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 مرور اجمالی: .1
I. تأثیر تحت والیت 34 جمله از والیت 33 ،(2016/2017) قبلی زمستان فصل جریان در 

حوادث و  و هاکوچ  برف برف، شدید بارش که گرفتند قرار شدید بسیار اقلیمی شرایط
 .میگرفتند بررا در باران با مرتبط فاجعه های

 
II. اداره سازمان ملل برای همآهنگی امور بشردوستانه رشگزا طبق (OCHA)، جنوری ماه از 

بطور   که ،شدند زخمی تن 125 و کشته نفر 144 طبیعی، حوادث علت به ،2017 آگست تا

 بیش. دارند قرار سیل تاثیر تحت یشتربتحت تأثیر آن حواث و  نفر 50,000 تقریبا   مجموعی

 .متأثر شدند سنگین های برف بارش ا یاتوسط برف کوچ ه نفر 12,000 از
 

 
III.  و وزارت امور مهاجرین   اداره سازمان ملل برای همآهنگی امور بشردوستانهطبق گزارش

 257000، بیشتر از ۲۰۱۷سپتمبر  ۲۰(، از ماه جنوری تا MoRRو عودت کننده گان )

به سر  ناطقیدر م آنها ٪19جدیدا  بیجاشده اند، که  ۲۰۱۷نفر در اثر منازعات در سال 

دومین منطقٔه  شرق شمال زونس از غربی پ زون. که دسترسی به آنها مشکل است میبرند

نفر( در آنجا متأثر شدند. به گفته وزارت امور  50,000است که بیشترین مردم )زیادتر از 

به  2017نفر از جنوری الی سپتمبر  300,000مهاجرین و عودت کننده گان، بیشتر از 

بیجا ) نفر 79,571حدودا  به رقم ایناسناد و بی اسناد(.  دارایودت نموده اند )افغانستان ع

 .نفری، بالغ میگردد هفت خانواده اوسط مبتنی بر( شده گان و عودت کننده گان

 
IV. که چندین سکتوری نیازهای ارزیابی به توجه با ( توسط مؤسسه ریچREACH) در 

 سال در مرکزی و شرقی بی،غر شمالی، مناطق در رسمی غیر محالت استقرار
 و شمال در باالترین) دارند سوختمواد  به نیاز مردم درصد 69 ،گردید انجام 2017

دارند  اماده سازی برای زمستان مواد به نیاز درصد 73 و( درصد 80 غرب،

 .(٪89 و ٪85 ترتیب به شمال، و شرق جنوب در نرخ باالترین)
 

V. ( یک مطالعه اداره مهاجرت نارویNRC) دور  مناطق در افراد از درصد 37 که داد نشان

 در موقت، سرپناه و خیمه دیده، آسیب های سرپناه جمله از ،ها سرپناه شرایط بد   دست با
 .کنند می زندگی ،شهری مناطق در درصد 47 با مقایسه

 
VI.  یک ارزیابیIOM DTM  ،که در مناطق بغالن، بلخ، کابل، کنر، کندز، لغمان، ننگرهار

تخار انجام شد نیز نشان میدهد که بعضی از بیجاشده گان داخلی و عودت کننده گان پکتیا و 
 و امالک ترک شده در آنها از برخیدر شرایط بسیار خراب سرپناه ها زندگی میکنند.  

پوشانیده شده با ترپال  های حفاری و خیمه ها در و دیگرایشان تخریب شده زندگی میکنند،
 .زندگی میکنند

 
 

VII.   کمیتٔه اجرایوی یکی از ساحات اصلی تمرکز چارچوب پالیسی  سازی برای زمستاناماده
 /ES( و یک بخشی از ستراتیژی کلستر DiRECبرای بیجاشده گان و عودت کننده گان )

NFI  .میباشدUNHCR  اداره رهبری کلسترES/ NFI  میباشد که از طرف اداره بین المللی

 ده، پیشتیبانی میشود. به عنوان همآهنگ کنن ( ،IOMمهاجرت )
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VIII. به  مناطق این در که جمعیت   که تشکیل شده است کوهستانی مناطق ٪70 از شامل افغانستان

جمله  از والیت 21 این، بر عالوه. است پذیر آسیب زمستان شرایط به بیشتر سر میبرند،

 غربی و شرقی شمال شمال، مرکزی، ارتفاعات مرکزی، مناطق در کشور والیت 34 تمام

 میزبان بلکه کنند، می تجربه را زمستانشدیدترین و دوامدارترین درجه حرارت  تنها نه
 .عودت کننده گان تازه میباشند و جمعیت کالن بیجاشده گان داخلی

 
 

IX.  د نمتأثر خواه امسال زمستانی شرایط از )546,091( 1خانواده 78,013انتطار میرود که

 پاسخ های تازه،عودت  و  شده گی هابیجا خی،تاری معلومات اساس بر ها بینی پیش. شد

 .مبتنی اند REACHو سروی اخیر  2016 اماده سازی برای زمستان
 
 

X.  و آمادگی اقدامات ،نزدیک میشود بارانی هوای و آببه شمول  یزمستان شرایطاز اینکه 
 و عوامل خطر از حفاظت ،خطرات کاهش در نجات زنده گی های کمک ارائه برای پاسخ
 .است اهمیت حائز هستند، همراه خشن هوای و آب شرایط با که صحی خطرات سایر

 
 

XI. کاهش و جلوگیری شامل زندگی، نجات موجب موقع به اماده سازی برای زمستان پاسخ 
نتایج صحی  به رسیدگی به کمک و( کودکان و زنان برای مخصوصا  ) محافظت خطرات

در میان  ثانویه، های جابجایی و منفی مقابله های مکانیزم هوا ،مربوط آ ب و  شدید علل
  می باشند.سایرین 

 
 برای زمستاناهداف پاسخ آماده سازی  .2
I.  هدف اساسی آن ارائه پاسخ همآهنگ شده و به موقع زمستانی نجات زندگی، برای جمعیت آسیب

جامعه  نیازدرپذیریکه مواجه با بیشترین آسیب پذیری هستند، از طریق یک رویکرد مبتنی بر

  سازگار است.   DiREC( 2امر با هدف ) نشد. ایمیبا
 

 
II. توزیع بعد از نظارت از شده آموخته های درس اساس بر UNHCR اقدامات تمام ،2016 سال 

 و منابع بسیج همآهنگی، اطالعات، مدیریت به مربوط مسائل تکرار از جلوگیری برای الزم
 و مستفید شونده گان انتخاب وسهپر در دقیق بررسی توزیع، از پس نظارت جوامع، با ارتباط
 ..گرفت خواهد صورت اجرایی مرحله در موثر گزارشدهی و نظارت

 
 

III. که  به حوادث طبیعی ها پاسخ سایر شامل و است زمستان برای آماده سازی به محدود هدف
 سیل، مانند ناگهانی اضطراری موارد مثاًل،ضرورت به کمک سکتورهای متعدد می باشند 

 کلستری-میانپاسخ  OCHA خاص، موارد این برای. باشدیمن برف کوچ و زلهزل ،لغزش زمین
 .کند می رهبری دولت با همآهنگی در را

 
 

 
 همآهنگی: .3

 افغانستان پاسخ هماهنگی عمومی آمادگی های زمستانی را رهبری خواهد کرددولت 

                                                      
1 Refer to annex 1 (Projections per province) 
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I.  :کلستر همآهنگی به سطح ملیES/NFI (UNHCR  به عنوان اداره رهبری کننده در

(، به عنوان همکار( به طور مستقیم با IOMنآهنگی با اداره بین المللی مهاجرت )ه

 به منظور (دولت نمایندٔ ) ANDMAوزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان و 

 ممکن که نوع وضعیتی هر حل و آماده سازی برای زمستان های پاسخ کلیه همآهنگی
 .آید، ارتباط برقرار خواهد کرد بوجود است

 
 

گزارشات منظم را به حکومت  ANDMAهم وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان و هم 

ارائه خواهد   (DiRECکمیتٔه اجرایوی برای بیجاشده گان و عودت کننده گان )از طریق 

تمام شرکاء را به ES/ NFIبه عنوان اداره رهبری کننده کلستر  UNHCRکرد، در حالیکه 

 باخبر نگه خواهند داشت. ES/ NFIکلستر  حاضرملی از طریق میکانیزم  سطح

 
 وزارت) دولت را با مشترک ماهانه جلسه یکES/ NFIکلستر  همآهنگی تیم نیاز، صورت در

آماده سازی  پاسخ در دخیل کلستر شرکای و( ANDMAو عودت کننده گان و  مهاجرین امور

 .خواهد داد ترتیب ها، چالش و کمبودها پاسخ،برای زمستان به منظور تبادل اطالعت در مورد 
 

II. :کلستر  همآهنگی به سطح والیتیES/NFI (UNHCR  به عنوان اداره رهبری کننده در

( و ادارات اصلی والیتی( به طور مستقیم با IOMهنآهنگی با اداره بین المللی مهاجرت )

 به منظور (دولت دهٔ نماین) ANDMAریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان و 

 .هابه سطح والیتی، ارتباط برقرار خواهد کرد پاسخ کلیه همآهنگی
 

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان به طور منظم به والیان و سایر نهادها در 
نگرانی، گزارشاتی را ارائه خواهد نمود.  یا چالش هرگونهمورد پاسخ و پیگیری به منظور 

ریاست  مشارکت با مکانیزم های حاضربشردوستانه را از طریق  شرکاء منظم طور به کلستر

 که مناطقی در. مطلع خواهد ساختند ،ADNMA و OCHA ،امور مهاجرین و عودت کننده گان

 .پاسخ را همآهنگ خواهد کرد OCHA است، نیاز کلستری-میانبه یک پاسخ 
 

 Islamic یونیسف،) بشردوستانه ادارهٔ  11 جمعا    حاضر حال در :بشردوستانه های آژانس
Relief، CARE، QRCS، WHH، UNHCR، ADRA، IOM، Mission East، Save 

Children) نیز عالقه کلستر شرکاء سایر ولی دخیل هستند، آماده سازی برای زمستان پاسخ در 

 .است اصلی چالش منابع در این راستا فقدان اما هستند مند

 
 

III. به وقوع میپیوندند اه فبروریم تا دسمبر ماه از معموال شدید زمستانی شرایط :تقسیم اوقات .
 موقع به زمستان فصل در کمک که شود حاصل اطمینان تا گیرد می صورت ها تالش تمام

 .شد خواهد آغاز کمک تحویل با متعاقب برواکتماه  در ها ارزیابی. شود می داده تحویل
 

 
IV. حداقل بسته آماده سازی برای زمستان 

 برای زمستان به طور ذیل میباشد:  ستراتیژی توافق شدٔه معیاری آماده سازی
 :۱گزینه 
  کیلوگرام گاز فی ماه. ۶۰کیلوگرام و  ۵یک کپسول گاز با ظرفیت 

 :۲گزینه یا 
 ( کیلوگرام فی ماه به عنوان آخرین راه حل با توجه به محیط زیست و پیامدهای  ۲۰۰بخاری با هیزم

 صحی
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  2.کرد توزیع نیازها ارزیابی از بعد توان می را زمستانیکمپل و لباس  ۳به عنوان مساعدت تکمیلی، 

 
 

 مواد . شود می داده ترجیح سازگار است، زیست محیط با که این دلیل به گاز و گاز تأمین کپسول
تأمین  ،ماه سه حداقل برای ها خانواده از حمایت به منظور زمستانآماده سازی برای  برای سوخت

 .خواهد شد
 

  به نقدی های کمک آن، جای به ،ادارات توسط مواد این بودن رسدست قابل و ارزیابی بهمبتنی 

، خود سوخت جملهمن را خود نیاز مورد مواد بتوانند ها خانواده تا شد خواهد توزیع دالر 200 ارزش

 تأمین نمایند.
 

V. مساعدت ها روشهایو  انواع 
 

 انعطاف از اطمینان صولبرای ح مناسب صورت بهروش تفاهم شده برای کمکها می باشد تا  نقدی مساعدت

 به. خواهد گرفت قرار استفاده مورد موقع، به و موثر طور به خاص و فوری نیازهای به رسیدگی در پذیری

ارتقاء  در امر پذیر آسیب بسیار های خانواده منابع، قابل دسترس بودن به وابستگی و پاسخ از بخشی عنوان

 به توجه با ها مساعدت نوع. خواهند گردید حمایت دارند.بد قرار  بسیار شرایط که در موجود های سرپناه

 :میکند تفاوت نیازمندی ها
 

 و ابزار مواد، تهیه (ب دیده؛ آسیب خیمه تبدیل نمودن (الف :زمستان از قبل سرپناه عاجل کمک 
 اضطراری سرپناه ج( ؛قرار دارند بد بسیار شرایط در که موجود های سرپناه ارتقاء برای حمایت
 نومبرماه  تا سپتمبرماه  از باید کمک این. کنند می زندگی باز فضای در که کسانی برای مناسب

 .داده شود 2017 بروریف - 2017 دسمبر در سخت زمستان از قبل 2017
 
 

 ب زمستانی؛اقالم/مواد  برای نقدی های کمک (الف: زمستانآماده سازی برای  های کمک بسته) 
 (ج ؛شدید بسیار زمستانی نامطلوب شرایط از قتؤم انتقال برای کرایه ه منظورب نقدی های کمک
 یت.موجود صورت در اضافی های لباس و کمپل ها توزیع

 
 متقابل مسائل و پذیری آسیب گذاری، هدف ،مستفیدشوندگان انتخاب .4

 
I. و  سرپناهنیازهای ترین  فوری برمبتنی  زمستانآماده سازی برای  مساعدت هایNFIs  خواهد

 و حفاظت کردم)مضره(  عناصر از ،را افرایش داده و حفظ نمود بدنارت مناسب حر تا بود

 .را کاهش داد سالمت و حفاظتتوأم با  خطرات
 

II. به اطفال و زنان برای محافظت خطرات کاهش در و بود خواهدمورد توجه ، گذاری هدف روش 

توجه قرار خواهد  مورد ES/NFIکلستر  سترتیژی با مطابق حفاظت خطرات تحلیل اساس بر ویژه

 .گرفت
 

 
III. بر نه و خواهد بود جامعه های نیازمندی ی مبتنی برپذیر آسیب هدفمند رویکرد این، بر عالوه 

 .آمیز صلح همزیستی حفظ برای موقعیت بر مبتنی رویکرد اساس
 

                                                      
2 ES/NFI Standard Winterization Package 

 

https://www.dropbox.com/s/eqx6ppjt5bmt3nk/ESNFI_Standard_EM_WinterizationPackage__v2_2017.09.28.pdf?dl=0
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IV. درجه  ،شرایط  برای آنها داده خواهد شد که بنا بر اولویت ها، خانوادهترین پذیر آسیب بر عالوه

که موارد ذیل نیز  ،انتطار میرود که در شرایط اقلیمی وخیم قرار داشته باشند هوا و آب و حرارت

 مشمول این میگردد:
 کنند می زندگی باز فضای در که هایی خانواده -
 می زندگی با وضعیت بسیار بد سرپناه و یقتوم سرپناه ،پذیری آسیب شرایط در که هایی خانواده - -

 کنند
 دارند قرار اجباری اخراج خطر معرض در که هایی خانواده - -
 کنند می زندگی رسمی غیر سکونت در ها خانواده - -
 مساعدت های پناهاگاه دارند به فوری نیاز و هستند مکان نقل به مجبور ها خانواده - -

 
VI. انتخاب مستفیدشوندگان 

 
 

 بیجاشده گان داخلی ) اندپوره کرده  را معیارها که که پذیر آسیب / خانوارهایها خانواده از فهرستی

ه ادآم کمک به مندنیاز درآمد یا حمایت هیچگونه بدون میزبان جامعه ،عودت کننده گان ،آسیب پذیر

 ،CDC جامعه، نماینده  ) جامعه مستفیدشونده گان کمیته یک توسط توان میرا ( زمستانسازی برای 

ریاست امور  با همآهنگی در( شود گینمایند زنانشورا،عودت کننده که از اینکه از  ،بیجاشده داخلی

برگزیدن/انتخاب مستفیدشونده  کمیته به ادارت توسط یا و والیتی مقامات ،مهاجرین و عودت کننده گان

 ( ارجاع کرد.UNHCR, ES/NFI focal Point, IOM, DoRRگان )
 

 مستفیدشوندگان انتخاب کمیته (BSC )تطابق ارهامعی با در که کسانی شناسایی برای را لیست سپس 

تیم . خواهد کرد مرور، زمینه این در تایید برای( JAT) تیم مشترک ارزیابی به آن ارسال از قبل دارند

و ریاست امور مهاجرین و عودت  ،IOM و UNHCR جمله از کلستر ءشرکا شامل مشترک ارزیابی

تیم مشترک  ،ساحوی ارزیابی جریان در ،خواهد بود.گیری تصمیم یا امکان صورت در کننده گان

کمیته انتخاب  بهولی  ،پوره کرده اند را معیارها کهشامل نمایند  را کسانی تواند می همچنین ارزیابی

 .بودندپیشنهاد نشده  مستفیدشوندگان
 

V.  :کمیته انتخاب  به شده ارزیابی پذیر آسیب جمعیت لیست شامل ارزیابی نتایجهدفگذاری

 با مستفیدشوندگان مورد هدف انتخاب و ها ولویتا تعیین ،گزینش به منظور مستفیدشوندگان

ء شرکا همه با همآهنگی جلسه یک طریق از نهایی نتایج. 3شد خواهد ارائه ود،ک کارت از استفاده

 که آن ولسوالیها بندی اولویت توسط شده ترتیب شده همآهنگ پاسخ یک و شریک خواهد شد

 .گیرند، تقدیم خواهد شدقرار  سخت زمستان تاثیر تحت شدت به رود می انتظار
   

 و شفافیت از اطمینان برای بلکه نیست، پاسخ مستفیدشوندگان به معنی تأخیر انتخاب پروسه 

آماده سازی  های کمک که رود می انتظار. میباشد دارند، جدی نیاز که افرادی به برابر دسترسی

 ،ها ارزیابی از پس و ءشرکا یا جامعه از لیست دریافت از پس هفته دو عرض در زمستانبرای 

 .خواهد شد داده تحویل
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 ۲ذاری شده به کار برده میشود، به ضمیمه گکارت امتیاز آسیب پذیری یک ابزاری است که برای تشخیص آسیب پذیرترین خانوادها در نیاز شدید به مساعدت های هدف 

 مراجعه کنید.
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  والیت کشور در مناطق  34 در 4نفر( 546,091) خانواده 78,013 مجموع درتخمین میشود که

 زمستان مساعدت های آماده سازی برای به مندنیازممکن  و کنند می زندگی مرتفع داری زمستان

و سروی اخیر  2016 اماده سازی برای زمستان پاسخ تاریخی، معلومات اساس بر . اینباشند

REACH ۲۰۱۷ان در سال گان و عودت کننده گاین برنامه ریزی مبتنی است بر بیجاشد .مبتنی اند 

 و جوامع میزبان اسیب پذیر و همچنان سایر جمعیت متأثر شده. 
 19نفر( 134,918فامیل عودت کننده ) 274و 
 26,541  (185,781فامیل بیجاشده داخلی )نفر 
 32,198  (225,386فامیل متاثر شده جامعه میزبان )نفر 

 

 آماده  ارزیابی معیاری ابزاریک  از ،معلومات تحلیل و همآهنگ رویکرد یک تضمین ه منظورب
 معلومات گذاری اشتراک به محرمیت نامهٔ توافقیک . شد خواهد استفاده زمستانسازی برای 

 دهند، پاسخ یکشر چند یا دو رود می انتظار که مناطقی در مخصوصا ،ستفیدشوندگانم اطالعات
 .قرار خواهد گرفت توافقمورد 

 

 ماه  از اقلیمی را سختی شرایط رود می انتظار که انجام میشود مناطقی در ها ارزیابیبرای  اولویت

 .5کنند تجربه 2017 برواکت
 

 

 به برای مستفیدشوندگان رضایتبدست آوردن  دنبال به تیم مشترک ارزیابی ارزیابی، جریان در 
 کلی طرح. شود گذاشته احترام باید تصمیم هربه  لیو خواهد بود خود اطالعات گذاشتن اشتراک
آماده سازی  پاسخ و تاریخی معلومات بر متأثر گردند سخت زمستاناز  رود می انتظارکه  یجمعیت
 کمبود و مندی هانیاز نیازها ارزیابی. شده، مبتنی است ریزی برنامه اهداف به 2016 زمستان برای

 .تشخیص خواهد داد را واقعی های
 

II. در و ساالنه فصلی های فعالیت از یکی زمستان به عنوانآماده سازی برای : گزارش دهی 
 از هفتگی دو گزارشات همآهنگی مستقیم با کمیته اجرائیوی برای بیجاشدگان و عودت کنندگان،

 .شود می ارسال ظارت کمیته اجرائیوی برای بیجاشدگان و عودت کنندگاناداره ن طریق
 UNHCR اداره رهبری کننده کلستر عنوان به ES / NFI های سازمان از را گزارشات 

اداره نظارت کمیته اجرائیوی برای بیجاشدگان و عودت  با و کرده تدوین بشردوستانه
 .ده، شریک میکند( توافق شformatکنندگان با استفاده از قالب )

 • حکومت گزارشات و عودت کنندگان مهاجرین امور وزارت دولت، توسط پاسخ برای 
اداره نظارت کمیته اجرائیوی برای بیجاشدگان و عودت  با و کرده آوری جمع را والیتی
 .گذارند می اشتراک به شده توافق قالب همان از استفاده با کنندگان

 را مشترک گزارشات رای بیجاشدگان و عودت کنندگاناداره نظارت کمیته اجرائیوی ب 
 اشتراک به نیز کمیته اجرائیوی برای بیجاشدگان و عودت کنندگان با و میکند نهایی و تثبیت

 و( UNHCR) در امور پناهندگان متحد ملل سازمان عالی ارییکمیس دو هر. میگذارد

مشترکا  به  گزارشات را( MoRR) و عودت کننده گان مهاجرین امور وزارت

 کرد خواهند بررسی ،تفاوتها از جلوگیری و همآهنگی از اطمینان منظورحصول
 

III.  :از  تا گیرد صورت انفرادی های سازمان توسط در ساحه نظارت که رود می انتظارنظارت
 دریافت نظرات مکانیزم های. مورد هدف اطمینان حاصل گردد جمعیت به کمک تحویل

(feedback) سیستم توسط  این استفاده نحوه از آگاهی با توزیع یت هایسا در نیز شکایات و

 وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان با مشترک نظارت. مردم، وجود خواهند داشت
 .شد خواهد موافقت
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 ی کلسترژیسترات با مطابقES / NFI ،  نظارت پس از توزیع  تا شود می خواسته اداره هراز

 خاص های پرسش شامل ساختن یا کلستر شده توافق (templateنمونه ) از استفاده با را

 آموختهدرس های  آوری جمع تاثیر، سنجش برای ایشان خود اداره فورمهای در کلستری
 و، به راه بیندازند 2018 ریلاپ در دیده آسیب جمعیت های به پاسخگویی تقویت ،شده

 .دنبگذار اشتراک به  ES / NFIکلستر با راخویش  گزارشات
 

 مالی، منابعترس بودن  در دس به منوط UNHCR تا  دارد قصد اداره رهبری کننده عنوان به

 UNHCRغیر از  منبع یک طریق از را زمستانآماده سازی برای  از پس ارزیابی یک

را  2018/2019آماده سازی برای زمستان  پاسخ ،یفرد نظارت بر عالوه نتایج،. دهد انجام

 یک یافتن برای توان میرا  یطیمح زیست (survey) نظرسنجی یک. کرد خواهد اعالم

 .گرفت نظر در اییمواد سوخت گرم برای تر مناسب بدیل
 

IV. :زمستان اماده سازی برای به پاسخ پروسه مورد در جامعه و آگاهی مشارکت کمپاین اطالعات 
حصول  یکلید مکانیزم های بازخورد و شکایات تقدم، حق ها،مندی نیاز ارزیابی لوشم به

 .است تنش همچنین و انتظارات کاهش و ترکمش درک از اطمینان
 

ریاست امورد  ،ANDMA و مهاجرین وعودت کننده گان امور وزارت ترتیب، همین به

 به به آماده سازی برای زمستان پاسخ مورد در والیتی مقامات و مهاجرین و عودت کنندگان
 .ساخت خواهند مطلع بشردوستانه، دسترسی تسهیل و همآهنگی افزایش منظور

 
 بسیج منابع: )ظرفیت ها و شکاف ها(: .6

 
  مجموع به که خواهند داشت زمستان کمک آماده سازی برای نیاز خانواده 78,013 طرح، این طبق

 به وسطا طور به خانواده هر برای دالری 200 معیاری بسته اساس بر کلی نیازهای دالر 15,602,200

 .یافت خواهد ادامه ماه سه مدت
 به کن گرم مواد بارا ( دالر 7,957,600) خانواده 39,788 که است شده تعهدم کلستر کنون، تا 

قرار دهد و مکانیزم های مشترک  پوششتحت  از طریق دادخواهی با دونرهای دوجانبه ماه 3 مدت

به جا مانده ( رلدا 7,645,000) خانواده 38,225یک شکاف  پیدا کردن منابع مالی بشردوستانه

تا مساعدت ها  در دسترس هستند خانواده 50,460 برای کمپل ها و ها لباس این، بر عالوه. است

 .تکمیل گردند
 
 

 :کنون انجام شده ذیل تا ادارات تعهدات  که توسط از خالصهٔ 
خانواده  اداره

های مورد 
 هدف

 بسته بر مبنای هر خانواده

UNHCR 38,923 200 دالر برای مواد گرم کن و سه کمپل 

UNICEF 31,300 اس زمستانی و سه کمپللب 

Islamic Relief 2,000 )مواد گرم کن )بسته ناتکمیل 

CARE 250 90 دالر برای مواد سوخت، لباس زمستانی و سه کمپل 

WHH 500 200 دالر برای مواد گرم کن 

IOM 510 60  دالر برای یک ماه مواد سوخت، بخاری گازی، لباس زمستانی و

 سه کمپل )بسته ناتکمیل(

ADRA 3,295 100  کیلوگرام هیزم )بسته ناقص( 200کلیوگرام ذغال سنگ یا 

Save the 1,770 لباس زمستانی برای اطفال و سه کمپل 
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Children 

Mission East 200 مواد گرم کن 

QRCS 1,500 لباس زمستانی برای اطفال و سه کمپل 

 
 

 سه سوخت مواد برای دالری 200 ستندرد هبست برای مجموعی شکاف های و نیازها فوق، موارد به توجه با

 :گردد تعبیر زیر صورت به تواند می ماهه
 
 

 
 
 
 

 رددگخانواده های متأثر شده است و شامل هزینه های عملیاتی و اداری نمیتمویل مالی مبلغ مستقیم برای  کمبود*

  

 

نیازهای مجموعی 
 )خانواده ها(

تعهد فعلی )خانواده 
 ها(

شکاف )خانواده 
 ها(

78,013 39,788 38,225 

 دالر 7,645,000 دالر 7,957,600 دالر 15,602,600


