کاهش یافته است و  %25سطح تمام والیت درآمد الی 

 
در مناطق دور دست چالش بزرگی است که در بلند رفتن قیمت مواد غذایی کمک نموده و موجودیت و دسترسی فزیکی به مواد غذایی 

نسبت کاهش دارایی به منظور مقابله با آفات و حوادث  تقریباً همه خصوصاً افراد بدون زمین را در جریان فصل بی حاصل متأثر میسازد. 
 در سال جاری دو برابر شده است. 

 پوشش جغرافیایی نیاز ها:  .2
خانوارهای متأثر شده توسط حوادث طبیعی  FSAC ،و شناسایی اینکه آفات روی مصؤنیت غذایی تأثیر فوری و دوامدار دارد تشخیصبا 

بیجا شدگان داخلی در اثر جنگ، مهاجرین و افراد (، نا امنی، افزایش قیمت ها، عدم دسترسی به سرک، بشمول هوای جوی نا مساعد)
که جلوگیری کاهش دارایی خصوصاً برای دارنده گان کوچک و تشخیص می نماید  FSAC بدون زمین را گروه های آسیب پذیر میداند. 

وه های ذیل در متوسط که طور میانه در معرض عدم مصؤنیت غذایی قرار دارند ضروری می باشد. با این حال در صورت ضرورت گر
 اولویت قرار خواهند گرفت: 
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 استراتیژی کلستر:  :IIبخش 

 مهاجرین؛ بیجا شدگان  داخلی، عودت کنندگان و -
 ها هم در شهرها و هم در روستا ها؛ PLW خانوارهایکه سرپرست شان اناث است و  -
 در روستاها، خانوارهای بدون زمین، وهمچنان اجاره داران زمین؛  -
 و کار گران روز مزد )کارگران زراعت ویا غیر زراعت(؛ افراد فقیر در شهرها، خصوصاً تاجران کوچک -
 افراد با سطح باالی سوء تغذیه که توسط کلسترتغذیه )مواد غذایی( شناسایی گردیده است.  -

 
والیت  FSAC، 18 و تحلیل کنونی و پالن شده  SFSA 2015 از  شواهدبق مشاوره ساحوی و در سطح ملی براساس معلومات با طوالیات: 

بدخشان، بادغیس، بامیان، دایکوندی، غور، خوست، کندوز، نیمروز، ردیده است. برای مقابله شناسایی گ 2016ن سال ذیل در جریا

طوریکه افغانستان در معرض حوادث طبیعی و نورستان، پکتیکا، سمنگان، اروزگان، وردک، پکتیا، تخار، کندهار، هلمند و جوزجان. 
جنگ قرار دارد بنا براین طبق شرایط برنامه درمناطق که نیاز مشاهده میگردد درهماهنگی نزدیک با حکومت و نهاد های بشردوستانه 

 توسعه می یابد. 
 

 کتگوری افراد ذینفع مورد نظر کلستر را بشمول جنسیت و سن تشریح نمایید:  .3
FSAC  هستند با در نظر آسیب پذیر ترین بیشتر از همه در معرض عدم مصؤنیت غذایی قرار دارند و میلیون تن را که  1.89 2016در سال

کلستر بیجا شدگان داخلی، مهاجرین و تحت پوشش قرار خواهد داد.  بسیار باال باشد داشت اینکه نیازهای کلی عدم مصؤنیت غذایی مزمن

عودت کنندگان متأثرشده از جنگ و حوادث طبیعی را بشمول مهاجرین در خوست و پکتیکا و همچنین افراد که در معرض شدید عدم 

ایی، تحلیل والیت آسیب پذیر زندگی میکنند و از طریق طبقه بندی  جامع مرحله ای عدم مصؤنیت غذ 18مصؤنیت غذایی  قرار داشته و در 

 شناسایی گردیده در اولویت قرار داده است.  2015پالن شده و ارزیابی فصلوار عدم مصؤنیت غذایی 

 
a)   مجموع  %86تن متأثر شده از جنگ و حوادث طبیعی بشمول مهاجرین و عودت کنندگان آسیب پذیر )یا  758,795 به تعداد تقریبا

 و افراد نیازمند از گروه های مختلف آسیب پذیر( 
b) 1,017,645  میلیون افراد در معرض شدید عدم مصؤنیت غذایی )( بر اساس معیار های بیجا شدگی/ عودت/حالت مهاجر/سوء

 تغذیه/ یا عدم مصؤنیت غذایی خانوار. 
c) FSAC  با وزارت خانه های کلیدی و ادارات محلی به منظور تقویت آمادگی حاالت اضطرار و توانایی های مقابلوی همکاران 

FSAC  از طریق انکشاف و تجدید پالن های احتمالی، ارزیابی های بموقع و بهتر عدم مصؤنیت غذایی، ارتقای ظرفیت و استفاده

 مفید تر از نتائج برای برنامه ریزی و تحت پوشش گیری طور فعال سهم خواهد گرفت. 
 

FSAC 1,776,440  تن دختر تحت  504,864تن پسر، و  525,471تن اناث،  870,455تن ذکور،  905,984میلیون تن ذینفع را بشمول

 ضمیمه میباشد.  13پوشش قرار میدهد. یک صفحه ایکسیل شامل جزئیات و نوعیت ذینفع ها در صحفه 

 

 استراتیژی کلستر .1
 

میخواهد مرکز هماهنگی و شریک سازی معلومات باقی بماند. گروپ کاری تخنیکی به حمایت تخنیکی اش در قسمت دیزان و  FSA کلستر 

ادامه داده و مکان را برای شریک سازی تجربیات، چالشها وتعیین اقدامات سازنده دسته جمعی FSAC تطبیق فعالیت های همکاران کلستر 

درسطح منطقه کلستر تالش خواهد بله و پاسخ دهی بشردوستانه را در سراسر کشور بهبود و تسریع نماید. همکاران فراهم خواهد نمود تا مقا

 نمود تا سهم گیری وزرات خانه های حکومت محلی را بهبود بخشیده و ظرفیت شان را در رهبریت تصمیم گیری افزایش دهد. 

 
در حمایت شان برای هماهنگی  FSA کلستر همکاران و اعضای  2014با اضافه نمودن در موفقیت ها و تجربیات از مقابله بشردوستانه 

بهتر، جریان معلومات و تحت پوشش قرار دادن منطقی با درنظرداشت جنسیت، سن و حفاظت در تمام والیات و والیات مورد نظر ادامه 

ویل و مقابله در تم از طریق تحلیل ربعوار خالءمناسب و بموقع برای افراد مورد نظر توسط اعضا اش کلستر از فراهم آوری کمک میدهد. 

در صورت نیاز انجام می شود. معیین  ینیاز های تحلیل و کاربرد موردخالصه ارزیابی های مشترک در سراسر کشور، اطمینان میدهد. 

ادامه آن اصلی در مسیرخصوصا  روی جنسیت، حفاظت و جهت دهی  محیط زیست ت سازی همکاران کلستر تمرکزش را روی ظرفی

 میدهد. 
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به منظور معیین نمودن اینکه کدام بهترین شیوه کاری )طبق ضرورت(  مقرراتکلستر توسط گروپ های کاری اش، همکاران را از طریق 

مختلف بسته های و تطبیق  طرح  رهبریت  ،کلستر 2016روش و مودل مناسب تر، امکان پذیر و مؤثر می باشد حمایت می نماید. در سال 

نگ سازی هماه. کلستر روی درهماهنگی کامل همکاران، دونرها و وزارت خانه های کلیدی بر عهده میگیرد را مواد غذایی و زراعت

تمرکز زیاد می   ه هابه منظور بهبود بخشیدن نظارت پروژاستفاده تکنالوژی  موردی بعد از توزیع در و گفتگو هاهای مختلف نظارت ابزار 

  نماید. 

 
کلستر برای مردم از طریق روش های مناسب )پول نقد، کوپون یا توزیع جنسی مواد غذایی( بر اساس تحلیل بازار و  کمک مواد غذایی:

کلستر به کمک همکارانش و نهاد های رهبری کننده کلستر به ارزیابی بازار خصوصا  در قسمت قیمت شرایط مواد غذایی کمک می نماید. 

بسته های مواد غذایی  طرح  رت امکان ادامه میدهد. کلستر با حمایت گروپ مشاورین استراتیژیک ها و موجودیت اقالم مواد غذایی در صو

تعدا افراد مورد نظر و تحت  را برای تمام مناطق به منظور هماهنگ سازی روش کلستر در قسمت کمک مواد غذایی رهبری می نماید.

اجرین و عودت حوادث طبیعی، بیجا شدگان داخلی از اثر جنگ، مه شده ازمتأثر تن می باشد که  1,568,170 2016در سال  FSAC  پوشش

در جریان تحت شناسایی گردیده است می باشد.  IPC 2015 و  SFSA توسط شدیدا  در معرض عدم مصؤنیت غذایی که  کنندگان آسیب پذیر و

 ارائه کمک در اولویت قرار خواهند داد. کلستر تغذیه فامیل های دچار سوء تغذیه را شناسایی نموده و در پوشش قرار دهی 

 
برنامه کمک مواد غذایی از طریق روش های نقدی مثل کمک های مشروط و غیر مشروط مواد غذایی و پول نقد برای فعالیت های کاری 

و احیای دارایی ها )سرک  کلستر اساسا  در موارد ذیل حمایت خواهد نمود: ایجاددر احیای دارایی های معیشتی قریه ها نیز کمک می نماید. 

ها، دیوار های استنادی، کانال های وغیره( توسط سرمایه گذاری روی تشکیل سرمایه انسانی، انکشاف استراتیژی های معیشتی بدیل طور 

و فعالیت ها را با اشتراک وسیع زنان  به دارایی های فراهم شده داشته و و کنترل مساویانهمثال حصول اطمینان از اینکه زنان دسترسی 

 می نماید.اولویت بندی د نو رفاه آنان را فراهم میکن می رسانندهمچنان آنهایکه مستقیما  به زنان نفع 

 
تن  545,164تحت پوشش قرار داده شود باید به  ACFSکلستر تعداد افراد که توسط  ،ها تحت حمایت معیشتمعیشت های زراعت محور: 

برسد. کلستر روی تعداد از مناطق موضوعی استراتیژیک با هدف کمک قریه های متأثر شده محلی با تالش خود شان تمرکز می نماید تا 

 فقر، سوء تغذیه و تهدید به سیستم های معیشتی آنها را تحت پوشش قرار دهد. 

 مناطق موضوعی نامبرده قرار ذیل می باشد: 

 
سبزیجات  تخم های، ابزار با (حبوبات و سبزیجاتتدارک بموقع انواع مختلف بذر های سورت شده محصول )طور مثال، گندم، غله،  -

 محصوالت؛   تجهیزاتو کود ها با 
 صحت حیوانات و حمایت بهبود بخشی تولید از طریق واکسین مواشی و حمایت وترنری برای تداوی مواشی در برابر شیوع امراز در -

حاالت اضطرار به منظور حفاظت معیشت و افزایش تولید. سرپناه و کمک علوفه در صورت ضرورت فراهم خواهد گردید تا 

 در پس آیند حوادث نجات دهد.  حیوانات قریه های آسیب پذیر را
 مرغ داری به منظور بهبود بخشی دسترسی به غذای مقوی و جلوگیر از سوء تغذیه. حمایت فعالیت های  -

 
افراد و بیجا شدگان، مهاجرین وعودت کنندگان سهمیه کامل تأیید شده کلستر را از اولویت نخست، آسیب پذیر ترین  طبقت بندی: یواول

 دوماه به استثنای مهاجرین دربرای  کیلو کالوری/شخص/روز طور اوسط  2100طریق مواد غذایی، پول نقد یا کوپون، با درنظر داشت 

، وهبرعالاین افراد متأثر شده  (336,895) %44تقریبا  هند نمود. اخوست و پکتیکا که در تمام سال به کمک نیاز دارند دریافت خو والیات

به منظور بهبود بخشی معیشت ابتدایی و جلوگیری اتکاء دوامدار از طریق زراعت/تجهیزات مواشی را معیشتکمک های حاالت اضطرار و

 دریافت خواهد نمود.  روی کمک های غیر مشروط

 
تن از افراد مورد نظر که در معرض عدم مصؤنیت غذایی شدید و سوء تغذیه قرار دارند سهمیه تأیید شده   (809,375)طبق اولویت ثانوی،

کیلو کالوری/شخص /  1,056کلستر که نصف سهمیه حاالت اضطرار می باشد را از طریق مواد غذایی، پول نقد یا کوپون با در نظر داشت 

تن از افراد مورد نظر که در معرض عدم مصؤنیت   (208,269)روز برای حد اکثر سه ماه در بی حاصل ترین فصل بدست می آورند. 

قرارداشته و دسترسی به زمین و دارایی های تولیدی دارند تنها یک بار کمک حفاظت از معیشت )زراعت/تجهیزات مواشی( را غذایی شدید 

 فت میکنند تا ازکاهش معیشت در جریان فصل های مربوطه جلوگیری نماید. دریا

 
ت خانه های کلیدی و ادارت محلی به منظور تقویت بخشیدن آمادگی های حاالت اضطرار با وزار FSAC منحیث بخش بزرگ مقابله کلستر، 

ارزیابی های بموقع و هماهنگ شده مصؤنیت غذایی، ارتقای و توانایی های مقابله همکاران از طریق پالن انکشاف یافته/یا تجدید شده، 

 میگیرد. فعال سهم شش قرار دهی ظرفیت و استفاده مفید نتائج برای برنامه ریزی و تحت پو
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 : (AAP)ثر شده با افراد متأمشغولیت  .2
 
افغانستان از لحاظ  ناامنی و دور دست بودن مناطق که افراد آسیب پذیر در آنجا زندگی میکنند یکی از پرچالش ترین مناطق در جهان می 

و همکارانش با قریه ها در سطوح مختلف به  FSAC باشد. در اکثر مناقط کشور کشتار و اختطاف در سطح باالی قرار دارد. با وجود خطر 

افراد متأثر شده در ارزیابی ها از طریق ارزیابی فصلوار دیدگاه های شان در شناسایی و تطبیق برنامه مشغول هستند.  منظور رساندن

، تحلیبل قبل از برداشت محصول، مشاوره ساحوی توسط کلستر، ارزیابی های مختص به منطقه توسط (SFSA 2015)مصؤنیت غذایی

 سهم داده شده اند. ازطریق چنین ارزیابی های است که افراد متأثر شده خواست ها و نیاز های شان را توضیح میدهند.  IPC همکاران و 

 
نقش رهبر را دارد. IPC حکومت در انکشاف و تأیید نتائج وزارت های حکومت سهیم میگردند. و آنها نیز از طریق نمایندگان محلی شان/ 

گردیده و گزارش داده شده است تا مقابله های مناسب  اخذ وبیان طور درستنیاز های افراد متأثر شده د که بنابراین اطمینان حاصل میگرد

افراد متأثر شده مستقیما  در جریان تطبیق مقابله خصوصا  از طریق رهبریت محلی سهیم میگردند. گردد.  برعالوه، طرح برای کمک آنها 

 نمایندگان افراد متأثر شده همیشه در تطبیق فعالیت ها سهیم میگردند تا اطمینان حاصل گردد که نگرانی ها و خواست های مردم در جریان و

منطقه همراه با حکومت، سازمان های  6مشاره های ساحوی را در تمام  FSAC بعد از کمک ها در نظر گرفته شده است. در سال جاری 

مالقات ها و دیدار های مختلف قریه ها به منظور شناسایی نیاز و میکانیزم های مقابله ارمندان ملل متحد در ساحه انجام داد. غیر دولتی، و ک

 انجام شده است. 

 
قش این خواست کلستر می باشد تا در سهیم سازی افراد متأثر شده در تمام سطوح ادامه دهد، درصورت امکان به مردم اختیار داده میشود تا ن

نظارت بعد از توزیع و ارزیابی محصول نمایند.  ایفاهم چنان از طریق تحلیل مقابله ورهبری را خصوصا  در جریان ارزیابی نیاز ها 

این اطمینان میدهد . درج میگرددو در طرح برنامه آینده در نظر گرفته شده نفع ذکور و اناث افراد ذی خواست هایبرداری اطمینان میدهند که 

 که مقابله های پیشنهاد شده خواست های افراد متأثر شده را ارائه می نماید. 

 
افراد متأثر شده  کلستر توجه خاص را در موضوعات متضاد مثل سن، جنسیت، محیط، معلولیت؛ جهت دهی محافظت و مسؤلیت در برابر

 مراحل ذیل حاصل میگردد:  توسطمبذول می دارد و این 

 
یت، سن، معلولیت و در یک جا سازی جنس 2016اطمینان دهی از اینکه توصیه ها از طریق یک ورکشاپ با همکاران در اوایل سال  -

گزارشات ارزیابی و همکاران آن موضوعات را در ائه گردیده است؛ ار FSMS و  IRNA ، EFSA ارزیابی برای  رامحافظت در ابز

 تحلیل می نمایند. شان 
 برای توزیع مصؤن که همکاران را در یکجا سازی موضوعات متضاد، جنسیت، محافظت و مالحظات FSC اده ابزار انکشاف استف -

AAP   جلسات/تریننگ را بر حسب ضرورت با حمایت محافظت و کلستر فرعی در جریان پروسه توزیع راهنمایی می نماید. کلستر 
GBV   توزیع مصؤن و گزارش قضایای خصوصا  برای  جنسیتهمکاران در مورد مالحظات دهی به منظور آموزش GBV  تنظیم

 می نماید. 
تشویق همکاران به منظور شامل سازی این جنبه ها در پروسه های نظارت و ابزار نظارت بعد از توزیع. ریکورد فعالیت های  -

 خوب و تجربیات کسب شده همکاران برای اخذ شواهد درمورد کیفیت برنامه.  
 

 تطبیقاستراتیژی  .3
FSAC  دقیق افراد نیازمند و مناطق متأثرشده توسط عدم مصؤنیت غذایی را بر اساس سناریوی فعلی تمویل در کشور انجام داده اولویت بندی

تا از بهبود بخشی وضعیت مصؤنیت اضطراری ضرورت است قضایای  دبه یک ارتباط قوی بین اقدامات برنامه انکشافی و تعدااست. 

تا نیاز های زنان و اطفال سوء تغذی را شناسایی با کلستر تغذیه از نزدیک کار می نماید  FSAC غذایی در کشور اطمینان حاصل گردد. 

مجموعه مهارت ا نموده و تحت پوشش قراردهد. بی ثباتی و فقدان فعالیت های اقتصادی اکثرا  در سکتور زراعت یک فکتورعامل مهاجرت ب

های مختلف می باشد که در شهر ها ضرورت نمی باشد. این چنین مهاجرت ها تولید مواد غذایی و معیشت افراد متأثر شده قریه ها را بشدت 

 . سازدخطر مواجه می  با

 
تمام مهاجرین در والیت خوست و پکتیکا ادامه  برایمواد غذایی در تمام سال فیصد بسته  100کلستر در فراهم آوری  2016در جریان سال 

سیب صریح آمعیار های را براساس ماه بسته کامل مواد غذایی  2خواهند داد در حالیکه عودت کنند گان ثبت شده و غیر ثبت شده تنها برای 

عیشت زراعت محور را به منظور آغاز مهاجرین ثبت شده و غیر ثبت شده نیز بسته های بهبود بخشی ابتدایی م. نمودپذیری دریافت خواهند 

 دوباره معیشت شان دریافت می نمایند. 
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ماه بسته های کامل مواد غذایی را به منظور مرفوع ساختن نیاز های  2فیصد فامیل های که در این اواخر از جنگ متأثر شده اند برای  100

کمک های معیشتی زراعت محور را به منظور تأثر شده از جنگ فیصد بیجا شدگان داخلی م 25فوری مواد غذایی شان بدست می آورند. 

 آغاز دوباره معیشت شان بدست می آورند. این از مهاجرت دراز مدت و اتکاء به کمک دراز مدت مواد غذایی جلوگیری می نماید. 

 
 80یعی استفاده خواهد نمود. اساسا  کلستر روشهای هدفمند را برای کمک های مواد غذایی و زراعت به قریه های متأثر شده ازحوادث طب

در حالیکه در عین حال بعد  می نمایندماه دریافت  2فیصد بسته های مواد غذایی را برای  100فیصد قریه های متأثر شده از حوادث طبیعی 

غاز دوباره معیشت زراعت محور را یک بار به منظورآ فیصد قریه های متأثر شده تجهیزات معیشتی 60ماه نظر به فصل و نیاز ها  2از 

 شان دریافت خواهند نمود. 

 
FSAC  فامیل های را که شدیدا  در معرض عدم مصؤنیت غذایی قرار دارند و توسط SFSA  و IPC 2015  والیت متأثر شده شناسایی  18در

تن  208,269ماه بدست می آورند.  3بسته های مواد غذایی را در فصل بی حاصل برای فیصد  50تن  809,376شده است در نظر میگیرد. 

کمک های معیشت زراعت محور را به منظور آغاز دوباره ابتدایی معیشت شان بدست می آورند تا آنها را در برابر سوء تغذیه و وابستگی 

ای دقیق انتخاب ذینفع را استفاده می نماید تا این فامیل ها را از میان همکاران کلستر معیار هدرازمدت به کمک مواد غذایی حفاظت نماید. 

 میلیون تن افراد در معرض عدم مصؤنیت غذایی در کشورشناسایی نمایند.  1.57تمام تعداد 

 
دسترسی عادالنه به کمک های بشردوستانه را توسعه میدهد. این اطمینان میدهد که آن عده از افراد متأثر شده که طریق همکارانش کلستر از

در مناطق دور دست و سعب العبور زندگی میکنند طور مساویانه کمک دریافت نموده اند. از جانب دیگر، کلستر تطبیق کمک های بازار 

نموده و توسعه میدهد، همه به این عقیده اند که کمک های بازار محور برای احیای بازار کشف  کمک هامحور را منحیث راه بهتر حمایت 

با گروپ کاری پول نقد  FSAC ها و بهبود بخشی اقتصاد محلی از طریق درآمد های بهبود یافته و ایجاد تقاضای مؤثر محلی حیاتی می باشد. 

 برای برنامه کمک نقدی پیدا نماید.  و کوپون از نزدیک کار می نماید تا راه بهتری را

 
مالحظات خاص خواهد شد تا از فراهم نمودن مواد غذایی به آنعده افراد که بیشتر نیازمند اند مخصوصا  در قسمت کمک های مواد غذایی 

دارای نیاز یکسان نمی اصل بی طرفی با شناسایی اینکه همه افراد بدون تبعیض میلیت، نژاد، جنسیت، سن یا دین اطمینان حاصل گردد. 

باشند کامل گردیده است؛ گروه های مختلف مردم نیازهای مواد غذایی مختلف دارند بنابراین مردم باید طور کامل قبل، در جریان و بعد از 

ت افراد در نهایت، مصؤنیت و حفاظتوزیع تحت پوشش قرار گیرند تا از مرفوع شدن و درنظر گیری نیاز های شان اطمینان حاصل گردد. 

 ذینفع موضوع اساسی می باشد بنا براین کلستر از طریق اعضا وهمکارانش از مصؤنیت توزیع مواد غذایی اطمینان خواهند داد. 

وزارت خانه های و ارائه اجناس بشردوستانه کمک نماید. تا در تدارک بازی میکند ارتباطی را کلستر نقش ارتباطی بین همکاران و مدیران 

کلستر )اداره ملی مدیریت حوادث افغانستان( نقش مهم را در ارزیابی نیاز ها و تطبیق برنامه بازی میکنند.  ANDMA کلیدی حکومت و 

یدی ادارات کلتمام سهم داران )مشترکین( را در اجرای ارزیابی های ملی و کاربرد موردی به منظور شناسایی بهتر نیاز ها سهیم می سازد. 

محلی و سازمان های غیر دولتی ملی و بین المللی در استفاده پالن گذاری احتمالی برای آمادگی بهتر مقابله رهبریت را برعهده خواهند 

 گرفت. 
 فرضیه های پالن گذاری .4

 

 بعضی از فرضیه های پالن گذاری که موقع انکشاف این استراتیژی در نظر گرفته میشود قرار ذیل میباشد: 

 
   . موجودیت کارمندان مربوطه با توانایی های الزم خصوصاً در رشته مورد نظر. موجودیت و ظرفیت الزم شرکای همکار -
 ساختارهای مناسب و با اعتبار دولتی دارای ظرفیت الزم بوده و برنامه بشردوستانه رابا پالیسی های مطلوب حمایت می نماید.  -
 و ثبات منطقوی و ملی. پایداری عدم کاهش  -
 ، نا امنی و تدارکات کاهش خواهد یافت. دسترسیبه  محدودیت -
 . یافته اند تا در تطبیق پروژه کمک نمایدبیجاشدن و مهاجرت کاهش  -
 می کند.نورمال بوده و درتولیدات زراعتی کمک فصل بارانی  -
 د.سطح پیش بینی شده باقی میمانحوادث طبیعی در  -
 موجود می باشد.  کافیارتباطات دوام داشته و بودیجه  -
 ثابت میباشند. قیمت هاو فعال بوده C&V  مناطقبازارها در  -
 ساختارهای هماهنگی باقی می مانند. -
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  هیکاهش دخطرات و اقدامات  .5
 :مواجه گردندکشور با آنها خدمات بشر دوستانه در سراسر  ارائههمکاران موقع ممکن که وجود دارد های کلیدی در ذیل بعضی ازچالش 

 
i.   مناطق که به علت ثرشده و برای افراد که شدیدا  متأمحدودیت های دسترسی مخصوصا(a )متغییرجایی افراد جا ب; (b بی ثباتی )

دور دست مخصوصا   مناطقضعیف در  ی(  زیربناdکارمندان )و ها در برابر تاسیسات ( تهدیدc) مرتبط به آنسیاسی و خشونت 

 زمستان.جریان فصل در 
 

 : اقدامات کاهش دهی

به منظور تعهد مربوطه سایر مجرا های ( و AAGگروپ مشورتی )طریق ازو رهبری محلی  حکومت سهیم سازی -

را  AAPمصؤن و راهنمای توزیع  . کلستربخاطر رسیدن کمک به نیازمند ترین افرادساحه بشر دوستانه نمودن تضمین 

اطمینان  شده دهیشکهای به حاشیه دریافت کنندگان کمک مخصوصا  خانم ها و دیگر گرومصؤنیت  استفاده می نماید تا از

  .دهد
 .به اصول بشردوستانه احترام می گذاردو  کمک در احیای زیر بناهای که دسترسی بشر دوستانه را تسهیل می نماید -

 
ii.  خواهد تأثیر توانایی آنها جهت استقرار دوباره روی این  ;همکاران ساحویمتعلق به  یها داراییبالقوه مربوط به غارت خطرهای

 گذاشت.
 : اقدامات کاهش دهی

در حفاظت اقساط بشردوستانه کمک ها. کلستر دفاتر و انباربه همکاران جهت انتخاب ساحات مصؤن برای مشوره دهی  -

 .خواهد کرد
 

iii. باعث می شود کهیا بودیجه که سبب ازهم گسیختن ارتباطات شده و/در تامین  تأخیر  FSAC ضرب العجل های کلیدی فصلوار را از

 .گذاشته است 2014 روی مقابله بشردوستانهمنفی  تأخیر ها تاثیر. چنین دست دهد
 

 : اقدامات کاهش دهی

 

 .می نمایدبودیجه ایفا بموقع در کمک به پرداخت نقش برجسته را  کلستر -
 

iv.  می شود )کارمندان  سازمانهای غیر دولتی جهت تطبیق فعالیت ها باعث بلند رفتن تغییر و تبدیل کارمندان همکارانکاهش ظرفیت

 .شان متأثر میگرددنژاد واجد شرایط بین المللی مملکت را ترک میکنند( در حالیکه استقرار و استخدام کارمندان محلی نظر به 
 

 : دهیاقدامات کاهش 

 

 سازمانهای غیر دولتی ملی  ادامه خواهد داد. خویش مخصوصا   همکارانظرفیت در ارتقای کلستر  -
 

v.  )ممکن باعث مختل شدن مقابله بشردوستانه شودحوادث طبیعی )سیالب، زلزله. 
vi.  تطبیق پروژه کمک نماید درتا  یافته استبیجاشدن و مهاجرت کاهش . 

 

 : اقدام کاهش دهی

اطمینان  با نهاد های انکشافی به منظورقوی  ارتباطمعیشت و تامین  احیایجهت در سکتورهای زراعت و مواشی حمایت  فراهم آوری -

 مورد مناطقامنیتی در  شرایطمهاجرت. بهر حال این بیشتر به مناطق روستایی برای جلوگیری ازدر در آمد دسترسی به غذا و  دهی

  .ارتباط دارد نظر

  

 : SRP غیر  های های دیگر و اجراکنندهکلستربا  ارتباط .6
 

FSAC  کلسترهای دیگر، باوجود دارد که  نقاط ارتباطمیکند. در ذیل  شناساییمتاثر شده  افررادچندین سکتوره را جهت حمایت روش اهمیت 

 :جستجو خواهد گردید کار میکننداجرا کننده گان دولتی و انکشافی که در کشور 
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 اهداف، فعالیت ها و شاخص های کلستر :IIIبخش 

 
 

 اهداف، فعالیت ها و شاخص های کلستر: Iجدول 

 : 1اهداف کلستر 

تن افراد جنگ زده، بیجا شدگان داخلی، مهاجرین و عودت کننده   570,795زندگی 

مواد غذایی، پول را نجات داده و معیشت شان را از طریق انتقال غیر مشروط )گان 
 و حمایت معیشت در حاالت اضطراراحیا می کند.( نقد یا کوپون

را حمایت می   HRPاهداف کلستر اهداف استراتیژیک 

 نماید:

SO 2 : پاسخ به نیاز های افراد ملکی متأثر شده از

بشمول بیجا شدگان داخلی، مهاجرین و جنگ مسلحانه 

عودت کننده گان از طریق کمک های مورد نظر 

اولویت بندی شده به منظور تحت پوشش قرار دادن 

 نیازهای مهم و ابتدایی گروه های آسیب پذیر. 

آغازخط  شاخص )ها(:   هدف 

i) بموقع کمک شده اند مناسب و ده که با انتقاالت فیصدی و تعدا افراد جنگ ز

 . )مواد غذایی، پول نقد یا کوپون(

 

391,495 570,795 

ii)   فیصدی خانوارهای جنگ زده مورد نظر با نمره مصرف قابل قبول

 (42<)مواد غذایی 
32% 35% 

iii)   های معیشتی در حاالت اضطرار را  و تعداد افراد جنگ زده که کمکفیصدی

 بدست می آورند )زراعت/مواشی و واکسین های مواشی(
0 195,895 

 

 
فعالیت های بشر دوستانه با کلستر محافظت و جنسیت در گروپ  ارتباطیهمکاران  –محورجنسیت محافظت و خشونت  -

 .در مرحله پالنگذاری و تطبیقیع، جهت فراهم آوری راهنمای توز
تا از عدم  سهم میگیرد مناطق شناسایی شده عمدا  کلستر تغذیه درFSAC  -اطفال زنان وپروگرام تغذیه مخصوصا  برای تنظیم  -

بیشتر دچارسوء تغذیه که توسط برنامه اطفال و زنان . نمایدجلو گیری کمک میکند مصؤنیت غذایی که در سوء تغذیه 

فعالیت های . یافت خواهند کرد تا ازتغذیه مناسب اطمینان دهدزاعتی دررکمک های موادغذایی و اندشناسایی گردیده 

 .محلی کمک می نماید افرادتغذیه  ضعیتو بهبود درسبزی کاری دامداری، مرغداری و 
ده ناطق جنگ زازمERW/UXO )از وجود ماین ها زراعتی های زمین ماین پاکی در پاکسازی کلستر فرعی  –ماین پاکی -

 .نمایندد زرع نمیتواناند مستفید شده FSAC متاثر شده که از کلستر کمک می نماید تا افراد ( اخیر
تماس  الب و حفظ الصحهدر قسمت حمایت مالی برای کار و ایجاد پروژه های دارای مربوط به آب، فاض WASH کلستر با  -

قرار دادن پوشش  برای تحتمخصوصا  WASH با نزدیک همآهنگی هدف تغذیه ومصؤنیت غذای بدون . گرفته خواهد شد

 .بدست نمی آید غذاییحفظ الصحه منحیث بخش از مواد
 

IOM  و ایمرجنسی شلتر و کلسترNFI  .در شناسایی نیازها توسط پروسه اساسی ارزیابی حاالت اضطرار کمک می نماید FSAC  بدقت با

ارزیابی جهت شناسایی بهتر نیاز ها و به عهده گرفتن رهبریت مقابله اطمینان در FSAC این شبکه ها کار میکند تا از حضورمتخصص 

از فراهم آوری راهنمای مناسب در مورد بسته های کمک مواد غذایی هم در برنامه کمک نقدی و هم FSAC  ،هدهد. درمقابله چندین کلستر

  جنسی با درنظر داشت بیالنس تغذیه وی و پذیرش فرهنگی اطمینان میدهد. 
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 فعالیت ها
موقعیت ها )توسط ایالت 

 و کشور(
 هدف نقطه آغاز شاخص های محصول 

تدارک انتقال غیر : 1.1فعالیت 

مشروط و بموقع )مواد غذایی، 
پول نقد یا کوپون( برای نجات 

تحت پوشش قرار زندگی و 
دادن نیازهای فوری مواد 
غذایی بیجا شدگان داخلی 
جنگ زده، مهاجرین و عودت 

 کنندگان.

 در سراسر کشور 

 

i)   فیصدی و تعدا افراد

جنگ زده که با انتقاالت 

مناسب و بموقع کمک 

)مواد غذایی، شده اند 
 . پول نقد یا کوپون(

 

391,495 570,795 

تدارک کمک : 1.2فعالیت 

وسایل )های بموقع معیشتی 
وسایل سبزیکاری و ، زراعت

( برای وسایل حفاظت مواشی
معیشت بیجا شدگان  احیای

داخلی جنگ زده، مهاجرین و 
عودت کنندگان جدید و قبل از 

و در صورت امکان  2016

مهاجرین راجستر نشده. 
  

 در سراسر کشور 

  

iii)  فیصدی و تعداد
افراد جنگ زده که 

معیشتی  کمک های
حاالت اضطرار 

را بدست می 
آورند 

)زراعت/مواشی و 
واکسین های 

 مواشی(

 

 

 

0 195,895 

 

 : 2 هدف کلستر

تن افراد متأثر شده از حوادث طبیعی را نجات داده و معیشت شان   188,000زندگی 

طریق انتقال غیر مشروط )مواد غذایی، پول نقد یا کوپون( و حمایت معیشت از  را
 اضطراراحیا می کند.در حاالت 

 

را حمایت می   HRPاهداف کلستر اهداف استراتیژیک 

 نماید:

SO 3:  در صورت که ارزیابی ها کمک بشردوستانه را

به یک عامل تعیین کننده برای زنده ماندن نشان دهد، 

افراد که در حاالت اضطراری حاد صحی قراردارند و 

 گیرد.کمک صورت  متأثر شده اندنیز از حوادث طبیعی 

 هدف نقطه آغاز :ها شاخص

i) که با انتقاالت مناسب و  فیصدی و تعدا افراد متأثر شده از حوادث طبیعی

 .)مواد غذایی، پول نقد یا کوپون(بموقع کمک شده اند 
222,137 188,000 

ii)  مورد نظر با نمره مصرف متأثر شده از حوادث طبیعی فیصدی خانوارهای

  (42<)قابل قبول مواد غذایی 

  

13% 15% 

iii)  که کمک های معیشتی متأثر شده از حوادث طبیعی فیصدی و تعداد افراد
و واکسین های مصارف در حاالت اضطرار را بدست می آورند )زراعت/

 مواشی( 

 

222,137 141,000 
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 هدف نقطه آغاز شاخص های محصول موقعیت ها فعالیت ها

تدارک انتقال :  2.1فعالیت

)مواد  بموقعو مناسب
 غذایی، پول نقد یا کوپون(

برای نجات زندگی و تحت 
پوشش قرار دادن نیازهای 

مواد غذایی افراد فوری 
متأثر شده از حوادث 

  . طبیعی

در سراسر کشور در 

جاهایکه حوادث طبیعی 

 بوقوع می پیوندد

 

I)  فیصدی و تعدا افراد

متأثر شده از حوادث 

طبیعی که با انتقاالت 

ک مناسب و بموقع کم

)مواد غذایی، شده اند 
 .پول نقد یا کوپون(

222,137 188,000 

: تدارک کمک 2.2فعالیت 

  های بموقع معیشتی
)وسایل  حاالت اضطرار

زراعت، وسایل 
سبزیکاری و وسایل 
حفاظت مواشی( 

احیای  درصورت امکان
افراد متأثر شده از معیشت 

 حوادث طبیعی.

در سراسر کشور در 

جاهایکه حوادث طبیعی 

 بوقوع می پیوندد

   

ii)  فیصدی و تعداد افراد
متأثر شده از حوادث 

که کمک های طبیعی 
یشتی در حاالت مع

اضطرار را بدست 
 )زراعت/میآورند

واکسین مصارف و
 های مواشی(

222,137 141,000 

 

 

 :3 هدف  کلستر

اطمینان از دسترسی مداوم و منظم به غذا از طریق انتقال بدون قید و شرط )مواد 

نفر که مصؤنیت  1017645غذایی، پول یا کوپون( و حمایت از منابع معیشتی برای 

 غذایی نداشته و در معرض گرسنکی و سوء تغذی حاد قرار قرار دارند.
 

را حمایت  HRPهدف کلستر، اهداف استراتژیک 

 میکند

خال  های بحرانی در مقابله با   :4هدف استراتژیک 

سوء تغذی حاد و جلوگیری از وخامت بیشتر وضعیت 

 تغذیه 

 

 هدف خط آغاز :شاخص

i)  کمک به موقع به تعداد افرادی که از عدم مصؤنیت غذایی حاد رنج

 میبرند از طریق انتقال )مواد غذایی، پول و کوپون(
900,000 809,376 

 

ii) %    خانواده ها دارای عدم مصؤنیت غذایی شدید با نمره مصرف غذایی

 ( 42قابل قبول )<

31% 35% 

iii)  فیصدی و تعداد افراد دارای عدم مصؤنیت غذایی شدید که از حمایت

های معیشتی )منابع زراعتی/دامداری و واکسین های الزم برای 

 مواشی( را در یافت میکنند. 

 

129,402 208,269 
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 هدف   خط آغاز شاخصه های بازدهی موقعیت فعالیت های

: تهیه به موقع و بدون 1فعالیت 

شرط )مواد غذایی، پول و یا 

کوپون( بمنظور مقابله با کمبود در 

اوج فصل قحطی غذا به افراد 

 دارای عدم مصؤنیت غذایی

فیصدی و تعداد افراد  (i والیت 18

دارای عدم مصؤنیت 

غذایی که در موقع و 

زمان مناسب به آنها 

مساعدت های )غذایی، 

نقدی و کوپون( صورت 

 گرفته است.

900,000 809,375 

: کمک به موقع به 2فعالیت 

منظور حمایت از منابع معیشت 

)منابع زراعتی/دامداری واکسین 

برای مواشی( به افراد داری عدم 

مصؤنیت غذایی در طول فصل 

های مرتبط، و در صورت امکان 

 احیای معیشت های اولیهحمایت و 

فیصدی و تعداد افراد  (ii والیت 12

دارای عدم مصؤنیت 

غذایی شدید که از 

حمایت های منابع 

معیشتی )منابع 

زراعتی/دامداری و 

واکسین برای مواشی( 

 بهره مند میشوند.

129,402 208,269 

  

 
 

 :4 کلستر هدف

افزایش آمادگی اضطراری و ظرفیت های واکنشی همکاران کلستر مصؤنیت غذایی و 

زراعت از طریق انکشاف پالن های احتمالی، برآورد به موقع و بهتر مصؤنیت 

 غذایی، ظرفیت سازی و استفاده مؤثرتر از برنامه ریزی ها 

   
را حمایت  SRPهدف کلستر، اهداف استراتژیک 

 میکند:

: بهبود کیفیت جمع آوری 5هدف استراتژیک 

معلومات، استفاده از تجزیه و تحلیل متنی و نیاز سنجی 

آگاهی از  هماهنگ مبتنی بر ابزار های توافق شده، 

فعالیت های بشردوستانه و افزایش دسترسی به آن و 

 تخمین و مقابله با حادترین نیاز ها.
 هدف خط آغاز ها شاخص

i)  احتمالی انکشاف یافته و/یا  به روز رسان شده )آپدیت( شده تعداد پالن های

در مورد بالیای طبیعی )سیل، زمستان های سرد، خشکسالی و عدم بازدهی 

 محصوالت زراعتی

8 6 

ii)  تعداد برنامه های آموزشی )ترینیگ( درباره آسیب پذیری، برآورد و
و تعداد اشتراک کنندان در برنامه  IPCمصؤنیت غذایی، تجزیه و تحلیل 

 های آموزشی

برنامه آموزشی  5

)ترینینگ( به منظور 
 300آموزش دهی به 

 اشتراک کننده

برنامه آموزشی  5

)ترینینگ( به منظور 
 300آموزش دهی به 

 اشتراک کننده
iii)  تعداد تجزیه و تحلیل/براورد های که بصورت درست هماهنگ شده باشند

)ارزیابی مصؤنیت غذایی قبل از برداشت محصول، کلستر مصؤنیت غذایی 
 و ارزیابی منفرد IPCو زراعت، 

5 5 

 

 هدف خط آغاز شاخص های محصول موقعیت فعالیت ها
: انکشاف و به روز 4.1فعالیت 

رسانی )آپدیت( پالن های احتمالی 

برای مقابله با بالیای طبیعی 

)سیل، مقابله با زمستان، عدم 

منطقه بزرگ و  6

 عمده افغانستان
پالن های احتمالی . 1

انکشاف یافته و/یا  به 

روز رسان شده )آپدیت( 

شده در مورد بالیای 

6 6 
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بازدهی محصوالت زراعتی و 

خشکسالی(، افزایش هماهنگی با 

سایر همکاران ملی )وزارت 

زراعت، آبیاری و مالداری، 

وزارت احیا و انکشاف دهات و 

رزه با حوادث(، اداره ملی مبا

افزایش ظرفیت همکاران بمنظور 

اجرای اریابی مصؤنیت غذایی و 

استفاده از نتایج حاصله منظور 

 انکشاف پروگرام های مقابلوی

ن طبیعی )سیل، زمستا

های سرد، خشکسالی و 

عدم بازدهی محصوالت 

زراعتی( از طریق 

ظرفیت سازی در 

همکاران کاستر مصؤنیت 

غذایی و زراعت و 

 افزایش هماهنگی

: بهبود هماهنگی 4.2فعالیت 

کلستر و انجام ارزیابی ها و 
، SFSA تجزیه و تحلیل ها )

و ارزیابی های  IPCحمایت از 

  منفرد( 

. تعداد برنامه های 2 درسراسر کشور

آموزشی )ترینیگ( درباره 

آسیب پذیری، برآورد و 

مصؤنیت غذایی، تجزیه و 
و تعداد  IPCتحلیل 

اشتراک کنندان در برنامه 

  های آموزشی
. تعداد تجزیه و 3

تحلیل/براورد های که 

بصورت درست هماهنگ 

شده باشند )ارزیابی 

مصؤنیت غذایی قبل از 

برداشت محصول، کلستر 

ؤنیت غذایی و مص
و ارزیابی  IPCزراعت، 

 منفرد( 

برنامه آموزشی  5

)ترینینگ( به منظور 
 300آموزش دهی به 

  اشتراک کننده
 
 
 
 
 
5 
 

برنامه آموزشی  5

ر )ترینینگ( به منظو
 300آموزش دهی به 

  اشتراک کننده
 
 
 
 
 
5 
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 : تعداد قضایای مورد نظر افراد  نیاز مند وافراد تحت پوشش کلستر  IVبخش 

SRP   ( ، مبتنی بر هدف مورد نظر 2015نومبر  22پالن اجرایی )نسخه نهایی،  – 2016کلستر مصؤنیت غذایی  و زراعتHNO  وHRP 22  2015نومبر 

SN هدف  کتگوری افراد ذینفع

 استراتژیک
HNO  نهایی

 )افراد نیازمند(

میزان تحت 

پوشش قرار دادن 

)فیصدی مجموع 

 افراد نیازمند( 

 موقعیت تعداد افراد
 ذکور اناث

    49% 51% 

1 
افرادی که از جنگ های داخلی اخیر متا ثر شده اند ) در 

 ماه جابجایی( 6طول 
هدف 

 2استراتژیک 
               

250,000  
         سرتاسر کشور 250,000 100%

122,500  
        
127,500  

 مهاجران در خوست و پکتیکا 2
هدف 

2استراتژیک   
 پکتیکاخوست و  175,000 100% 175,000

           
85,750  

           
89,250  

 مهاجرین عودت کننده جدید 3
هدف 

2استراتژیک   
 سرتاسر کشور 17,250 25% 69,000

              
8,453  

              
8,798  

4 
بطور داوطلبانه عودت نموده  2016مهاجرینی که قبل از 

 اند
هدف 

2استراتژیک   
 سرتاسر کشور 17,220 41% 42,000

              
8,438  

              
8,782  

 عودت کنندگان بدون سند 5
هدف 

2استراتژیک   
 سرتاسر کشور 111,325 100% 111,325

           
54,549  

           
56,776  

6 
حمایت های معیشتی اضطراری به افرادی جابجای شده 

مهاجرین عودت کننده داخلی که از جنگ ها متأثر شده اند، 

 و مهاجرین بدون سند

هدف 

2استراتژیک   
472,325 41% 195,895 

والیت )بدخشان، هلمند، قندهار، خوست، قندور،  7

            ننگرهار و پکتیکا(
95,989  

           
99,906  

 افرادی که از بالیای طبیعی اخیر متأثر شده اند 7
هدف 

3استراتژیک   
               

235,000  
 سرتاسر کشور 188,000 80%

           
92,120  

           
95,880  

8 
حمایت های معیشتی اضطراری به افرادی که از بالیای 

 طبیعی اخیر متأثر شده اند
هدف 

3استراتژیک   
235,000 60% 141,000 

والیت )بغالن، بدخشان، کنر، لغمان، ننگرهار و  6

 تخار(
           
69,090  

           
71,910  

 مجموع افرادی که از بالیای طبیعی و جنگ متأثر شده اند

 
882,325 86% 758,795       371,810   386,985  

8 

افرادی کهه نظهر بهه دالیهل مختلهف از عهدم مصهؤنیت غهذایی 

کهههه بهههرای دسهههمبر  IPC 3والیهههت در مرحلهههه  12شهههدید در 

طههرح شههده، رنههج میبرنههد و افههراد  2016الههی آپریههل  2015

 SRP 2016سوء تغذی کلستر 

هدف 

 4استراتژیک 
1,571,205 35% 542,555 

والیت )بدخشان، بادغیس، بامیان، دایکندی،  12

وز، نیمروز، نورستان، پکتیکا، سمنگان، غور، قند

         ارزگان و خوست(
265,852  

        
276,703  

9 

افرادی کهه نظهر بهه دالیهل مختلهف از عهدم مصهؤنیت غهذایی 

)کنونی یا مورد از قبهل  IPC 2والیت در مرحله  6شدید در 

، SRP 2016مشخص شده( رنج میبرند و افراد سهوء تغهذی 

  FISدیدا  افراد ش 20000با بیش از 

هدف 

 4استراتژیک 
1,571,205 17% 266,820 

والیت )وردک، پکتیا، قندوز، تخار، هلمند و  6

         جوزجان(
130,742  

        
136,078  

10 
( بهههه 3والیهههت )مرحلهههه  12حمایهههت از منهههابع معیشهههتی در 

 افرادی که از عدم مصؤنیت غذایی شدید رنج میبرند
هدف 

 4استراتژیک 
1,571,205 13% 208,269 

)بدخشان، بادغیس، بامیان، دایکندی، غور، 
خوست، نیمروز، نورستان، پکتیکا، سمنگان و 

 ارزگان(
        
102,052  

        
106,217  

  

والیت  12مجموع افرادی که از عدم مصؤنیت غذایی در 

 رنج مییبرند IPC 3در مرحله 
  1,571,205 65% 1,017,645      498,646   518,999  

   1,776,440 %72 2,453,530   مجموع کلی:  
        
870,455  

        
905,984  
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 : ارزیابی نیاز های پالن شدهVبخش 

  (HNO و ارزیابی کنونی )استفاده شده در تحزیه و تحلیل

مناااااطر جغرافیااااایی و نهاااااد پیشااااتاز و  کلستر/سکتور 
پوشش قارار جمعیت گروههایی که تحت 

 میگیرند

 عنوان و موضوع تاریخ همکاران/شرکاء

کلستر مصونیت غذایی 
 و زراعتی

سکرتریت مصؤنیت  در سرتاسر کشور
غذایی، سازمان خوراکه و 
زراعت ملل متحد، 
پروگرام غذایی جهان، 

IPC ،FEWSNET 

 (IPC) 2015مارچ 

سازمان خوراکه و زراعت  در سرتاسر کشور 
ملل متحد، پروگرام غذایی 
جهان، کلستر مصؤنیت 
غذایی و زراعت و 

FEWSNET 

آپریل/آگوست 
2015 

ارزیابی فصل وار 
 مصؤنیت غذلیی

سکرتریت مصؤنیت  در سرتاسر کشور 
غذایی، سازمان خوراکه و 
زراعت ملل متحد، 
پروگرام غذایی جهان، 

IPC ،FEWSNET 

M  مارچ

2015arch 
2015 

(IPC) 

سازمان خوراکه و زراعت  در سرتاسر کشور   
ملل متحد، پروگرام غذایی 
جهان، وزارت زراعت، 
آبیاری و مالداری، کلستر 
مصؤنیت غذایی و زراعت 

 FEWSNETو 

ارزیابی قبل از جمع  2015آپریل/جون 
 2015آوری محصول 

 خاًل های کنونی در معلومات

 موضوع جمعیت گروهها مناطق جغرافیایی و کلستر/سکتور

نوت: در صورت موجودیت هرگونه خأل معلوماتی که توسط همکاران و شرکاء شناسایی شده باشند، کلستر مصؤنیت غذایی و زراعت یک 
 ارزیابی منفرد را انجام خواهد داد.

 ارزیابی پالن شده

مناطق جغرافیایی و جمعیت  کلستر/سکتور

گروههایی که تحت پوشش قرار 

 گرفتخواهند 

مؤسسات و همکاران 

 پیشتاز

 عنوان تاریخ مورد نظر

کلستر مصؤنیت غذایی 
 و زراعت

کلستر مصؤنیت غذایی و  تمام کشور
  IPC (LM) –زراعت 

 IPC آپریل-مارچ

کلستر مصؤنیت غذایی 
 و زراعت

کلستر مصؤنیت غذایی و  تمام کشور
 زراعت

 IPC اکتوبر

کلستر مصؤنیت غذایی 
 و زراعت

کلستر مصؤنیت غذایی و  تمام کشور
زراعت، سازمان خوراکه 
و زراعت ملل متحد، 
پروگرام غذایی جهان و 

FEWSNET 

 SFSA 2016 آپریل الی اگوست

کلستر مصؤنیت غذایی 

 و زراعت

سااااااااااازمان خوراکااااااااااه و  تمام کشور

زراعااااااات ملااااااال متحاااااااد، 

وزرات زراعت، آبیاری و 

جون آپریل الی 

2016 

Pre-harvest 

appraisal 
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مناطق جغرافیایی و جمعیت  کلستر/سکتور

گروههایی که تحت پوشش قرار 

 گرفتخواهند 

مؤسسات و همکاران 

 پیشتاز

 عنوان تاریخ مورد نظر

مالااداری، پروگاارام غااذایی 

 FEWSNETجهان و 

 پالن نظارت کلستر : VIبخش 

 

FSAC contribution to 
HRP monitoring framework (FINAL, 26.11.2015).docx
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