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۵ تعداد ولسوایل های ارزیا�ب شده
ین تعداد بیجاشدگان داخیل و بازگشت  1۵2 تعداد قریجات با بیش�ت

کنندگان ارزیا�ب شده

629
معلومات دهندگان کلیدی مصاحبه گردیده اند

۵34,377
 میکنند

گ
افراد در قریجات ارزیا�ب شده زند�

86,284
باشندگان بازگشت کنندگان از خارج کشور هستند

39,396
 میکنند

گ
بان زند� ز بیجاشدگان داخیل که فعالً در جوامع م�ی

82,068
باشندگان که محل اصیل خود را منحیث بیجاشدگان داخیل ترک نموده

9,406
افراد که قبالً بیجاشدگان داخیل بودند، حال به محل خود بازگشت نموده

19,629
باشندگان منحیث مهاجرت کنندگان به خارج از کشور رفته اند

6,1۵7
 میکنند.

گ
بازگشت کنندگان و بیجاشدگان داخیل در خیمه و فضا باز زند�

%0 )۱۵۲ قریه( 
قریجات ارزیا�ب شده در ۳ ماه قبل از ارزیاب کمک دریافت کرده اند

98%
قریجات ارزیا�ب شده کیفیت مراکز صحی را نا کا�ز یا خراب گزارش داده 

اند.

32%
یس به تسهیالت WASH ندارند و در فضا باز رفع حاجت  خانواده دس�ت

مینمایند
 

 ۵2%
خانواده های ارزیا�ب شده توان پوره کردن نیازمندی های ابتدا�ی تغذیه 

خود را نداشتند.

نکات برجسته

نتیجه مخترص
 ▪ لغمان

دوره امتحا�ز
می – جون ۲۰۱۸

ارزیا�ب نیازمندی 

های مبت�ن بر جامعه

)DTM( سیستم ردیا�ب بیجاشدگان
 و تحرکات افراد 

گ
سیسـتم ردیا�ب بیجاشـدگان عبارت اسـت از سیسـتمی که روند بیجا شـد�

را ردیـا�ب و نظـارت میکنـد. ایـن سیسـتم طـوری طراحـی گردیـده کـه معلومات را به شـکل 
سیسـتماتیک و منظـم جمـع آوری و بعـد از طـی مراحـل منتـرش مینمایـد تـا درک بهـ�ت از 
تحـرک و نیازمنـدی هـای در حـال تغیـ�ی افـراد بیجـا شـده موجود در سـاحه و یا در مسـ�ی 

راه را ارائـه نماید.

 با وزارت 
گ

سیسـتم ردیـا�ب بیجاشـدگان )DTM( از مـاه مـی ایل جـون سـال ۲۰۱۸ در هماهنـی
مهاجریـن و عـودت کننـدگان )MoRR( یـک برنامـه آزمایـیش ارزیـا�ب نیازمنـدی هـای مبتـیز 
 )BMA( را بـه عنـوان بخـش جـدا�ی ناپذیـر از ارزیـا�ب بنیـادی تحـرکات )CBNA( بـر جامعـه
آنجـام داد تـا دیـد جامـع تـر از نیازمنـدی هـای چندیـن سـکتوری قریجـا�ت بدسـت بیایـد 
ین تعـداد بیجاشـدگان داخیل و بازگشـت کننـدگان هسـتند. DTM برنامه  بـان بیشـ�ت ز کـه م�ی
آزمایـیش  )CBNA( را در سـطح قریجـات انجـام داد و در ۷ والیـت کـه در دور پنجـم 
ین تعداد بیجاشـدگان  )اواسـط ماه می سـال ۲۰۱۸( ارزیا�ب بنیادی تحرکات )BMA( با بیشـ�ت
بان  ز و بازگشـت کننـدگان داخـیل تشـخیص شـده بـود قریجـا�ت را اولویت بنـدی کرد کـه م�ی
ین تعـداد افـراد بازگشـت کننـده و بیجاشـدگان داخـیل بودنـد. کارمنـدان سـاحوی  بیشـ�ت
DTM توانسـتند رسوی ابتـدا�ی نیازمنـدی هـای چندیـن سـکتوری را از طریـق بحـث هـای 
 ،

گ
ایـط زنـد� گروهـی بـا معلومـات دهنـدگان کلیـدی جوامـع انجـام دهـد کـه در مـورد رسش

یس بـه خدمـات چندین سـکتوری ، امنیـت، مصئونیـت، غذا و  وضعیـت اقتصـادی، دسـ�ت
تغذیـه و سـایر موضوعـات فهـم خـو�ب دارند.  

ز الملـیل مهاجـرت و مٔوسسـات همـکار آنـرا قــادر خواهــد  برنامــه دی �ت ام، سـازمان بـ�ی
ســاخت تــا منابـع را بـه حـد اک�ش رسـانده و اولویت بنـدی را انجام دهد تـا برنامه های که 
اس تحرک و هدفمند مبیز بــر شـواهد  ی پایـدار، حس  نده کمـک هـای برش دربرگ�ی
ز گـردد. بـرای معلومـات  باشـد ارائـه گـردد و ادغـام مجــدد و ثبـات و تـر�ت جامعــه تأمـ�ی
 www.displacement.iom.int/afghanistan بیشـ�ت در مورد دی �ت ام در افغانسـتان به

نمایید.  مراجعـه 

ساحه پوشش
فیصدی قریجات 
ارزیا�ب شده در 

BMA

قریجات 
ارزیا�ب شده 

CBNA در

قریجات 
ارزیا�ب شده 

BMA در
ولسوایل های 
ارزیا�ب شده ولسوایل ها والیت

%۳6 ۲۰۱ 56۱ ۱۱ ۱5 بغالن

%۳۷ ۲۰۱ 5۳۷ 9 ۱5 کابل

%55 ۱99 ۳59 ۱5 ۱5 ک�ز

%6۳ ۱99 ۳۱۸ ۷ ۷ کندز

%۷۴ ۱5۲ ۲۰5 5 5 لغمان

%۴۲ ۳۸۴ 9۰۸ ۲۰ ۲۲ ننگرهار

%۴۱ ۱99 ۴۸5 ۱6 ۱۷ تخار

%۴6 ۱,5۳5 ۳,۳۷۳ ۸۳ 96 مجموعه

انه  ز زن، فیس بلند و نبود تسهیالت مکتب میباشد، قسمیکه این مکتب دخ�ت در والیت لغمان موانع اصیل در مقابل تحصیالت کمبود معلم�ی
۲۰۱۸ IOM © .الم در فضا باز وجـود دارد در والیـت مه�ت
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ارزیا�ب نیازمندی های مبت�ن بر جامعه ▪ نتیجه مخترص
ن الملیل مهاجرت-افغانستان ▪ دوره امتحانی ▪ لغمان ▪ می – جون ۲۰۱۸ 2سازمان ب�ی

هـدف سیسـتم ردیـا�ب بیجاشـدگان )DTM( در افغانسـتان ایـن اسـت کـه ارزیـا�ب نیازمندی 
هـای مبتـیز بـر جامعـه )CBNA( را جـزء از ارزیا�ب بنیـادی تحرکات )BMA( بسـازد که تحرک 
 را ردیـا�ب مـی کند. در نتیجـه، این برنامه آزماییش )CBNA( با اسـتفاده از روش 

گ
و بیجاشـد�

مشـابه بـا BMA عمل مـی کند.

ز کارمندان سـاحوی را از محل کـه در آنجا ارزیا�ب  DTM هماننـد ارزیـا�ب BMA در CBNA نـ�ی
د اسـتخدام مـی کند تـا معلومات کمی را در سـطح قریجـات از طریق بحث  صـورت میگـ�ی
هـای گروهـی بـا معلومـات دهنـدگان کلیـدی )KIs( جمـع آوری نماینـد. کارمنـدان سـاحوی 
ز جمـع آوری مـی کننـد تـا تحقیقـات  اطالعـات کیفـی را از طریـق مشـاهدات مسـتقیم نـ�ی
یس بـه خدمـات اسـایس، وضعیـت امنییت و  ، کیفیـت و دسـ�ت

گ
ایـط زنـد� کمـی در مـورد رسش

شـاخص هـای اجتماعی-اقتصـادی در هـر قریه تکمیـل گردد.

نـوع فعـیل ارزیـا�ب CBNA در هـر قریـه دو ایل سـه سـاعت طـول میکشـد تـا تکمیـل شـود. 
، DTM و بانـک جهـا�ز  ز الملـیل مهاجـرت بـا بانـک جهـا�ز از طریـق همـکاری سـازمان بـ�ی
ک اطالعات جمع آوری شـده توسـط ارزیا�ب آزمایـیش CBNA را برای  تجزیـه و تحلیـل مشـ�ت
 در 

گ
تهیـه ابـزار کوتـاه تـر و سـاده تـر CBNA انجـام می دهنـد که بـا رسوی وضعیت زنـد�

افغانسـتان مطابقت دارد و می تواند در رسارس کشـور تطبیق شـود تا در سـطح ولسـوایل 
د.     هـا و قریجـات اطـالع رسـا�ز اولویـت هـا بـرای برنامه هـای توسـعه میل صـورت گ�ی

هنگامـی کـه ابـزار CBNA توسـط نهـاد هـای همـکار تصفیـه شـده و نهـا�ی گردید، ایـن ابزار 
بـر اسـاس مـوارد ذیـل عمل مـی کند: کارمنـدان سـاحوی روزانه از یـک فورم کاغـذی که از 
قبـل بـا اطالعـات جمـع آوری شـده در دور قبـیل پـر شـده اسـتفاده مینمایند تـا اطالعات 
موجـوده تاییـد گردیـده و کار ارزیـا�ب رسیـع تـر شـود. فورم های تکمیل شـده بشـکل هفته 
وار بـه دفـ�ت والیـیت DTM ارایـه مـی شـود و بعـد توسـط رستیـم و ثبـت کننـده اطالعـات 
ونیی از طریـق تلفون  مشـاهده و تاییـد میگـردد. پـس از تأییـد، اطالعات بـه صـورت الک�ت
 SQL وارد سیسـتم شـده و بـه طـور مسـتقیم در رسور KoBo بـا اسـتفاده از فـورم هـای
د، کـه از طریق سیسـتم های خـودکار و انتخـا�ب بطور  مرکـزی DTM در کابـل قـرار مـی گـ�ی
سیسـتماتیک اصـالح و تاییـد مـی شـود. این فرآیند بـرریس دقیق باعث میشـود که اطالعات 

DTM از باالتریـن کیفیـت، دقـت و صحـت برخوردار باشـد.

5 جمعیت مورد هدف
ان  ز دی �ت ام از طریـق ارزیـا�ب بنیـادی تحـرکات و ارزیـا�ب مبتـیز بـر جامعـه موقعیـت، مـ�ی

جمعیـت و نیازمنـدی هـای سـکتوری پنـج دسـته جمعیـت مـورد هـدف را ردیـا�ب میکند.

بازگشت کنندگان خارج از کشور. ۱
افغانـان کـه حداقـل بـه مدت شـش مـاه خارج از کشـور رفتـه بودنـد و حال بازگشـت نموده 

ند ا

مهاجرت کنندگان به خارج از کشور. ۲
افغانا�ن هستند که خارج از کشور نقل مکان نموده اند.

بیجاشدگان داخیل طبق دسته ذیل به سه بخش تقسیم شده اند:

بیجاشدگان داخیل که محل اصیل شانرا ترک نموده اند. ۳
 کـردن در یـک منطقـه دیگـر از 

گ
افغانـا�ن کـه از یـک قریـه ارزیـا�ب شـده بـه مقصـد زنـد�

افغانسـتان رفتـه انـد

بیجاشدگان داخیل که جابجا شده اند. ۴

 میکنند
گ

افغانا�ن که از مناطق دیگر بیجا شده و فعالً در یک قریه ارزیا�ب شده زند�

بیجاشدگان داخیل که بازگشت نموده اند. 5
افغانـا�ن کـه از یـک قریـه ارزیـا�ب شـده بیجا شـده بودنـد حال بـه محل اصیل خود بازگشـت 

نمـوده اند

 
گ

ان جمعیـت بـرای پنج دسـته افـراد مورد هـدف در زمان بیجاشـد� ز اطالعـات در مـورد مـ�ی
شـان بـا اسـتفاده از چارچـوب زما�ز ذیـل جمـع آوری میشـود: ۲۰۱5-۲۰۱۲ . ۲۰۱6 . ۲۰۱۷ . ۲۰۱۸

 امنیت و مصئونیت
هـای  ی  درگـ�ی شـامل  و مصئونیـیت  امنیـیت  تهدیـدات  تریـن  معمـول  لغمـان  والیـت  در 
مسـلحانه )۲5 حادثـه( و انفجـار مایـن هـا، مهـات منفجـر ناشـده )UXOs( و مایـن هـای 
سـاده )IED( میباشـد )۱۷ حادثـه(. در دوره سـه مـاه قبـل از ارزیـا�ب ۷۱ شـخص کشـته و 

زخمـی شـده بودنـد.

۷۶%, ۵۴

۱۴%, ۱۰

۸%, ۶

۱%, ۱

۰%, ۰

۰۱۰۲۰۳۰۴۰۵۰۶۰

علینگار

مهترالم

دولت شاه

قرغه ئی

علیشینگ

تعداد افراد کشته شده و زخمی

لغمان| مرگ و میر و زخمی شدن ناشی از جنگ در سه ماه اخیر 

۵۸%, ۲۵

۴۰%, ۱۷

۲%, ۱

۰%, ۰

۰%, ۰

۰%, ۰

۰%, ۰

۰۵۱۰۱۵۲۰۲۵۳۰

درگیری های مسلحانه

ماین های مقناطسی/ مهات منفجر ناشده/ ماین ها

اختطاف

حوادث طبیعی

اخراج اجباری

زیاده ستانی به جبر و اجبار/ اخازی

خشونت مبنی بر جندر/ جنایات جنسی

تعداد حوادث

لغمان| حوادث مصئونیتی و امنیتی در سه ماه اخیر 

 مارکیت ها
یجات، گوشـت/ مـرغ/ تخـم و لبنیـات از جملـه مـواد اسـت که  ز مـواد غـذا�ی همچـون سـ�ب
ز  س میباشـد. عـالوه بـر ایـن تیـل، دیـزل و گاز نـ�ی طبـق گـزارش ارائـه شـده گاه گاه در دسـ�ت
س میباشـد امـا روغـن، آرد و برنـج از جملـه مـواد اسـت کـه  طبـق گـزارش گاه گاه در دسـ�ت
س میباشـد. بـه طـور کیل مواد غـذا�ی و نیازمنـدی های  طبـق گـزارش اکـ�ش اوقـات در دسـ�ت

س بودند.  اولیـه/ مـواد ارتـزا�ت در والیـت لغمـان قابـل دسـ�ت

۴.۳۰

۴.۲۱

۴.۲۰

۳.۵۴

۳.۴۷

۳.۴۵

۳.۲۵

۰۱۲۳۴۵

روغن

آرد

برنج

گاز/ دیزل/ مواد سوخت

پنیر/ ماست/ شیر/ لبنیات

تخم/ گوشت

سبزیجات

=  ۴بعضاً قابل دسترس؛ = ۳اکثراً غیر قابل دسترس؛ = ۲غیر قابل دسترس؛ = ۱غیر قابل اجرا؛ = ۰
کامالً قابل دسترس= ۵اکثراً قابل دسترس؛ 

لغمان| مواد ارتزاقیی / دسترسی به نیازمندی های اولیه

 روش
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 مایل و دارا�ی معیشت
ان بیـکاری مـردان در والیـت لغمـان %6۲ بـود. در رس تـا رس 5 ولسـوایل ارزیـا�ب شـده  ز مـ�ی
سـید. تعداد بسـیار  بیکاری از %5۱ در ولسـوایل قرغه ای به %۷۰ در ولسـوایل دولت شـاه م�ی
کـم زنـان شـغل داشـتند یعـیز %99 از زنـان بیـکار بودنـد. موانـع اصـیل کـه در مقابـل کار 
بـر اسـاس اهمیـت رتبـه بندی شـده بود شـامل کمبـود فرصت هـای اقتصـادی، فرصت ها 

بـرای زنـان و آمـوزش هـای حرفوی میشـود. 

آموزش های حرفه ای که در والیت لغمان وجود داشت شامل خیاطی و نجاری بود..

در رس تـا رس هـر هفـت والیت حد اوسـط فیصـدی اطفال )%۱(، کالنسـاالن )%۱( و زنان که 
کار میکردند )%۱( بشـکل مقایسـه وی کم�ت بود.

در والیـت لغمـان %۲۴ جمعیـت رسوی شـده بـاالی قـروض منحیـث منبـع اصـیل درآمـد 
اتـکا داشـتند. %۲۱٬9 افـراد کارگـران �ب مهـارت روز مـزد بودنـد، %۱۳٬۲ در فـارم غلعـه جات 
مشـغول بودنـد و %۱۰٬۷ مشـغول مالـداری بوند. در ولسـوایل علینـگار بلندتریـن ارقام اتکا 
ین ارقام )5%(  باالی قروض )%۴۳( گزارش شـده اسـت، در حالیکه ولسـوایل قرغه ای پایین�ت
اتـکا بـاالی قـروض را دارد. ولسـوایل هـای علینـگار و علیشـنگ بلنـد تریـن ارقـام کارمنـدان 
رسـمی بـا مهـارت )%۱۱( را داشـت. ولسـوایل علیشـنگ بلندتریـن ارقـام کارگـران روزمـزد بـا 
مهـارت )%۱۰( را دارد. شـغل هـای بخـش زراعـت در ولسـوایل دولتیـار بسـیار معمـول بـود 
)%۲۰( و مالـداری در ولسـوایل علیشـنگ معمـول بـود )%۱۷(. ولسـوایل قرغـه ای بلندتریـن 
ارقـام کارگـران روزمـزد �ب مهـارت )%6۱( را دارد. در رس تـا رس ۱5۲ قریه ارزیا�ب شـده %۳۲ از 
یس کا�ز بـه چراگاه  ز زراعـیت و %۳5 از خانـواده هـا دسـ�ت یس کا�ز بـه زمـ�ی خانـواده هـا دسـ�ت
، مصـارف ماهانـه ۷٬۱۱۸ افغـا�ز و  هـا نداشـتند. حـد اوسـط درآمـد ماهانـه 5٬۳99 افغـا�ز
قـروض ماهانـه ۲٬۴۳۳ افغـا�ز گزارش شـده اسـت. مصـارف ماهانه %۳۱٬۸ بیشـ�ت از درآمد 

ماهانـه میباشـد. در والیـت لغمـان اتـکا بـاالی حوالـه جـات هیچ گزارش نشـده اسـت.

۰
۵
۱۰
۱۵
۲۰
۲۵
۳۰
۳۵
۴۰
۴۵

مهترالمقرغه ئیعلینگارعلیشینگدولت شاه

 ها
اده

انو
 خ

دی
ص

فی

لغمان| اتکا خانواده ها باالی قروض و حواله جات به اساس ولسوالی 

وام/ قروض  حواله جات

۰
۱,۰۰۰
۲,۰۰۰
۳,۰۰۰
۴,۰۰۰
۵,۰۰۰
۶,۰۰۰
۷,۰۰۰
۸,۰۰۰
۹,۰۰۰

مهترالمقرغه ئیعلینگارعلیشینگدولت شاه

نی
فغا

ا

حد اوسط درآمد، مصارف و قرضداری ماهانه خانواده ها به اساس ولسوالی  
لغمان| 

حد اوسط درآمد خانواده حد اوسط مصارف خانواده حد اوسط قرضداری خانواده

۰%۱۰%۲۰%۳۰%۴۰%۵۰%۶۰%۷۰%۸۰%۹۰%۱۰۰%

دولت شاه

علیشینگ

علینگار

قرغه ئی

مهترالم

لغمان| رتبه بندی به اساس فیصدی خانواده ها | منابع اصلی درآمد 

وام/قروض پس انداز

قرارداد/ استخدام رسمی کارمندان ماهر با معاش بدون قرارداد/ کارگر روزمزد با مهارت

کارگر روزمزد بی مهارت درآمد از تولید و فروش محصوالت باغبانی

درآمد از فروش تولیدات مالداری فروشات/ تجارت/ درآمد از کرایه

مزایا یا اعانه دولت حواله جات

کمک های بشر دوستانه صدقه اجتماعی/ حمایت

۰%۱۰%۲۰%۳۰%۴۰%۵۰%۶۰%۷۰%۸۰%۹۰%۱۰۰%

دولت شاه

علیشینگ

علینگار

قرغه ئی

مهترالم

لغمان| ( سال۱۸بزرگتر از )مردان | وضعیت شغلی 

بیکار کامالً مشغول کار تا حدی مشغول کار

۴.۰

۳.۷

۲.۹

۲.۰

۱.۶

۱.۶

۰.۸

۰۱۲۳۴۵

کمبود فرصت های  کاری

کمبود فرصت های کاری برای زنان

تحصیالت/ کمبود آموزش حرفه ای

مهارت های غیر قابل استفاده

نا امنی

فصلی/ کارهای ناپایدار

/عدم دسترسی به مشاغل ناشی از هجوم بیجاشدگان داخلی
بازگشت کنندگان

بی اهمیت؛ = ۲بسیار بی اهمیت؛ = ۱غیر قابل اجرا ؛ = ۰
بسیار با اهمیت= ۵با اهمیت؛ = ۴کمی با اهمیت؛ = ۳

لغمان| رتبه بندی شده بر اساس اهمیت | موانع در مقابل کار 

۰

۱

۲

۳

۴

۵

۶

مهترالمقرغه ئیعلینگارعلیشینگدولت شاه

نند
یک

ر م
 کا

که
ی 

سان
٪ ک

لغمان| وضعیت شغلی زنان، اطفال و بزرگساالن 

زنان اطفال بزرگساالن



ارزیا�ب نیازمندی های مبت�ن بر جامعه ▪ نتیجه مخترص
ن الملیل مهاجرت-افغانستان ▪ دوره امتحانی ▪ لغمان ▪ می – جون ۲۰۱۸ 4سازمان ب�ی

 غذا و تغذیه
در والیـت لغمـان %5۲٬۳ از خانـواده هـای ارزیـا�ب شـده از عهـده مصـارف نیازمندی های 
یس کـم  اسـایس تغذیـه برآمـده نمـی توانسـت. دلیـل اصـیل آن قیمـت بلنـد غـذا و دسـ�ت
بـه مارکیـت هـا بـود. در نتیجـه %۳۸ کسـا�ز بودنـد کـه بـا اسـتفاده از پـول نقـد غـذا مـی 
خریندنـد، %۲5 غـذا را از دکان و مارکیـت هـا قـرض میکـرد، %۱5 فیصـد غـذا را از دوسـتان 
و خویشـاوندان خـود قـرض میکـرد و متبـا�ز %۱۴ اشـخاص بـاالی تولیـدات کـه خودشـان 
داشـتند اتـکا میکردنـد. کمبـود فرصـت هـای کاری، ارقـام بلند بیـکاری و قیمت بلنـد غذا با 

د بـا نیازمنـدی هـای اسـایس و فقر. هـم یکجـا ارتبـاط میگـ�ی

 رسپناه
در والیـت لغمـان %5۲ از خانـه آسـیب دیـده بودنـد کـه %۲۸ آن بـه شـکل متوسـط آسـیب 
دیـده بودنـد، %۱6 آن بـه شـدت آسـیب دیـده بودنـد و %۴ متبا�ت کامـالً ویران شـده بودند. 
ولسـوایل قرغـه ای بلنـد تریـن تعـداد خانه های را داشـت که کامـالً ویران شـده بودند )۱۰%( 

در حالیکـه %5۰ تمـام خانـه هـا در ولسـوایل علینـگار به حد اوسـط آسـیب دیـده بودند.

در شـش مـاه قبـل از ارزیـا�ب فقـط %6 از خانـواده هـا تـوان کرایـه دادن را نداشـتند. بطور 
یس بـه خانـه ها وجود نداشـت. مقایسـه وی کـدام موانـع عمـده در دسـ�ت

۱۱%

۸%

۶%

۰%

۰%

۰%۲%۴%۶%۸%۱۰%۱۲%

قرغه ئی

مهترالم

دولت شاه

علیشینگ

علینگار

فیصدی خانواده ها

لغمان| ماه اخیر نداشتند ۶فیصدی خانواده های که توان کرایه دادن را در 

۵۸%, ۲۵

۴۰%, ۱۷

۲%, ۱

۰%, ۰

۰%, ۰

۰%, ۰

۰%, ۰

۰۵۱۰۱۵۲۰۲۵۳۰

درگیری های مسلحانه

ماین های مقناطسی/ مهات منفجر ناشده/ ماین ها

اختطاف

حوادث طبیعی

اخراج اجباری

زیاده ستانی به جبر و اجبار/ اخازی

خشونت مبنی بر جندر/ جنایات جنسی

تعداد حوادث

لغمان| حوادث مصئونیتی و امنیتی در سه ماه اخیر 

۳۸%

۲۵%

۱۵%

۱۴%

۸%

۰%

۰%

۰%۵%۱۰%۱۵%۲۰%۲۵%۳۰%۳۵%۴۰%۴۵%

دکان با استفاده از پول نقد / خریداری در بازار

بازار/ قرض گرفتن از دکان

قرض گرفتن از دوستان یا خویشاوندان

محصوالت شخصی

تبادله آشیا

کمک های بشردوستانه

نمیدانم

لغمان| منابع غذایی 

۳.۰۴
۳.۰۳

۲.۴۰
۲.۳۸
۲.۲۹
۲.۲۸

۲.۱۴
۱.۸۵

۱.۴۵
۱.۱۴
۱.۰۹

۰۱۲۳۴۵

دسترسی محدود به زمین، بخاطر مصارف 
قیمت بودن بیش از حد مواد تولیدی غذا
نبود تخم بذری
دسترسی محدود به مارکیت برای فروش غذا

فهم فارمداری/آموزش/محدودیت مهارت ها
هرزهمواد کشنده علف/ بشمول آفت کش, نبود کود کیمیاوی

ماشین االت/ محدود بودن یا نبود ابزار فارمداری
نبود مواشی برای تولیدات
محدودیت دسترسی به زمین ناشی از نا امنی

خشکسالی-نبود آب برای زراعت / محدودیت
(دالیل محیطی)تخریب زمین 

بی اهمیت؛ = ۲بسیار بی اهمیت؛ = ۱غیر قابل اجرا ؛ = ۰
بسیار با اهمیت= ۵با اهمیت؛ = ۴کمی با اهمیت؛ = ۳

ر رتبه بندی شده ب| محدودیت ها در مقابل تولید محصوالت غذایی محلی 
لغمان| اساس اهمیت 

۴.۵۴

۱.۷۸

۱.۳۰

۰.۳۰

۰۱۲۳۴۵

قیمت بودن بیش از حد مواد غذایی

نبود دسترسی به بازار

کمبود مواد غذایی در مارکیت

کمبود مواد غذایی ناشی از عوامل محیطی 

بی اهمیت؛ = ۲بسیار بی اهمیت؛ = ۱غیر قابل اجرا ؛ = ۰
بسیار با اهمیت= ۵با اهمیت؛ = ۴کمی با اهمیت؛ = ۳

لغمان| رتبه بندی شده به اساس اهمیت | عوامل نا مصئون بودن غذا 
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)WASH( آب، حفظ الصحه و بهداشت 

۵۷%

۳۲%

۶%

۴%

۱%

۰%۱۰%۲۰%۳۰%۴۰%۵۰%۶۰%۷۰%

کنارآب

ه عدم موجودیت تسهیالت آب، اقدامات صحی و حفظ الصح
رفع حاجت در فضا باز-

تشناب دارای هواکش

شخصی-تشناب های دارای سیستم فاضالب 

عامه-تشناب های دارای سیستم فاضالب 

فیصدی کاربرد

لغمان| به اساس فیصدی | استفاده از بیت الخأل 

۲۷%
۱۹%

۱۶%
۱۶%
۱۵%

۴%
۱%
۱%
۱%
۰%
۰%

۰%۵%۱۰%۱۵%۲۰%۲۵%۳۰%

عامه-بمبه دستی 
آب برای آبیاری-نهر -دریا -آب سطحی 

شخصی-بمبه دستی 
غیر مصئون-چشمه یا کاریز 

چاه های دوله ای-چاه های کم عمق 
شهرداری-نل آب 

کنده برای ذخیره سازی آب برف و باران
مصئون-چشمه یا کاریز 
شخصی-نل آب 

عامه یا مشترک-نل آب 
انتقال آب توسط تانکر

فیصدی کاربرد

لغمان| منابع آب آشامیدنی به اساس فیصدی کاربرد خانواده ها 

 صحت
 در %۷۴ از قریجـات ارزیـا�ب شـده در والیـت لغمـان هیـچ کلینیـی وجود نداشـت. امراض 
عمـده در ایـن والیـت عبـارت بود از انفلونـزا )5٬۴6۴(، دی هایدریشـن یا مـرض کمبود آب 
)5٬۱۷۳ قضیـه(، اعتیـاد بـه مـواد مخدر )۴٬۴9۴ قضیه( و رسخـکان )۱٬۱۲۸ قضیه( که ۳٬۴% 

مجمـوع جمعیـت مری�ز یـا وضعیت نا مناسـب صحی داشـتند.

 
گ

 ۴۲۳ قضیـه مشـکالت دوران حاملـی
گ

در رابطـه بـه صحـت زنـان و دوران قبـل از حاملـی
بـه ثبـت رسـیده انـد. از جملـه ۲۱۳ قضیـه مرض سـل یا توبرکلـوز، %۳۷ قضیه عالج ناشـده 
موجـود بـود. بـه طـور کیل کیفیـت مراکـز صحـی بـه نظـر %9۸ از جمعیـت رسوی شـده نـا 

کا�ز یـا ضعیـف بود.

۰%۱۰%۲۰%۳۰%۴۰%۵۰%۶۰%۷۰%۸۰%۹۰%۱۰۰%

دولت شاه

علیشینگ

علینگار

قرغه ئی

مهترالم

|  ( ریجاتفیصدی ق)بر اساس کافی بودن کارمندان طبی | کیفیت خدمات طبی 
لغمان

کافی نا کافی بسیار کم

۰%۱۰%۲۰%۳۰%۴۰%۵۰%۶۰%۷۰%۸۰%۹۰%۱۰۰%

دولت شاه

علیشینگ

قرغه ئی

مهترالم

ساس فیصدی قریجات که کلینیک ندارند به ا| دسترسی به خدمات صحی 
لغمان| فاصله پیاده روی به نزدیکترین کلینیک 

دقیقه۵-۰ ساعت۱-دقیقه ۱۶ ساعت۱-۲ ساعت۲بیشتر از 

۰%۱۰%۲۰%۳۰%۴۰%۵۰%۶۰%۷۰%۸۰%۹۰%۱۰۰%

دولت شاه

علیشینگ

علینگار

قرغه ئی

مهترالم

لغمان| فیصدی قریجات که کلینیک دارد | دسترسی به خدمات صحی 

بدون کلینیک دارای کلینیک

در والیـت لغمـان %5۷ از جمعیـت رسوی شـده گـزارش داده اسـت کـه از کنـاراب اسـتفاده 
میکننـد، %6 گـزارش داده انـد کـه از تشـناب هـای دارای هواکـش اسـتفاده میکننـد و %۴ دیگر 
تشـناب هـای دارای سیسـتم فضـالب شـخ� بودنـد. هرچنـد %۳۲ گـزارش داده انـد کـه بـه 
یس نداشـتند بناً در فضا باز رفع حاجت میکنند. کمبود تشناب  تسـهیالت بهداشـیت هیچ دسـ�ت
هـای مناسـب و بهداشـیت یـک چالـیش بـرای صحـت عامـه پنداشـته میشـود. رفع حاجـت در 
فضـا بـاز همچنـان خطرات سـٔو اسـتفاده جنـی، تهدید بـه حریم خصـویص و عـزت زنان و 

مشـکالت روا�ز اجتماعی۱  را بیشـ�ت میسـازد. 

منابع ابتدا�ی آب شـامل بمبه دسـیت )%۲۷(، آب سـطحی )%۱9(، بمبه شـخ� )%۱6( و چشـمه 
یا کاریز )%۱6( میباشـد.

 Health and social impacts of open defecation on women: a ,۲۰۱9 ,Saleem, M., T. Burdett, V. Heaslip  ۱

.۱۲-۱  :)۱5۸(۱9  ,systematic review, BMC Public Health
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 خدمات رفاهی
در والیـت لغمـان ام �ت ان، اتصـاالت، روشـن و افغـان بیسـم عمـده تریـن شـبکه هـای 
د مانند  ز صورت میگـ�ی وند. از سـاحه پوشـش تلفـون اجرأت دیگـر ن�ی مخابـرا�ت به حسـاب م�ی
زم هـای شـکایات، نظرسـنجی هـای تلفو�ز و  اطـالع رسـا�ز از طریـق تلفـون، تطبیـق میکانـ�ی

رفـع مشـکالت پـول از طریـق موبایـل بجای تسـلیم کـردن پـول نقد.
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فیصدی کاربرد
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فیصدی کاربرد
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 تعلیم و تربیه
/ کارمنـدان زن، فیـس بلنـد و نبـود تعم�ی مکتـب موانع  ز در والیـت لغمـان فقـدان معلمـ�ی
اصـیل تعلیمـات پنداشـته میشـود. عالوه بر ایـن هنجار هـای اجتماعی و قویـودات فامییل 
یس به تعلیـم و تربیه میباشـد.  بـاالی تحصیـالت طبقـه انـاث مانـع عمـده در مقابـل دسـ�ت
یس به تعلیمـات تأث�ی  ز باالی دسـ�ت هرچنـد کمبـود فرصـت هـای کاری و قیمـت بلند غـذا ن�ی

. میکند

۴.۱۵
۳.۴۳
۳.۳۸

۳.۰۹
۲.۴۷
۲.۴۳
۲.۴۳

۲.۲۲
۱.۸۸

۱.۶۱
۰.۹۰

۰.۵۳
۰.۴۵
۰.۳۹
۰.۳۸

۰۱۲۳۴۵

کارمندان زن/ نبود معلمین
نداشتن توان پرداخت فیس یا وسایل مکتب

صنوف در فضا باز-نبود تعمیر مکتب 
جامعه اجازه تعلیم دختران را نمیدهد
کمبود مواد و وسایل درسی
نبود معلمین
داطفال برای حمایت از خانواده مجبور به کار کردن هستن

آموزش/ کیفیت پایین معلمین
شرایط خراب آب، بهداشت و حفظ الصحه در مکاتب
والدین دختران را برای اشتراک در مکتب اجازه نمیدهند
ازدحام بیش از حد در مکاتب

معلمین/ مشکالت روحی و روانی اطفال
حالت اقامت/ تبعیض نژادی

غیر مصئون بودن اشتراک در مکتب/ نا امن بودن
نبود اسناد یا مدارک کافی

بی اهمیت؛ = ۲بسیار بی اهمیت؛ = ۱غیر قابل اجرا ؛ = ۰
بسیار با اهمیت= ۵با اهمیت؛ = ۴کمی با اهمیت؛ = ۳

مانلغ| رتبه بندی شده بر اساس اهمیت | موانع در مقابل تعلیم و تربیه 

 کمک ها
از جملـه هفـت والیـت آزمایـیش کـه ارزیـا�ب گردیدند، لغمان والییت اسـت که در مدت سـه 

مـاه قبـل از ارزیـا�ب هیچ گونـه کمی دریافت نکـرده اند.

حمایت کنندگان مایل دی �ت ام در افغانستان:

)IOM( ز الملیل مهاجرت © ۲۰۱9 سازمان ب�ی

www. یس به نقشـه هـا، مجموعه اطالعات )دیتاسـت( و داشـبورد هـا به بـرای معلومـات بیشـ�ت به شـمول دسـ�ت

displacement.iom.int/afghanistan مراجعـه نمایید.
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