
 

 

 

افغانستان   
 بحران 

افغانستاندفتر حمایه اطفال در  فعالیت های   

  
 

  جونگزارش ماه 

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

 ( UNDPافغان ها امسال در خطر قرار گرفتن زیر خط فقر میباشند. ) ۹۷٪ •

خواهند  دچار گرسنگی وخیم ۲۰۲۲ جون و نومبرمیلیون طفل(  بین ماهای  ۹.۲میلیون نفر ) ۱۸.۹تخمین شده است  که  •

  (March-November 2022 -IPC. ) شد

  (HRP 2022)سر دچار اند  تغذی حادء سومیلیون طفل زیر سن پنج سال با  ۱،۱ •

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

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

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

 (UNICEFماندن از رفتن به مکتب میباشند. ) درخطر میلیون طفل ۱۰پرداختن معاشات معلمین و تداوم فقر، در صورت ن •

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

 

 

ارقامبحران در  
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افغانستان   
 بحران 

 گزارش وضعیت

 
خانه شده  ۲،۹۰۰تن در پنج والیت و تخریب بیش از  ۳۹باران های شدید در زون مرکز، جنوب و شرق افغانستان باعث کشته شدن بارش  •

 است.
 ۱۵۰۰ برداشتن  تن و زخم ۷۷۰باعث کشته شدن  پکتیکا و خوستدر والیات  ۲۰۲۲جون  ۲۲به تاریخ  ۵.۹گبار با شدت زلزله مروقوع  •

  گردید. تن
، اختالل در ارتباطات مالی و تاثیرات بحران ی مملکت در خارج از کشور، عدم دسترسی به دارایی هاهای بین المللی کاهش سریع کمک •

قیمت های مواد ارتزاقی و افزایش تصار عمده در اقتصاد، افزایش فقر و بی ثباتی مالی همچنان باعث افزایش بیکاری و خاوکراین باعث ا
 گردیده است.محصوالت زراعتی 

کاهش خواهد یافت و باعث معکوس شدن همه  ۲۰۲۰یک بر سه برابر نسبت به سال  ۲۰۲۲مین شده است که درآمد انفرادی الی ختم تخ •
 بدینسو میشود. ۲۰۰۷پیشرفت ها از سال 

 سر دچار میباشد. گو( و تب دینAWDگین )، اسهال حاد آب۱۹-افغانستان با شیوع امراض گوناگون از قبیل کووید •

 ۱۸۲،۱۶۸و  گینواقعه اسهال حاد آب ۱۰،۳۸۷ثبت شده است. برعالوه گ ناشی از آن مر ۳۵۲واقعه سرخکان، و  ۶۰،۲۵۸تا به امروز حدود  •
 ثبت شده است قعه مرگ ناشی از آن وا ۷،۷۱۷ و  ۱۹-واقعه کووید

بوده است. حدود یک بر سوم حصه افراد این  ۲۰۲۲و اپریل  ۲۰۲۱بی سابقه ای مردمی بین ماه های جنوری  مهاجرت هایافعانستان شاهد  •
 ( است. ٪۳۱میباشند که مجموعاً ) ۲۰۲۲و اپریل  ۲۰۲۱مملکت که بی جا شده اند در بین ماه های جنوری 

 دفتر حمایه اطفال فعالیت های

 

 
 

 

 

(۲۲دسمبر  -۲۱مبر پتمالی )سمنابع   

 میلیون دالر ۱۱۸هدف: 

میلیون دالر ۶۶،۸منبع موجود:   

دسمبر  -۲۱مورد نظر )سپتمبر  تعداد

( ۲۲  

میلیون ۲.۷مجموع:   

میلیون ۱،۵اطفال:  

تعداد کمک شده تا به امروز) سپتمبر 

 (۲۲ جون -۲۱

۲،۵۵۲،۷۶۳مجموع:   

  ۱،۴۵۱،۴۰۲ اطفال:

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%5FJuly%202022%2Epdf&parent=%2Fwhat%2Fhumanitarian%2FSCDocuments%2FAsia%2FAfghanistan%2FAFG%2Dcx%2D19%2FProgramme%20Maps


 

 

 

افغانستان   
 بحران 

 صحت و تغذیه
از شروع فعالیت های بشر دوستانه در سپتمبر ۲۰۲۱، دفتر حمایه اطفال به تعداد ۸۱۸،۶۲۷ تن مشمول ۲۹۹،۲۵۹ اطفال خدمات 

 صحی و به تعداد ۳۵۴،۸۵۱ تن مشمول ۲۳۲،۸۶۳ اطفال خدمات تغذی ارایه نموده است.

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

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

سو تغذی و خدمات ایمنی حیاتی برای  به شمول تداوی مشوره دهی
تیم  جون. در ماه را ارایه میکنند محافظت کودکان از ابتال به امراض

 های سیار صحی ما:
o ۹۰،۱۷۴  و  نموده   تداویطفل را  ۴۸،۰۱۳تن مشمول

 ارایه نموده اند. برایشان را خدمات مشوره  دهی
o ۳۲،۶۸۰  خانم حامله و شیر  ۸،۴۸۰سال و  ۵طفل  زیر سن

طفل که سو  ۱،۲۲۴معاینه نموده اند.  سو تغذیهده را برای 
هم  جهت تداوی  طفل ۳،۵۰۰و  مداواتغذیه حاد داشتند 

 .بستری شده اند
o ۱،۳۹۱  برنامه تغذیه تکمیلی ‘خانم حامله و شیرده هم برای

  اند.ثبت شده  ’مورد هدف
o ۹،۵۱۱  ۴،۴۳۹ بر عالوه اخذ نمودند. سرخکانواکسین  نیزطفل  ۷۴۹ و تداوی شدند مالریا،و اسهالطفل هم در مقابل امراض 

 در مقابل سینه و بغل تداوي شدند. سال  ۵زیر سن  دختر ۲،۳۴۶پسر و  ۲،۰۹۳که شامل  تن
o  ند. ارایه نمود خدمات بهداشت دوران بارداریخانم حامله نیز  ۴،۳۷۲برای بیشتر از 
o  تن در والیت جوزجان، فاریاب، بلخ  ۱۱۴از باعث افزایش وقوعات سرخکان، تیم های سیار صحی ما کمک های صحی را برای

 نگرهار فراهم نموده است.و ن
در جوامع مورد هدف ما برگزار نموده اند. این جلسات در بر گیرنده  را جلسه تعلیمات صحی و تغذی ۳،۱۲۱تیم 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 ۶۴،۹۳۳در جلسات تغذی و تن  ۱۹،۷۸۲. میباشدفواید شیر دهی 

 

 امنیت غذا و معیشت
 و غذایی امنیت خدمات اطفال ۲۵۶،۶۱۶ مشمول تن ۴۳۱،۸۹۰ 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  •
. این ، ادامه دارداقتصادی به بد ترین نوع متاثر شده انداز بحران 

قاالت به آنان کمک میکند تا مواد غذایی وغیره مواد مورد تنا
 خود را خریداری کنند. ضرورت

از ماه جنوری خانواده  ۱۰۴،۷۰۰برای  دالر ۱۳،۴۳۱،۴۹۵ •
ع یردیده است. بعد از هر توزگدر هشت والیت توزیع  ۲۰۲۲

توزیع را انجام داده تا ارزیابی کنند که  زهمکاران ما تفتیش پس ا
و اینکه نظریات  ،ونه مصرف میکنندگاین خانواده ها پول نقد را چ

مردم را جمع آوری کنند که این همکاری تا چه اندازه برای خانواده 
 ها موثر بوده است. 

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

فراهم میکند. کار در این  ماه ۲کاری را در مقابل پول به مدت 
زمینه متمرکز بر ساختمان زیربنا های مثل معیارات محافظت از 

ن و فعالیت های ترمیم سیالب، حوضچه های برای ذخیره آب بارا
چاهای آب میباشد. برای اعضای جوامع مشوره های داده شده است 

مد میشود بلکه خانواده ها را کمک میکند تا در بهتریت جامعه خود آچه خدمات بیشتر مورد نیاز میباشد، و اینکه نه تنها باعث افزایش در که
 یرند. گحصه ب

Photo Credit: Michal Predlacki/Save the Children 

Photo Credit: Kristiana Marton / Save the Children 

ساله. کلینیک سیار صحی در  ۳ *و سمیرا  ۱ *همراه با ننگیالی  ۴۰ *محمد
 والیت جوزجان، افغانستان

Photo Credit: Jim Huleybroek / Save The Children 

 

ساله کمک نقدی را از دفتر حمایه اطفال اخذ میکند تاجهت بهبود  ۳۱ *افسان  
 وضعیت خانواده اش از زلزله در والیت پکتیکا، افغانستان کمک کند. 

Photo Credit: Ashiqullah Mandozai/Save the Children 
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، روغن مایع، حبوبات گندمآرد والیات کابل، بلخ و بدخشان کمک های غذایی بدست آورند.هر بسته غذایی شامل خانواده در  ۸۵۰مجموعاً  •
 برنامه آموزشی جهت مدیریت مالداری در والیت سرپل اشتراک نمودند.در تن هم  ۱۹۶. برعالوه میباشدو نمک 

گی با روه در هماهنگ، این کمکی ما فوراً به ساحه ارسال گردید گروه، یک گبار که زون جنوب شرق کشور را تکان داداز زلزله مر بعد •

گروه دفتر حمایه اطفال ارزیابی و غیره فعالیت های اولیه کار نمودند. این  روی( و بقیه سازمان های بین المللی UNاداره سازمان ملل )

بدست  افغانی( ۲۸۰۰۰دالر )  ۳۱۰بودند توزیع کنند و هر خانواده خانواده که متاثر شده  ۲۰۰۰موفقانه توانستند که کمک های پول نقد را به 
 آورند.

 

 زمستانی های کمک و خوراکی غیر مواد،سرپناه 
 مواد و سرپناه های کمک اطفال ۵۶،۳۹۴ مشمول تن ۹۱،۴۲۷ 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 خانواده های که  •
 گرم زنانه و مردانه ، شال های کمپل ، جوراب،، بوتاطفال  لباساز قبیل 

، جونشان توزیع شده است. در ماه يبرا و بسته های فامیلی و آشپز خانه
را  بسته های غیر خوراکی طفل ۴،۳۳۴به شمول تن  ۶،۹۹۴بیشتر از 

 بدست آورده اند. برای این خانواده ها معلومات از قبیل تمرینات بهداشتی
 نیز شریک شده است. ۱۹-یری از کوویدگوراه های جلو مصون 

ناه پسربرای خانواده های که در  ناهپبسته ترمیم سر ۸۰۴همچنان  ما •
قرار  موسم بارانی های تخریب شده و قریه جات که در معرض سیالب

توزیع نمودیم. هر بسته شامل مواد از قبیل پالستیک، چوب ، چکش،  دارند

 در تن ۵،۶۷۹ مجموعا  . میباشددستکش و کراچی دستی  بیل ، طناب،

 ماه در ها بسته این فاریاب و کندهار ،گرهارنن بدخشان، والیات

 نمودند. اخذ جون

 حفط الصحهآب، سرویس بهداشتی و 
 سرویس آب، خدمات اطفال ۳۳۳،۷۶۴ مشمول تن ۵۴۶،۶۰۰ تعداد به اطفال حمایه دفتر ،۲۰۲۱ تمبرپس ماه در ها فعالیت شروع از

  .ستا نموده ارایه را الصحه حفط 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 

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

ل شوند. تنها صبه استفاده از منابع آب های کثیف متونیاز نشود خانواده ها 

 طفل ۱۹،۸۴۰که شامل  تن ۳۱،۷۸۰ به دفتر حمایه اطفال، جوندر ماه 

این خانواده ها  .کنند پیدادسترسی  پاکدر والیت بلخ کمک نمود تا به آب 

پیام های بهداشتی مشخصاً در مورد آب و غیره پیام های درمورد اطمینان 

 بدست آوردند. زگی و جلوگیری از امراض را نی از شرایط صحی زنده

اخذ  جونبسته های بهداشتی را در ماه  طفل ۸۰۳۸به شمول  تن ۱۷،۹۱۵ •

بهداشتی، مواد شوینده  محصوالتنمودند. هر بسته شامل صابون، سطل آب، 

-دجلوگیری از امراض شامل کووی وبهداشت های معلوماتی د مورد  ورقه و 

 ، بود.و غیره امراض که قابلیت جلوگیری را داشته باشد ۱۹

دفتر حمایه اطفال از طریق رضا کاران آموزش دیده برای   ترویج بهداشت: •

گروهی و خانه گاهی دهی را به سطح کلینیک های سیار صحی و به سطح جامعه از طریق کمپاین های رویج بهداشت در جوامع جلسات آت

، بهداشت محیط زیست،بهداشت  غذا و استفاده از شامل بهداشت قاعده گی ،به خانه برگزار میکند. این جلسات بیشتر روی بهداشت شخصی

 معلومات بهداشتی را بدست آوردند. جونتن د ماه  ۷۶،۸۷۶مجموعاً دستشویی متمرکز میباشد. 

 

 

Phot credit: Zeeshan Azam/Save the Children 

Photo Credit: Charlotte Rose / Save the Children 

 توزیع بسته های فامیلی

Photo Credit: Charlotte Rose / Save The Children 

 

جوامع که در صحرا به سر میبرند چاه ها حفر میکنندو آب باران را جمع 
 افغانستان ،میکنن. والیت جوزجان

Photo Credit: Jim Huleybroek / Save The Children 
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 تربیه وتعلیم 

 تربیه و تعلیم خدمات اطفال 257,663 مشمول تن ۲۷۶،۳۳۴ تعداد به اطفال حمایه دفتر ،۲۰۲۱ مبرپتس ماه در ها فعالیت شروع از
  است. نموده ارایه

 

مخصوص برای اطفال معیوب  صنف ۳۴که شامل  صنف محلی ۲،۸۶۶ •
مرکز مراقبت و رشد دوران  ۳۳۴و   ) معیوبیت در دیدن و شنیدن(

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

که به سن مکتب ابتداییه اند در صنوف محلی ما شامل شده طفل ۲۸،۱۹۰
 اند. 

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

 اند فراهم میسازد.
 ،والیت ) کندهار  سهما در  ’دختران میاموزند تا بیاموزانند ‘برنامه  •

(  به دختران کمک میکند تا تجربیات مورد نیاز برای و سرپل رهارگنن
معلمین اناث برای آدرس دهی عدم موجودیت استادان اناث را کسب کنند. 

عملکرد مدارس تفکیک جنسیتی ضروری میباشند. هدف این برنامه 
(  ۱۲-۱۰که در صنوف اخیر مکتب ) صنوف  دختری ۶۰۰اینست تا 

هستند را کمک نمایند تا شروط مورد نیاز برای معلم شدن را 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 ۲۳۵، جونکنند. در ماه 

در مورد حقوق و محافظت  معلم و کارمندان همکار تعلیمی ۸۸۹برای 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 •
توزیع نمودیم.  را  استاد و مراقبت کننده های تعلیمی بسته۶۶۰و پسر(  ۱۲،۳۴۵دختر و  ۱۶،۶۷۸بسته متعلم )  ۲۷،۷۸۶ما   جون در ماه 

  بسته های کمکی ما شامل کتابچه، 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 کنندگهمیدارد و از شامل شدن اطفال به خصوص دختران جلوگدور نرا از مکتب 
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 ۱۴،۸۴۴ مشمول تن ۳۳،۰۳۴ تعداد به اطفال حمایه دفتر ،۲۰۲۱ مبرپتس ماه در ها فعالیت شروع از

 .ستا نموده ارایه

را در این مراکز طفل ۱،۲۳۳ایجاد نمودیم و حدود  کندهار، سرپل، و جوزجاندر والیات  مرکز دوستانه اطفال ۳۰، ما ۲۰۲۲در سال  •
 و مصئون را فراهم میسازد تا ساعتیری کنند، بیاموزند،انعطاف پذیری ایجاد کنندراجستر نمودیم. این مراکز برای اطفال فضای محفوظ و 

را ارایه کنند البته اطفال  اجتماعی-خدمات روانیمراکز دوستانه اطفال ماهمچنان آموزش دیده اند تا برای اطفال ان گطفل باشند. تسهیل کننده 
 چالش ها از صحت روانی  رنج میبرند. روبرو شدن با که در نتیجه 

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 ۱۳۶ جوناشند. در ماه دارا ب 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 والدین،  شبکه محلی محافظت اطفال ۳۲۰ما دارای  •
اطفال به سطح جامعه  زپاسخدهی به خطرات محافظت ایری و گجلو. هدف این شبکه ها تشکیل شده استمعلمین، نرس ها و رهبران مذهبی 

ری در موقع نیاز، گخانواده ها ویا میانجی یار، ارایه کمک ها بانددر معرض خطر کهییرنده تشخیص اطفال و خانواده هاگمیباشد. این در بر

در شنیدن دارند در زینب جهار ساله در صنفی برای اطفال که مشکل 
 نزدیک کابل اشتراک میکند.

Photo Credit: Dan Stewart / Save The Children 

 



 

 

 

افغانستان   
 بحران 

راجع ساختن وقوعات که نیاز به کمک های عامه در برابر موارد کلیدی محافظت اطفال و خانواده که در معرض خطر اند، اهی گآبلند بردن 
  .میباشدفنی دارند، و دادخواهی از مسوولین محلی برای خدمات و کمک های بهتر

 

 حقوق و آینده اطفالمحافظت   
که  در ماه جون، دفتر حمایه اطفال یک سلسله جلسات را با دولت های اهدا کننده کمک ها، اعضای سازمان ملل و آژانس های سازمان ملل •

گزار نمودند و همچنان در مورد راه و چاره و در افغانستان با آن روبرو اند بر که متمرکز بر مشکالت اطفال اعم از دختران و پسران
اعمال مشخص که ممالک ذیل میتوانند در مقابل این نگرانی ها عمل کنند بحث شد. ما همچنان یک تحقیق را با اطفال به اتمام رساندیم تا 

 که نگرانی های عمده آنان چیست و تا بتوانیم پیام های شانرا به جوامع بین الملل برسانیم.بدانیم 
 

ما نگرانی های خود را بصورت عام و از طریق رسانه ها در مورد تاثیرات زلزله  ،برعالوه جهت چگونگی وضعیت حقوق اطفال •
طفل متاثر شده است.  ۱۱۸،۰۰۰اد مطرح نمودیم که در نتیجه آن ویرانگر که در اواخر ماه جون پکتیکا و والیات همجوارش را تکان د

تالش های ما متمرکز بر ضروریات برای تداوم کمک های مالی و تخنیکی فعالیت های بشردوستانه نه تنها برای کسانی که از زلزله متاثر 
 شده اند بلکه برای تمامی اطفال که در حالت بحرانی در افغانستان است، 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/ 
 جهتراپور های جوامع که ما برایشان خدمات ارایه میکنیم 

رانی گنن شویم تمامی اعضای جوامع میتوانند ئاینکه مطم
 باشندهایشان را شریک کنند و در بهتریت برنامه های ما سهیم 

  و است.گجواب
تن نظریات و شکایات خود را با ما  ۳۹۵در ماه جون حدود  •

شریک نمودند که تمام نظریات شان تحت تعقیب و بررسی 
 میباشد.

 
 
 

  قصه های از برنامه های ما
 

، نیکه که مردم خواب بودنداکیلومتر جنوب شرق افغانستان را در ساعات اولیه صبح زم ۱۰و عمق  ۵.۹، زلزله با شدت ۲۰۲۲ نجو ۲۲به تاریح 
تن گردید. تکان های بعد از  ۱۵۰۰تن و همچنان زخمی شدن  ۷۷۰ نکشور باعث کشته شد رگبار ترین زلزله در دو دهه اخیر دتکان داد. مررا 

 باعث شد تا جوامع نیازمند به کمک های فوری شوند. زلزله و باران های شدید
 

داخل خانه رفتند که از بارش باران  خوابیدن نده گی نیز بود. همه برایرساله را در جنوب شرق افغانستان تکان داد با ۱۰شبی که زلزله خانه وحید 
 ۹ای فرار از این وضعیت خیلی دیر شده بود و وحید همرا با ، ولی برخشک مانده بود. آنان با صدای دلرخراش ریختن سقف خانه شان بیدار شدند

 گور شده بودند. بود زنده به  ساله ۸ساله و زینب  ۱۲خواهر و برادرش که شامل منیب چهار ساله، بسمینه 
 

فرا گرفته بود وقتی  پایش را اگر از زیر خاک و سنگ بیرون میکرد و ترس و وحشت سرساله فرزندان خود را یکی پس دی ۳۱، افسان پدر وحید
 میشنید اطفالش برای کمک صدا میزنند.

 

گر نجات دادیم. اطفال برای کمک چیغ میزدند و من نمیدانستم خرابه خانه خود را کندیم و اطفال خود را یکی پی دی یما قسمت ها“، میگوییدافسان 

ولی من کاری نمیتوانستم چون همه چیز تخریب شده بود و  ’اینجا بیرون کنیدم مرا از هست کدر زیر خا نم‘که این صدا از کجا میایید. آنان میگفتند 

 ”من نمیداستم آنها کجا بودند

 
 خوشبختانه هم شان مجادله کردند. ولی وحید و مادرش زخمی بودند. افسان آنان را جهت تداوی به نزدیک ترین کلینیک برد.

 

 شماره تماس سمع شکایات و پیشنهادات برای تمامی مستفدین توزیع شد

Photo credit: Kristiana Marton / Save the Children 
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عد از ب“یگویید. افسان م .”خانمم و وحید هر دو از باعث زلزله زخمی بودند“

به شفاخانه بردم...بعد ریختن سقف خانه سر وی شدیداً زخمی بود من وی را 
ویران شده است احساس خفگی  مگشت از کلینک وقتی دیدم خانه ااز باز

گری ، ولی انتخاب دینمودم. من نمیخواستم برگردم و خانه ام را ویران ببینم
نداشتم چون فرزندانم منتظرم بودند. به قریه ام برگشتم و در خانه خرابه ام 

تی خانه ام را میبینم حس خراب و خفگی دوباره به زنده گی آغاز کردم. وق

  .”خانوداه ام همچنان ېبرایم دست میدهد. من شدیداً مضطرب بودم و اعضا

 
فامیلش در زمستان که سریعاً در حال  اینکه استافسان حاال به تشویش 

نزدیک شدن است چه خواهد کرد. آنان حاال زیر خیمه زنده میکنند که توان 
 د.گین را نداربرف های سن

 

. در وقت زلزله من در اتاق بودم و سقف خانه باالیم ریخت ”گوییدوحید می

و پدرم مرا نجات داد. من در اثر این زلزله بعضی  بود سر من زخمی شده
دوستانم را از دست دادم. من میخواهم که خانه مان بازسازی شود و ما غذا و 

گی خوبی داشتم ولی بعد از زلزله  لباس نیز نیاز داریم. من قبل از زلزله زنده

  .”زنده گی من خوب نیست

 
خانواده در ناحیه که سخت متضرر شده بود فراهم کرد. فامیل وحید کمک ها را برای خریداری  ۲۰۰۰دفتر حمایه اطفال کمک های نقدی را برای 

تا مواد الزم برای ضروریات خود را خریداری کنند وباعث مواد خوراکی و بقیه مواد دریافت نمود. کمک های نقدی به خانواده ها کمک میکند 
، و یا فروش اطفال برای پرداخت قرض و خرید محدودیت روش های منفی برای مجادله که تاثیرات سوء باالی اطفال دارد مثل ازدواج در سن خورد

 مواد غذایی میشود.
 

م مواد خوراکی از بازار بخرم مثل چای، کچالو، پیاز، بادنجان وغیره. ما کمک های نقدی میتوان با پول که دفتر حمایه اطفال برایم داد“افسان میگویید 

گر کسی در فامیل مریض شود میتوانیم تداوی اش کنیم. ما همچنان میتوانیم به را ترجیح میدهیم چون میتوانیم آنرا به اهداف مختلف استفاده کنیم. ا

 .”شان غذای مورد پسند شانرا خریده میتوانیمیبرای پوشیدن ندارند. ما همچنان برا اطفال خود لباس و بوت بخریم چون آنان هیچی

 

 
 

Photo Credit: Sacha Myers/Save the Children 

پس ازینکه خانه شان دراثر زلزله  ساله ۱۲ساله و خواهرش بسمینه  ۱۰وحید 
 تخریب شد در یک خیمه به سر میبرند، افغانستان والیت پکتیکا
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