
 
 

 

افغانستان   
 بحران 

افغانستاندفتر حمایه اطفال در  فعالیت های   

  
SITUATION UPDATES 

• The overall risk of armed conflict remains low, except in Panjshir and Baghlan provinces where clashes continue 
to occur. 

• Despite confirming that all boys and girls would be returning to school on March 23rd, the Taliban authorities 
announced on the day that all secondary school classes for girls above the 6th grade would continue to be 
suspended.  

• The country’s economic crisis continues to force jobless and debt-stricken parents to take desperate measures 
to support their families. Save the Children spoke to a mother who was offered approximately US$ 565 to sell 
her unborn baby so the family could pay back their debts.  

• According to the Ministry of Public Health, poverty and poor nutrition are the main causes for premature births. 
There have been 124,800 premature births recorded since the beginning of 2022, and around 13,700 of these 
babies have died.  

• The country is battling outbreaks of dengue fever, COVID-19, measles and acute watery diarrhoea. 85% of the 
detected 48,300+ measles cases are children under 5 years of age.  

• It’s predicted that 97% of people in Afghanistan will fall below the poverty line this year unless a response to the 
country’s political and economic crisis is urgently launched.  

• The World Food Program says the conflict in Ukraine has plunged global food and energy markets into turmoil 
and could further increase food prices and the cost of living in Afghanistan, which will be one of the countries 
impacted the most because of its dependency on wheat. 

Save the Children’s Response 

 

 

 

 (HRP 2022) دارد. کمک های بشر دوستانهمیلیون نفر نیاز به  ۲۴،۴میلیون طفل،  ۱۳به شمول  •

-March-November 2022)سر دچار اند.  وضع وخیم گرسنگیمیلیون نفر با ۱۹،۷میلیون طفل،  ۹،۶به شمول   •

IPC) 

  (Nov-March 2022-IPC) دور اند. قحطییک قدم از  میلیون طفل ۵،۳ •

  (HRP 2022)سر دچار اند  حاد تغذیسومیلیون طفل زیر سن پنج سال با  ۱،۱ •

مله بیجا شده جاز  ۲۰۲۱نفر در سال  ۷۰۰.۰۰۰نزدیک به  -میلیون نفر بیجا شده گان داخلی و بازگشت کننده گان اند ۵،۸ •

 (IOM and March-November 2022-IPC) گان داخلی اند.

 (HRP 2022)دارند.  دسترسی به تعلیم و تربیهبه همکاری جهت میلیون طفل نیاز  ۸ •

  (UNICEF) از مکتب است. میلیون طفل ۱۰خطر دور شدن حدود فقر در صورت نپرداختن معاشات معلمین و تداوم  •

 (UNICEF) دارند. اجتماعی-صحت روانی و روانیمیلیون طفل نیاز به همکاری  ۴.۵ •

 

 

ارقامبحران در  

 گزارش ماه اپریل 

Photo credit: Save the Children 



 
 

 

افغانستان   
 بحران 

 گزارش وضعیت

 
 یرند.گطالبان مورد حمله قرار مین یادامه درگیری های مسلحانه در بغالن، تخار و پنجشیر، جاییکه مسوول •
و برعالوه حمالت هوایی پاکستان  افزایش حمالت انفجاری در شهر کابل باعث کشته و زخمی شدن تعداد زیاد افراد ملکی مشمول اطفال شد •

 .طفل گردید ۶فرد ملکی و  ۴۱بر والیات خوست و کنر باعث کشته شدن 
اده ها شده است. قرار یک سروی که توسط دفتر حمایه اطفال صورت گرفته، اکثریت بحران اقتصادی باعث متضرر شدن وضع مالی خانو •

یش فامیل ها گزارش داده اند که مقداری و یا هم کل عواید خود را از دست داده اند و قادر به تهیه نمودن مواد غذایی با قیمت در حال افزا
 نمیباشند. 

و خانم های شیرده  طفلمیلیون  ۴.۵غانستان با مصرف ناکافی مواد غذایی روبرو اند. مردم در اف ٪۹۳در اثر ورشکست شدن اقتصاد حدود  •
 میباشند. ۲۰۲۲در خطر سو تغذی حاد در سال 

تایید نموده اند  ۲۰۲۱واقعه مرگ ناشی از آن  را از شروع سال  ۲۹۰واقعه مثبت چیچک و  ۵۵،۴۰۰حدود  WHOسازمان صحی جهان یا  •

فیصد آن اطفال  ۸۰ثبت شده است. از جمله واقعات ثبت شده  ۲۰۲۲مارچ  ۲۶-۲۰واقعه مرگ بین  ۲۱و زه واقعه تا  ۳،۳۰۰که مشمول 
 سال و کمتر از آن میباشد. ۵سنین 

تن آن هم از راه  ۵،۵۳۲تن آن از راه تورخم و  ۱،۱۳۹افغانان مهاجر که فاقد اسناد قانونی بودند دوباره به افغانستان برگشتند که  ۶،۶۷۱ •
 و یا هم مسن بودند. بودند دارای امراض حادکه از بازگشت کننده گان عمدتاً کسانی  ٪۹زگشت نموده اند. چمن با

معلمین باعث افزایش غیر حاضری ها و ترک مکتب معلمین  معاشات ممنوعیت بر شاگردان طبقه اناث دوره متوسطه، نپرداختن چندین ماه •
  اناث دلیل عمده مانع برای دسترسی طبقه اناث به تعلیم و تربیه میباشد. ردان شده است. کمبود معلمین واجد شرایطگو شا

 دفتر حمایه اطفال فعالیت های

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

(۲۲دسمبر  -۲۱مبر پتمنابع مالی )س  

 میلیون دالر ۱۱۸هدف: 

میلیون دالر ۸۸موجود:  منبع  

دسمبر  -۲۱مورد نظر )سپتمبر  تعداد

( ۲۲  
میلیون ۲.۷مجموع:   

میلیون ۱،۵اطفال:  

تعداد کمک شده تا به امروز) سپتمبر 

 (۲۲اپریل  -۲۱

۱،۶۹۴،۱۸۰مجموع:   

۹۴۲،۵۱۸اطفال:  

https://savethechildren1.sharepoint.com/what/humanitarian/SCDocuments/Forms/Technical%20Resources.aspx?id=%2Fwhat%2Fhumanitarian%2FSCDocuments%2FAsia%2FAfghanistan%2FAFG%2Dcx%2D19%2FProgramme%20Maps%2FSCI%5FAfghanistan%20Program%20Mapping%5FMay%202022%2Epdf&parent=%2Fwhat%2Fhumanitarian%2FSCDocuments%2FAsia%2FAfghanistan%2FAFG%2Dcx%2D19%2FProgramme%20Maps
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 صحت و تغذیه
از شروع فعالیت های بشر دوستانه در سپتمبر ۲۰۲۱، دفتر حمایه اطفال به تعداد ۵۵۸،۴۵۷ تن مشمول ۲۰۷،۱۳۴ اطفال خدمات 

 صحی و به تعداد ۲۵۸،۴۳۸ تن مشمول ۱۶۸،۶۸۱ اطفال خدمات تغذی ارایه نموده است.

اطفال و خانواده  نجات حیاتصحی برای  ما خدمات تیم های سیار صحی •
هشت ما در  تیم سیار صحی ۶۶  .های شان به سطح کشور ارایه میکند

فعال بوده و کمک های صحی اولیه، مراقبت های بهداشتی نوزاد  والیت
، و تغذیه نوزادان و خدمات مشوره خدمات صحت روانی ،و مادر، تغذیه 

فظت سو تغذی و خدمات ایمنی حیاتی برای محا به شمول تداوی دهی
. در ماه اپریل تیم های سیار را ارایه میکنند کودکان از ابتال به امراض

 صحی ما:
o ۵۶،۹۸۰  و  نموده   تداویطفل را  ۲۳،۰۱۳تن مشمول

 ارایه نموده اند. برایشان را خدمات مشوره  دهی
o ۲۷،۷۰۲  خانم حامله و شیر  ۹.۰۳۰سال و  ۵طفل  زیر سن

طفل که سو  ۱،۳۸۹معاینه نموده اند.  سو تغذیهده را برای 
تن آن هم  جهت تداوی  ۳،۲۱۳تغذیه حاد داشتند مداوا و 

 .بستری شده اند
o ۲،۶۴۹  برنامه تغذیه تکمیلی ‘خانم حامله و شیرده هم برای

خانم حامله و شیرده از این  ۴۵۹ثبت شده که  ’مورد هدف

 برنامه موفقانه فارغ شدند. 
o ۸،۲۰۰ تن ۸،۱۸۷بر عالوه  واکسین چیچک اخذ نمودند. نیزطفل  ۸۲۵ و تداوی شدند مالریا،و اسهالمراض طفل هم در مقابل ا 

 در مقابل سینه و بغل تداوي شدند. سال  ۵زیر سن  دختر ۳،۱۰۴پسر و  ۳،۱۷۲که شامل 
o  ند. ارایه نمود خدمات بهداشت دوران بارداریخانم حامله نیز  ۶،۶۹۰برای بیشتر از 

در جوامع مورد هدف ما برگزار نموده اند. این جلسات در بر گیرنده  را جلسه تعلیمات صحی و تغذی ۴،۴۴۶تیم های سیار صحی ما  •
و همچنان گان  معلومات در مورد تمرینات بهداشتی و درمورد بهترین راه تغذیه برای نوزادان و اطفال با سن خورد برای  مراقبت کننده 

 هم در جلسات صحی ما اشتراک نمودند. تن ۶۱،۱۷۳در جلسات تغذی و تن  ۱۳،۸۸۲. شدفواید شیر دهی میبا
زار شود به کلسترشرکای ما شریک گدفتر حمایه اطفال معلومات تازه را در مورد تحقیق کلنیک سیارکه قرار است توسط دفتر حمایه اطفال بر •

کننده کلستر صحی شریک  گرفت. پروتوکول تحقیق با هماهنگد صورت خواه ۲۰۲۲ساخت و جمع آوری معلومات آن نیز در ماه جوالی 
 نجانیده شده است.گزارش گریات ایشان در نسخه نهایی ظشده که ن

 امنیت غذا و معیشت
 و غذایی امنیت خدمات اطفال ۲۲۰،۶۰۳ مشمول تن ۳۷۱،۱۶۷ تعداد به اطفال حمایه دفتر ،۲۰۲۱ تمبرپس ماه در ها فعالیت شروع از

 .ستا نموده ارایه معیشت

خدمات و انتقاالت پولی ما برای چندین منظور به خانواده های که از  •
قاالت تن. این ا، ادامه داردبحران اقتصادی به بد ترین نوع متاثر شده اند

خود را  ضرورتبه آنان کمک میکند تا مواد غذایی وغیره مواد مورد 
 خریداری کنند.

در هشت والیت توزیع  تن ۳۷۱،۱۶۷برای افغانی  ۷۶۶،۵۹۸،۶۷۰ •
توزیع را انجام  زع همکاران ما تفتیش پس ایردیده است. بعد از هر توزگ

 ،ونه مصرف میکنندگداده تا ارزیابی کنند که این خانواده ها پول نقد را چ
و اینکه نظریات مردم را جمع آوری کنند که این همکاری تا چه اندازه 

 برای خانواده ها موثر بوده است. 

، فاریاب، ننگرهاردر مقابل پول ما در والیات  کار طرح کمک های نقدی •
سرپل و جوزجان جریان دارد. این برنامه فرصت های کاری را در 

فراهم میکند. کار در این زمینه متمرکز بر  ماه ۲مقابل پول به مدت 
ساختمان زیربنا های مثل معیارات محافظت از سیالب، حوضچه های برای ذخیره آب باران و فعالیت های ترمیم چاهای آب میباشد. برای 

مد میشود بلکه خانواده آیش درچه خدمات بیشتر مورد نیاز میباشد، و اینکه نه تنها باعث افزا اعضای جوامع مشوره های داده شده است که
دستمزد شانرا از طریق برنامه کار در مقابل پول بدست  تن ۵۵۸یرند. در ماه اپریل، گها را کمک میکند تا در بهتریت جامعه خود حصه ب

 آوردند.

 در مرکز صحی معاینه میشود.  ۳۰ *همراه با مادر ش تابان ماهه ۱۸ *نوا

Photo credit: Michal Przedlacki/ Save the Children 

رفته است را نشان میدهد، افغانستانگکه در کندهار کمک نقدی انمی خ  

Photo credit: Kristiana Marton / Save the Children 
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برای مردم ارایه میکنند.  را شرکای محترم ما نیز در والیات تخار، بدخشان و کندز کمک های غذایی و همچنان کمک های از قبیل مالداری •
خانواده نیز  ۵۱۳ردید. بر عالوه برای گبود توزیع  رد، روغن مایع ، حبوبات و نمکیرنده آگکه در بربسته غذایی  ۱،۶۸۲در ماه اپریل 

 است. شدهتوزیع  کتان و کاهدانه مواد غذایی حیوانی از قبیل 

 مواد غیر خوراکی و کمک های زمستانی،سرپناه
 مواد و سرپناه های کمک اطفال ۴۴،۰۶۰ مشمول تن ۹۶۰،۷۱ تعداد به اطفال حمایه دفتر ،۲۰۲۱ مبرپتس ماه در ها فعالیت شروع از

 .ستا نموده تهیه خوراکی غیر

بیجا شده اند و یا از بحران اقتصادی متاثر شده اند مواد از خانواده های که  •
براشان توزیع  لباس، بوتها، کمپل ها و بسته های فامیلی و آشپز خانهقبیل 

 طفل ۱۱،۶۱۴به شمول تن  ۱۸،۳۵۰شده است. در ماه اپریل، بیشتر از 
مواد متذکره را بدست آورده اند. برای این خانواده ها معلومات از قبیل 

 نیز شریک شده است. ۱۹-یری از کوویدگرینات بهداشتی وراه های جلوتم

های ناه پسربرای خانواده های که در  ناهپبسته ترمیم سر ۵۴۲ما همچنان  •
توزیع نمودیم.  قرار دارندتخریب شده و قریه جات که در معرض سیالب 

دستکش  هر بسته شامل مواد از قبیل پالستیک، چوب ، چکش، بیل ، طناب،
. شرکای ما نیز در والیات کندز و تخار برای میباشدو کراچی دستی 

 .ع نمودندیرا توزتن بسته های ترمیم سرپناه  ۴،۶۸۶

 

 آب، سرویس بهداشتی و بهداشت
 سرویس آب، خدمات اطفال ۲۰۲،۶۲۱ مشمول تن ۳۰۹،۷۸۶ تعداد به اطفال حمایه دفتر ،۲۰۲۱ تمبرپس ماه در ها فعالیت شروع از

  .ستا نموده ارایه را بهداشت همچنان و بهداشتی

ما به خانواده های بیجا شده و همچنان جوامع میزبان که به آب دسترسی  •

ع آب کمک میکنیم تا به آب یاز طریق موتر های توز دو والیتندارند در 

لیتر آب  ۱۰،۰۰۰نجایش گپاک و صحی دسترسی پیدا کنند. موتر های که 

د تا را دارند همه روزه به جامعه های مورد نظر انتقال آب را انجام میدهن

به استفاده از منابع آب های کثیف متوسل شوند. تنها نیاز نشود خانواده ها 

 طفل ۱۵،۰۰۰که شامل  تن ۲۱،۰۰۰در ماه اپریل، موتر های توزیع آب 

نیز میشوند را در والیات کابل و بلخ کمک نمود تا به آب پاک دسترسي 

زیع میکنیم تا ه باشند. ما همچنان به خانواده ها بسته های بهداشتی توتداش

 و مطمین شویم که خانواده ها ملزومات مورد نیاز برای پاکی و صحتمندی

 یری از امراض را دارند.گبرای جلو

بسته های بهداشتی را در ماه اپریل اخذ نمودند.  طفل ۶۴۷به شمول  تن ۸۴۷ •

 ورقه بهداشتی، مواد شوینده و  محصوالتهر بسته شامل صابون، سطل آب، 

 میباشد.  ۱۹-ونه میتوانیم صحتمند بمانیم و همچنان کوویدگاینکه چهای معلوماتی د مورد 

دهی در مورد بهداشت را به سطح تیم های سیار صحی و نیز به سطح جوامع و همچنان از طریق کمپاین های اهی گآبر عالوه ما جلسات  •

، بهداشت محیط، بهداشت غذا و موارد یگشخصی، شامل بهداشت قاعده زار میکنیم. این جلسات بیشتر روی بهداشت گخانه به خانه  بر

 ذار شدند.گبر تن ۱۱،۰۸۵استفاده از دستشویی ها متمرکز میباشد. این جلسات در ماه اپریل  برای 

جوزجان، فاریاب و سرپل  مستفدین که از خدمات آب ما استفاده میکنند در والیات کابل، بلخ،ان گروهی را با نماینده گبحث های متمرکز تیم ما  •

نمودند جاییکه تهیه آب از طریق موتر های توزیع آب در جریان بوده و یا هم پالن توزیع آب برای این مناطق زیر کار است. هدف از زار گبر

دات جمع آوری شده و یشنهاپاین مباحثات این بود تا دستیاب یک راه حل پایدار برای در نظرداشت آن در فرصت های آینده مالی شویم. تمامی 

 آن تهیه خواهد شد. زارش گ

 

 

 

 استان آماده توزیع غبسته های فامیلی برای فامیل های اف

، دفتر حمایه اطفال از طریق موتر های توزیع آب برای ۱۳ *افضل 
 میکند آب پاک تهیه نمود. جوزجان، افغانستان گیجامعه که وی زنده 

Phot credit: Zeeshan Azam/Save the Children 

Photo credit: Jim Huylebroek / Save The Children 
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 تربیه وتعلیم 

 تربیه و تعلیم خدمات اطفال ۸۷،۳۶۰ مشمول تن ۱۰۱،۵۰۱ تعداد به اطفال حمایه دفتر ،۲۰۲۱ مبرپتس ماه در ها فعالیت شروع از
  است. نموده ارایه

 

مخصوص برای اطفال  صنف ۲۷که شامل  صنف محلی ۳،۵۵۵ •
مرکز مراقبت و رشد  ۲۴۳و   معیوب ) معیوبیت در دیدن و شنیدن(

ما در سرتاسر کشور در جریان میباشد تا اطفال که به  دوران کودکی
به تعداد  ۲۰۲۲مکاتب رسمی دسترسی ندارند را کمک کنند.در سال 

که به سن مکتب ابتداییه اند در صنوف محلی ما شامل طفل  ۶۵،۱۵۲
 شده اند. 

این صنوف نه تنها مهارت های حساب و تعلیم را رشد میدهد، بلکه  •
اطفال که در این بحران با تجربیات آسیب زا برای اه را گیک پناه

 مواجه شده اند را فراهم میسازد.
ما در دو والیت ) کندهار  ’دختران میاموزند تا بیاموزانند ‘برنامه  •

رهار(  به دختران کمک میکند تا تجربیات مورد نیاز برای گو نن
معلمین اناث آدرس دهی عدم موجودیت استادان اناث را کسب کنند. 

برای عملکرد مدارس تفکیک جنسیتی ضروری میباشند. هدف این 
(  هستند را کمک نمایند تا شروط مورد نیاز برای معلم شدن را ۱۲-۱۰که در صنوف اخیر مکتب ) صنوف  دختری ۲۰۰برنامه اینست تا 

 تکمیل نمایند.
ی کانکور دختران را کمک میکنیم تا امتحان ورودی پوهنتون را سپری گاز طریق برنامه آماده رهار گننما همچنان در والیات کندهار و  •

 بودند در این صنوف اشتراک نمودند. ۱۲و ۱۱که در صنوف  دختری ۲۴۱کنند. در ماه اپریل، 
در مورد حقوق و محافظت  معلم و کارمندان همکار تعلیمی ۵۰۰برای اصالحات کیفی خدمات تعلیمی، ما برنامه های آموزشی را برای  •

 نمودیم.زار گبراطفال 
نماییم. ع میییکی از موانع در برابر تعلیم اطفال نبود مواد مورد نیاز برای آموزش موثر میباشد، بر این ملحوظ ما بسته های تعلیمی را نیز توز •

بسته های تعلیمی توزیع نمودیم. بسته های کمکی ما شامل کتابچه،  استاد و مراقبت کننده ۱۰۷و متعلم  ۶،۶۸۵ برایدر ماه اپریل ما 
  قرطاسیه و بکس های مکتب میباشد.

اطفال تیم های ما بشکل متداوم با اعضای جوامع البته کسانی که میتوانند با خانواده ها ارتباط برقرار کنند و برای آدرس دهی بقیه موانع که  •
در تماس اند. ما همچنان بقیه موانع ،یری میکند داد خواهی کنندگشامل شدن اطفال به خصوص دختران جلوهمیدارد و از گرا از مکتب دور ن

با کار  .ی در جوامع آسیب دیده( که مانع رفتن اطفال به مکتب میشود را آدرس دهی میکنیمگی، زنده گ، مشکالت خانوادیگفرهن) موانع 
میتوانند با خانواده ها و حمایت از کودکان برای ثبت نام یا بقای دارند وبا مناطق محلی خود  خوبیروابط  که همراه با اعضای جوامع کردن

   .میکنیم شان در آموزش و پرورش به ویژه دختران داد خواهی کنند ، ارتباط برقرار
 

 حفاظت اطفال
 اطفال محافظت خدمات اطفال ۱۲،۰۵۹ مشمول تن ۲۲،۸۷۱ تعداد به اطفال حمایه دفتر ،۲۰۲۱ مبرپتس ماه در ها فعالیت شروع از

 .ستا نموده ارایه

را در طفل  ۷،۹۰۲ایجاد نمودیم و حدود  کندهار، سرپل، بلخ، فاریاب و جوزجاندر والیات  مرکز دوستانه اطفال  ۱۰۷، ما ۲۰۲۲در سال  •
میسازد تا ساعتیری کنند، بیاموزند،انعطاف پذیری این مراکز راجستر نمودیم. این مراکز برای اطفال فضای محفوظ و مصئون را فراهم 

را ارایه  اجتماعی-خدمات روانیمراکز دوستانه اطفال ماهمچنان آموزش دیده اند تا برای اطفال ان گطفل باشند. تسهیل کننده  و ایجاد کنند
 کنند البته اطفال که در نتیجه چالش های که باآن مواجه اند از صحت روانی  رنج میبرند. 

خطر آزار و اذیت، استفاده جنسی و یرنده تشخیص اطفال که در معرض گرا ارایه میکنیم. این در بر وقوعاتت یهمچنان خدمات مدیر ام •
میباشد. کارمندان ما با خانواده ها و بقیه  اعضای کلیدی جوامع  است، انکشاف پالن عملیاتی برای کمک آنان جهت مجادله با این چالش ها

رمندان صحی تا راه چاره طویل المدت که اطفال بتوانند به نیاز های خود کمک دریافت اون باشد کار میکنند، مثل معلمین و کصئتا جاییکه م
  اینوع کمک را دریافت نمودند. طفل ۳۶دارا باشند. در ماه اپریل  کنند و فامیل ها هم موارد را که برای محافظت اطفال نیاز دارند را

هستیم که به سطح کشور کار میکنند. این شبکه ها از افراد قابل اعتبار جامعه اطفال مثل  محلی محافظت اطفال شبکه ۱،۱۲۷ما دارای  •
اطفال به سطح  زیری و پاسخدهی به خطرات محافظت اگجلو. هدف این شبکه ها تشکیل شده استوالدین، معلمین، نرس ها و رهبران مذهبی 

ری در موقع گخانواده ها ویا میانجی یار، ارایه کمک ها بانددر معرض خطر کهیاطفال و خانواده هایرنده تشخیص گجامعه میباشد. این در بر
عامه در برابر موارد کلیدی محافظت اطفال و خانواده که در معرض خطر اند، راجع ساختن وقوعات که نیاز به کمک اهی گآنیاز، بلند بردن 

  .میباشدرای خدمات و کمک های بهترهای فنی دارند، و دادخواهی از مسوولین محلی ب

 آموزشی آماده شده برای توزیع به مهاجرین افغانبسته های 
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 حقوق و آینده اطفالمحافظت   
اهایشان کشته شدند. کشتار گتاسر کشور کشته شدند. آنان در خانه ها، مکاتب و در عبادت  سرمتعدد درت در ماه اپریل، اطفال در اثر حمال •

 در قوانین جهانی ممنوع است. قابل قبول نمیباشد واه گو معیوب ساختن اطفال در اثر حمالت بر مکاتب هیچ 
یرد، و هیچ طفلی باید در گتمام اطفال حق دارند تا به تعلیم و تربیه مصئون دسترسی داشته باشند. هیچ مکتب باید عمداً مورد هدف قرار ن •

 .راه مکتب از هیچ نوع آزار فزیکی هراسان نباشد
ی پیدا کنند و یا حتی گ. اکثریت شان ممکن اضطراب و افسرده ام پیدا کنداطفال که در این حمالت زخمی شدند، مجادله شان ممکن سالها دو •

( را دارا باشند. آنان ممکن بخاطر معیوبیت شان از مکتب اخراج شوند. اطفال خارج از PTSDممکن عالیم مرض پیشرفته فشار روانی ) 

 خانواده تلقی شوند. محدودی به تعلیم و کار خواهند داشت و ممکن منحیث بار برای زمکتب چشم اندا
ون به آموزش در همه حاالت در افغانستان  و خواستار بازخواست عامالن تجاوزات شدید علیه ئدفتر حمایه اطفال خواستار دسترسی مص •

 اطفال میباشد.
 

  حسابدهی به جوامع که برایشان خدمات ارایه میکنیم
حسابدهی:  میکانیزم راپور دهی دفتر حمایه اطفال برای تمامی  •

پروژه ها موجود بوده و بشکل فعال برای نظریات و شکایات/ 
راپور های جوامع که ما برایشان خدمات ارایه میکنیم برای 

رانی گنی جوامع میتوانند ن شویم تمامی اعضائاینکه مطم
 باشندهایشان را شریک کنند و در بهتریت برنامه های ما سهیم 

 و است.گجواب
ارزیابی: خالصه راپور های معیوبیت و جندر در ماه اپریل به  •

 .را  مشاهده کنید جندر و راپور معیوبیتنشر رسید. راپور 
 

 
 

  قصه های از برنامه های ما

 خالصه قصه:

زنده  انستانغ(در والیت بلخ، اف۱۰)  *) هشت( و جعفر*سکینه و) پنج ماهه(،   *قاسم و فرزندان شان  )۴۰(  *حسن ( با شوهر خود۳۵)  *رابعه

و حال هم با مشکالت اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند چون حسن ند مجبور به ترک خانه شده بودگ جنسال قبل در اثر  ۵. این فامیل ی میکندگ
تصاد سقوط کرد و قیمت مواد قدر افغانستان حاکم شدند و ا ۲۰۲۱ست سال گبنابر درد کمر که دارد نمیتواند کار کند. بعد از اینکه طالبان در ماه ا

 . انجام میدهدتواند مواد اولیه چون آرد و روغن را خریداری کند، پس وی خریداری اجناس را به قرض غذایی نیز افزایش یافت. رابعه نمی 
، و چند ماه قبل پسر وی قاسم مبتال به سینه و بغل حاد شده بود و آنان فکر کردند که قاسم شاید ندویید که اطفال وی معموال مریض میباشگرابعه می

 بمیرد.
 

 کمک دفتر حمایه اطفال:
برای صحت و تغذیه خودش و فرزندش قاسم ارایه نموده است. وقتی که با حمایت اتحادیه اروپا، دفتر حمایه اطفال به رابعه چهار دور کمک نقدی 

ود. قاسم مبتال به مرض سینه و بغل میشود، رابعه یک قسمتی از پول را برای تداوی وی استفاده نموده و خوشبختانه فرزندش کامال صحت یاب میش
های اقتصادی سر دچار باشد پرداخته میشود تا اطمینان حاصل شود که آنان به انتقاالت پولی مشخصاً به خانم های که حامله یا شیرده باشد و با چالش 

 مواد غذایی و مراقبت صحی در جریان ماهای نزدیک به تولد طفل و بعد از آن دسترسی دارند. 
 

 :تاریخچه
سبب خراب شدن  ۲۰۲۱صادی در سال اقت-بحران بشر دوستانه در روی کره زمین است. تغییرات سیاسی و اجتماعیافغانستان یکی از خرابترین 

شد. حاال ، ،، آفات طبیعی و فقر شدید و انتشار امراض سر دچار بود گسریع وضعیت افغانستان، و ایجاد مشکالت بیشتر برای کشور که سالها با جن
ه از قبیل غذا، ادویه و تعلیم و تربیه میلیون( متکی به کمک های بشر دوستانه جهت دسترسی به مواد اولی ۱۳طفل دو طفل آن ) بیشتر از  ۳از هر 

 شماره تماس سمع شکایات و پیشنهادات برای تمامی مستفدین توزیع شد
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میباشد. کشور با یک نوع اختالل بی سابقه در راستای 
دهنده حیات در کل کشور دسترسی به خدمات طبی نجات 

به بستن در های شان از مجبور  یاست. خدمات صح
باعث تعلیق کمک های دونر های بین المللی شدند. آنانی 
که باقی مانده اند با کمبود کارمندان و نبود وسایل صحی 

ن معاشات چندین ماهه روبرو اند و اکثریت کارمندان شا
 رفته اند. گشانرا ن

قرار است که امسال  طفلمیلیون  ۱۴شامل  -میلیون تن ۲۳
فیصد نفوس جهت دسترسی  ۹۵ی مواجه شوندو گرسنگ اب

 که این یک تغیر -به غذای صحی دست و پنجه نرم میکنند
بود  ۲۰۲۱ست گا ۱۵که قبل از  ٪۸۱قابل مالحظه از 

 میباشد.
 مقوله های عمده:

هیچ کس استثنا نیستیم. ما  زهر کس متاثر شده است، ما ا“

برای خریداری آرد و روغن و زنده ماندن از یک روز به 
ست، چون قیمت ها گر غرق قرض شده ایم. قبل از اگدی

قابل پرداخت بود، ما قرضدرا نبودیم. ما میتوانستیم با عاید 

 ”ی کنیم چون قیمت ها ارزان بودند.گکم هم زنده 

بدون شوهرم کسی را نداریم که برایمان پول کمایی ما “

کند. فرزندانم اکثر اوقات مریض میشوندو من و شوهرم 

 ”نیز مریض میشویم. شوهرم درد کمر دارد.

دفتر حمایه اطفال پول اخذ نمودم. من پول را برای  زمن ا“

و پمپرز خریدم. سه روز بعد از مصرف کردن پول برای تداویش  ، پس تداویش کردم و برایش میوهد( مریض بو*اطفالم مصرف میکنم. پسرم )قاسم

 ”صحت یاب شد.
  

        ( کمک نقدی که از دفتر حمایه اطفال اخذ۳۵) *ماه(، مبتال به سینه و بغل بود، مادرش رابعه پنج) *قاسم
 کردرف نموده بود را برای تداوی وی مص
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