
 
 

 

د افغانستان    ناورین 

فعالېتونه ې موسسې نکې د ماشوم ساتافغانستان په   

  
 HRP 2022) اړ دی ).ته میلیونه خلک بشر دوستانه مرستو  ۲۴،۴ګډون، په میلیونو ماشومانو  ۱۳د  •

 -March) سره مخ دي. د مارچ او مې میاشتو تر منځ له سختې لوږېمیلیونه ماشومان(  ۹.۶میلیونه خلک )  ۱۹.۷ •

November 2022 IPC) 

میاشتو تر منځ له جون او نومبر کال  ۲۰۲۲میلیونه ماشومان( به د  ۹.۲میلیونه خلک )  ۱۸.۹تخمین شوی دی چې  •

 (March-November 2022 IPCسره مخ شي. )  سختې لوږې

  (HRP 2022) اخته دي. سختې خوار ځواکۍپه کم عمره ماشومان و نکلمیلیونه تر پینځو ۱.۱ •

کال کې بیځایه شوی دي.  ۲۰۲۱ هکسان پ ۷۰۰،۰۰۰نږدې  -او راستانه شوي خلک دي بیځایه شويمیلیونه داخلي  ۵.۸ •

(IOM and March-November 2022-IPC) 

 Save the) نجونې د ښوونځیو بندیدو له کبله ټولګیو ته نه حاضریږي ۸۵۰،۰۰۰څخه  متعلمه نجونومیلیونه  ۱.۱له  •

Children and UNICEF) 

 (HRP 2022مرستې ته اړ دي. ) لپاره او روزنې ته د السرسی  يمیلیونه ماشومان ښوون ۸  •

 (UNICEFرواني مرستې ته اړ دي )-روغتیا او ټولنیزمیلیونه ماشومان رواني  ۴.۵ •

 

 

ارقامبحران  د   

Photo credit: Save the Children 

میاشتې راپور مېد   

Photo Credit: Jim Huylebroek / Save The Children 

 



 
 

 

د افغانستان    ناورین 

 

 د وضعیت راپور

 
ه پنجشیر، بغالن، تخار او بدخشان والیتونو کې دوام لري او پپه عمومي ډول د افغانستان امنیتي وضعیت ننګوونکی دی. وسله واله جګړې  •

 امارت حاکمیت نه وروسته په لومړي ځل وسله واله جګړه په سمنګان والیت کې تر سترګو شوې.د اسالمي 
کسان  ۴کسانو څخه  ۵کم شوي. د هیواد په کچه له هر  ۳پر  ۱کال په ورستیو میاشتو کې عواید  ۲۰۲۱د نړیوال بانک راپور پر بنسټ، د  •

 رسیږي. ٪۸۵لوړه ده او تر  ( بیکاره دی. په ځینو والیتونو کې د بیکارۍ کچه٪۸۳یې )
کال جون میاشتې  ۲۰۲۱د ژوند مصارف او د خوراک توکو قیمتونه په ورستیو میاشتو کې ډیر زیات لوړ شوي چې د غنمو هر کیلوګرام د  •

 لوړ دی. ٪۵۵څخه 
په کچه له لوږې سره مخ  او جنګ له کبله په میلیونونه خلک د هیواد ۱۹-وچکالۍ، کوویډد پخواني حکومت له منځه تګ څخه مخکې هم د  •

 کال اګسټ میاشتې نه راپدیخوا د نړیوالو تحریمونو له کبله مالي سقوط د لوږې سطح ډیره زیاته لوړه کړه. ۲۰۲۱وو، خو د 
روغتیایي سیسټم هم به داسې حال کې له سقوط سره مخ دی چې ماشومان او کورنۍ یې حمایت ته اړ دي، او د لوږې د کچې لوړوالی  او  •

، حاد اسهال او سرخکان خپریدو سره مخ دی. سرخکان ۱۹-ځواکۍ سره افغانستان د څلورو عمده ناروغیو یعنې د مالریا تبه، کوویډخوار
کال په جون میاشت کې د ناروغۍ خپریدو څخه راپدیخوا  ۲۰۲۲چې د تیر کال په پرتله پینځه برابره زیات شوی د اندیښنې وړ دی. د 

 څخه زیات کسان د دغې ناروغۍ له کبله وفات شوي. ۳۲۱ي او د پیښې یې پیژندل شو ۵۴،۳۸۶
کیلو مټره وو.  ۱۰یې  ژوروالۍ  ېد تیرو دوو لسیزو تر ټولو وژونکې زلزله واقع شوې چافغانستان کې  ۲۲کال د جون میاشتې په  ۲۰۲۲د  •

خپل ژوند  به ماشومانو او ځوانانو ۱۰۰۰پیښه شوه. تخمین کیږي چې کې  دا زلزله د سهار په لومړیو ساعتونو کې د هیواد په سویل ختیځ 
 نور کسان هم ټپي شوې وي. ۱۶۰۰پکې له السه ورکړئ وی او 

 

 فعالېتونهد ماشوم ساتنې موسسې  

 

 

 

 

 

ډسمبر  -۲۱سپتمبر )  مالي سرچینې

۲۲)  

الرډ همیلیون ۱۱۸: موخه  

الره ډمیلیون ۶۵.۹: شته سرچینې  

ډسمبر  -۲۱مطلوبه هدف) سپتمبر 

۲۲)  

همیلیون ۲،۷: همجموع  

همیلیون ۱،۵:ماشومان  

ننه د مرسته شویو کسان تعداد) تر 

(۲۲ مې-۲۱سپتمبر   

۲،۰۱۳،۶۵۶:همجموع  

۱،۱۱۲،۶۷۱:ماشومان  

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


 
 

 

د افغانستان    ناورین 

 و تغذیها روغتیا
 ۲۰۲۱ کال سپتمبر میاشت کې د بشردوستانه فعالېتونو پیل نه راپدیخوا د ماشوم ساتنې موسسې ۶۷۸،۷۳۶ کسانو ته چې 

۲۵۰،۸۶۷ ماشومان پکې شامل دي صحي خدمتونه او ۳۰۶،۴۳۲ کسان، په شمول دې ۲۰۰،۲۶۳ ماشومانو ته تغذې خدموتونه 

 وړاندې کړي.

د هیواد په کچه د ژوند ژغورلو خدمتونه  سیار روغتیایي ټیمونهزمونږ  •
په  سیار ټیمونه ۶۶ماشومانو او د هغوی کورنیوته وړاندې کوي. زموږ 

روغتیایي مور او نۍ روغتیایي مرستې، د ماشوم ړکې لوم اتو والیتونو
خوارځواکۍ تداوي  په شمول د وخدمتون يپاملرنه، تغذیه او رواني روغتیای

ناروغیو څخه د ماشومانو د ژوغورلو لپاره ، نه ژوند خوندیتوب خدمتواو د 
 میاشت کې زمونږ ټیمونو: مېوړاندې کوي. په 

o ۶۰،۷۸۴ تدواي کړي او ماشومان  ۲۳،۵۰۸په شمول دې  کسان
 یې وړاندې کړي. خدمات ود مشوره ورکول

o ۳۱،۵۸۲  ۱۰،۱۶۴کلونو نه کم وو او  ۵ماشومان چې عمر یې 
لپاره معاینه  واکۍځخوارامیندواره یا شیدې ورکونکې ښځې د 

 وسختې خوارځواکۍ سره مخ وماشومان چې  ۹۹۱شوي دي. 
  .ينور یې هم د تداوی لپاره بستر شو ۳،۶۳۳او  تداوي

o ۱،۷۸۲ تر هدف الندې د‘ ېښځ کېامیندواره او شیدې ورکوون 

 امیندواره او شیدې ورکوونکې ښځې په کامیابۍ له دې پروګرامه فارغې شوې. ۲۵۵کې ثبت او  ’تکمیلي تغذیې پروګرام
o ۱۰،۸۸۴  او  واکسین اخیستئ. سرخکانانو هم د ومماش ۸۲۵ او ناروغیو په وړاندې تداوي شوي او اسهال،مالریاماشومان هم د

کلونو نه کم دی د سینه و بغل  ۵نجونې کوم چې عمر یې له  ۲،۲۵۲هلکان او  ۲،۳۰۴په شمول د کسان  ۴،۵۵۶ددې تر څنګ 
 په وړاندې تداوي شوي

o  خدمتونه تر السه کړل امیندوارۍ دوران روغتیایينه زیاتو ښځود  ۵،۰۲۲د. 
الر اچولي. دې ناستو د روغتیایي تمریناتو،  هلپاره پکسانو  تر هدف الندېروغتیایي او تغذي ناستې  ۳،۸۸۲زمونږ سیاره روغتیایي ټیمونو  •

ګټو په اړه د ماشومانو ساتونکو ته مالومات وړاندې  والرو چارو، او د شیدو ورکول واو د نوو پیدا شویو ماشومانو  تغذیې لپاره ترټولو ښ
 هم په روغتیایي ناستو کې ګډون وکړ. کسانو  ۶۰،۲۷۳په تغذې ناستو او  کسانو ۱۴،۴۵۷کړل. 

نوې پیښې د کندهار والیت په کندهار، ډنډ، پنجوایي، ژیړی، دامان، ارغنداب او شاه ولي کوت  ۱۴میاشتې په لړ کې د اوبلن حاد اسهال  د مې •
 ولسوالیو کې راپور شوي.

یي ټیمونه د اوبلن روژو کې د اوبلن حاد اسهال په وړاندي فعالیتونه لري. سیاره روغتیاد ماشوم ساتنې موسسه اوسمهال په خپلو روغتیایي پ •
و حاد اسهال مخنیوي او کنټرول په موخه د ټولنو ګډون او د خطر موارد فعالیتونه د عامه پوهاوي ناستو او د اوبو او حفظ الصحې ترویجوونک

ه  کلورین/ . د ماشوم ساتنې موسسه د اوبو او حفظ الصحې پالن لري لکه د څښاک اوبو مصونیت لپارله الرې د ټولنو په کچه تر سره کوي
 ټونو ویش، د حفظ الصحې کیټونو ویش او د اوبلن حاد اسهال مخنیوي په موخه د عامه پوهاوي پیغامونو ویشل.لیاکوا ټاب

په بیړنیو حاالتو کې د ماشوم ساتنې موسسې روغتیایي واحد ګومارل شوی او د جنسي زورزیاتي پر بنسټ د درملنې پروتوکول روزنه یې  •
روغتیایي ټیم کارکوونکي هم په بر کې نیسي په ننګرهار او لغمان والیتونو کې په الر واچوله. دا  رونکو ته چې د سیاروغتیایي تسهیلو ۲۵

روزنیز پروګرام دروغتیایي شبکې لخوا د  دوو تایید شوو محلي روزنکو په واسطه د نړیوال روغتیایي سازمان او د عامې روغتیا وزارت 
 و.ه په ګټه اخیستنې په الر اچول شوې وتایید شوو روغتیایي کڅوړو څخ

روغتیایي سیار  ۲۶ پورې د خوار ځواکۍ مدغم شوې مدیریت روزنیز پروګرام د کندهار والیت د  ۳نه تر جون میاشتې  ۲۶د مې میاشتې له  •
 ټیم کارکوونکو لپاره د تایید شوو الرښودونو څخه په ګټه اخیستنې په الر واچول شو. 

 

 د خوراک امنیت او معیشت 
 ۲۲۴،۵۸۴ چې ته کسانو ۳۷۷،۷۳۵ موسسې ساتنې ماشوم د راپدیخوا نه پیل فعالېتونو بشردوستانه د کې میاشت سپتمبر کال ۲۰۲۱

 ي.کړ وړاندې خدمتونه  معیشت او امنیت خوراک د دي شامل پکې ماشومان

 چې دواړه ناروغه دي *دو ګانګي ورور میالد *د آرا

Photo Credit: Michal Predlacki/Save the Children 



 
 

 

د افغانستان    ناورین 

اړخیزه خدمتونه او انتقاالت هغو کورنیو ته چې د څو زمونږ د پیسو  •
دا انتقاالت  اقتصادي بحران څخه په ډیر بد حال اغیزمن شوي دوام لري.

 هغوی ته مرسته کوي چې خوراک توکي او نور اړین توکي واخلي. 

ته په اتو والیتونو کې وویشل  کورنیو ۹۱،۷۳۴ ډالره ۱۲،۰۵۸،۲۵۴ •
شوې. د هر ویش نه وروسته زمونږ همکارانو د توزیع وروسته تفتیش 

تر سره کوي ترڅو ارزیابي کړي چې کورنۍ دا نغدې پیسې څنګه 
مصروفوي او دا چې د خلکو نظریات راټول کړو چې دا مرستې تر 

 دي.کومه کچه کورنیو ته اغیزمنې 

رستې په ننګرهار، فاریاب، سرپل، او م يد کار په وړاندې زمونږ نغد •
 ۲جوزجان والیتونو کې جریان لري. دا پروګرام د پیسو په بدل کې 

لپاره کاري فرصتونه برابروي. په دې برخه کې کار معموالً  میاشتو
ساختماني زیربناوو لکه د سیالب به وړاندې د محافظت معیارونه، د 
باران اوبو ذخیره کولو لپاره حوضونه، او د اوبو د څاګانو د بیاجوړونې 

ورکړل شوی چې کوم  هفعالیتونه په بر کې نیسي. د ټولنو غړو ته مشور
لې ټولنې په ښه والي کې پد عاید زیاتوالي المل کیږي بلکه کورنیو سره مرسته کوي ترڅو د خ ات اړین دي او دا چې نه یوازې درونه زیااک

 بشپړ او ټولنو ته د ګټه اخیستنې په موخه تسلیم شول.  د اوبو حوضونه ۲۱ه مې میاشت کې، پبرخه واخلي. 

د ژویو لپاره خوراک کورنیو  ۶۲ مالداری مرستې خلکو ته ویشي.او  يکې غذایزمونږ محترم شریکان هم په تخار، بدخشان او کندز والیتونو  •
کسانو په سرپل والیت کې د مالداری په روزنه کې ګډون وکړ او هر یو د  ۳۳۰ترالسه کړل. د دې ترڅنګ  دانې او واښهتوکي لکه د کتان 

 افغانۍ ترالسه کړې. ۲۵۰ګډون لپاره هرې ورځې 

 

 او ژمنۍ مرستې توکي يغیر خوراک،سرپناه
 ساتنې ماشوم د راپدیخوا نه پیل فعالېتونو د کې میاشت سپتمبر کال ۲۰۲۱

 سرپناه د دي شامل پکې ماشومان۴۸،۴۸۸ چې ته کسانو ۷۸،۷۵۳ موسسې
 .يکړرو مرستې توکو خوراکي غیر او

هغو کورنیو ته چې بیځایه شوي او یا هم اقتصادي بحران نه اغیزمن شوي  •
، نارینه ګرم شالونه او، ښځینه او کالي، بوټان، کمپلې ماشومانود  دي

په میاشت کې یاد  مېویشل شوي دي. د  کیټونهکورني کیټونه او د پخلنځي 
پکې شامل دي ویشل شوي.  ماشومان ۲،۹۰۰ته چې  کسانو ۴،۳۲۴توکي 

ه پمخنیوي الرو چارو  ۱۹-دغو کورنیو ته د روغتیایي تمریناتو، او کووید
 ي.مالومات شریک شو هم اړه

سیالب موسمي بارانونو مونږ د تخریب شویو سرپناوو او هغو کلیو ته چې د  •
وویشل. هر کیټ کې  د بیا جوړونې کیټونه ۳۳۰خطر سره مخ دي 

 .يپالسټیک، لرګي، چکش، بیلچه، پړی، دستکشې، او السي کراچې شامل د
په ننګرهار، کندهار، او فاریاب والیتونو  کسانو ۲،۴۶۷په مې میاشت کې 

 کې د کور بیاجوړونې کیټونه ترالسه کړل.

 

 اوبه، حفظ الصحه، او پاکوالی

 پکې ماشومان ۲۷۲،۸۰۹ چې ته کسانو ۴۳۰،۱۰۸ موسسې ساتنې ماشوم د راپدیخوا نه پیل فعالېتونو د کې میاشت سپتمبر کال ۲۰۲۱
 ورکړې. مرستې پاکوالی د هم او الصحې حفظ اوبو، د دي شامل

کې د اوبو ویش موټرونو له الرې اوبه ویشو دوو والیتونو ولنو ته چې اوبو ته السرسی نلري په ټمونږ بیځایه شویو کورنیو او هم کوربه  •

ورځ ټولنو ته اوبه انتقالوي تر څو د دې  هلیټره اوبو ځای لري هر۱۰،۰۰۰ترڅو پاکو او صحي اوبو ته السرسۍ ومومي. دا موټرونه چې د 

ه تکسانو   ۹۹،۱۴۱میاشت کې، د اوبو ویش موټرونو  مېضرورت نشي چې کورنۍ د ناپاکو اوبو څخه ګټه اخیستنې ته اړ شي. یوازې په 

الصحې پیغامونه  ظدغو کورنیو د حفترڅو پاکو اوبو ته السرسۍ ومومي.  وو په  بلخ والیت کې مرسته وکړهماشومان یې  ۵۹،۴۸۵چې 

 چې مشخصاً د اوبو په اړه وو او هم نور پیغامونه د ژوند شرایطو اطمینان او د ناروغیو مخنیوي په اړه ترالسه کړل.  

Photo credit: Kristiana Marton / Save the Children 

Photo credit: Zeeshan Azam/ Save the Children 

، د ماشوم ساتنې موسسې څخه د خیلې کورنۍ حمایت لپاره نغدې ۵۵،  *گلناز
 پیسې ترالسه کوي

په کابل کې د ماشوم ساتنې موسسې لخوا کورن کیټ ترالسه ،۱۴،*نظامی
  کړ

Photo Credit: Charlotte Rose / Save the Children 



 
 

 

د افغانستان    ناورین 

د پاکوالي  ماشومانو ۳،۲۵۵په شمول دې  کسانو ۴،۸۵۴میاشت کې  مېپه  •

کیټونه ترالسه کړل. هر کیټ کې صابون، د اوبو سطل، د پاکوالي 

 ۱۹ -تې شو او کوویډپامحصوالت، د مینځلو توکي، او دا چې څنګه روغ 

 .يد ېاړه مالوماتی پاڼې شامل او نورو د مخنیوي وړ ناروغیو په

 په ټولنو کې د خپلو رضاکارانوموسسه  ېوده: د ماشوم ساتن ېد حفظ الصح •

سیار روغتیایي ټیمونو په کچه او هم د کور  له الر د عامه پوهاوي ناستې

تر سره کوي. دا ناستې ډیری وخت په شخصي  په کور کمپاین له الرې

پاکوالي، په قاعده ګۍ کې پاکوالی، د چاپیلایر پاکوالی، د خوراک پاکوالی 

کسانو په  ۱۴،۷۱۳باندې متمرکزې دي. په ټوله کې  واو د بیت الخال کارول

 مې میاشت کې د حفظ الصحې مالومات ترالسه کړل.

د اوبلن حاد اسهال په وړاندې فعالیتونه: د ماشوم ساتنې موسسه د اوبلن حاد  •

اسهال پیښو د زیاتوالي په وړاندې جوزجان او کندهار والیتونو کې د 

چمتو شوي دي. د اوبلن کیټونه دې لپاره  ۱۰۰۰الرې فعالیت کوي. ناروغۍ مخنیوي په اړه د پیغامونو، صابون او کورني کیټونو د ویشلو له 

کې جریان لري. د ماشوم ساتنې  ۍیان ولسوالداو د جوزجان په مر ۍوالسحاد اسهال په اړه د پیغام شریکولو فعالیت د کندهار په دامان ول

  ړي دي.رامنځته ک پالنونه ي په صورت کې د مقیاس لوړوالي په موخه ځینېلموسسې د دې پیښو زیاتوا

 

 ښوونه او روزنه

 پکې ماشومان ۱۰۲،۹۲۶ چې ته کسانو ۱۱۷،۵۲۶ موسسې ساتنې ماشوم د راپدیخوا نه پیل فعالېتونو د کې میاشت سپتمبر کال ۲۰۲۱
 کړي وړاندې خدمتونه روزنې او ښوونې د دي شامل

 

د معیوبو ماشومانو )  چې محلي ټولګي ۲،۸۶۶د هیواد په کچه زموږ  •
د او  ټولګیو ۳۴هغوې چې په لیدو او اوریدو کې معیوبیت لري(  

هغو ماشومانو په شمول  مرکزونو ۳۳۴ماشوماتوب دورې د رشد او ساتنې 
مې میاشت ه پ. جریان لري ،لپاره چې رسمی ښوونځیو ته السرسۍ نلري

چې د لومړنیو زده کړو لپاره یې عمر برابر وو ماشومان  ۱۱،۲۹۰  کې
 . يشوي د ټولګیو کې شاملزمونږ په محلي 

ښوونیزو مهارتونو ته پرمختیا بښې بلکه دا ټولګي نه یوازې د حساب او  •
ناه پونه سرصئهغو ماشومانو ته چې په دې بحران کې خطر سره مخ دي م

 چمتو کوي.
 دریوپروګرام په  ’نجونې زده کړې کوی ترڅو ښوونه وکړي‘زمونږ د  •

لې پ( کې نجونو ته مرسته کوي چې خ او سرپل ننګرهار،والیتونو ) کندهار
د آدرس ورکولو په موخه  وښوونکو نشتون ستونزد ښځینه اړینې تجربې 

ترالسه کړي. ښځینه ښوونکې د جنسیت تفکیک پر اساس ښوونې لپاره 
( کې دي ۱۲-۱۰د ښوونځي په وروستیو ټولګیو )  کوم چېته مرسته وکړی  هغو نجونې ۶۰۰ګرام موخه دا ده چې اړینې دي. ددې پرو

 ترڅو د ښوونکي کیدلو لپاره اړین شرطونه پوره کړی.
چې د پوهنتون ته داخلیدو ازموینه تیره  وآمادګۍ پروګرام له الرې نجونو ته مرسته کو رپه کندهار، او ننګرهار والیتونو کې د کانکو ږمو •

 په دې ټولګیو کې ګډون وکړ. نجونو ۲۳۵ټولګیو  ۱۲او  ۱۱میاشت کې د  مېکړي. په 
او ړلپاره د ماشومانو د حقونو او ساتنې په ت نواښوونکو او ښوونیزو همکار ۲۸۸ ږد ښوونیزو خدمتونو د کیفي ښه والي په موخه، مون •

 تر سره کړې. ز پروګرامونهروزنی
په میاشت  مېلپاره مونږ تعلیمی کیټونه ویشو. د  ېدی، نو ددنشتون  توکود ماشومانو د ښوونې او تعلیم په وړاندې یو خنډ د ضرورت وړ  •

تعلیمي کیټونه وویشل. زمونږ  او ساتونکو ښوونکود  ۱۷۱او هلکان (  ۴،۴۶۴نجونې او  ۴،۹۱۲کیټونه ) زده کوونکود  ۹،۳۷۶کې مونږ 
 مرستندویه کیټونه کتابچې، قرطاسیه او د ښوونځی بکسونه په بر کې نیسي.

لپاره چې ښوونځي  په ګوته کولوغړو کوم چې د کورنیو سره په ارتباط کې کیدلی شي، اود خنډونو زمونږ ټیمونه په دومداره توګه د ټولنو له  •
کولی شي، هغوی سره په اړیکه کې  حق غوښتنهنه ماشومان لرې ساتي، او د ماشومانو مشخصاً نجونو د ښوونځی ته تګ مخه نیسي، او 

ښوونځي ته تګ څخه مخنیوی  ودي. مونږ نور خنډونه ) دودیز خنډونه، کورنۍ ستونزې، د خطر سره مخ ټولنو کې ژوند( چې د ماشومان
نو ثبت کیدو کوي په ګوته کوو او د هغو ټولنو هغو غړو سره چې د سیمې له کورنیو سره ښې اړیکې لری او کولی شي ښوونځی ته د ماشوما

 وکړی په اړیکه کې یو. حق غوښتنهلپاره او یا په تعلیمي برخه کې د ماشومانو مشخصاً د نجونو بقا لپاره 
 

Photo credit: Zeeshan Azam/Save the Children 

Photo credit: Jim Huylebroek / Save The Children 

، د ماشوم ساتنې موسسه د اوبو ویشلو موتر له الرې د هغه ۱۳ *افضل
 . جوزجان، افغانستانیشل کیږيټولنې ته پاکې اوبه و

Photo Credit: Jim Huylebroek / Save The Children 

 

، او ټولګیوال یې د ماشوم ساتنې موسسېد کابل سیسمیز ټولګي ۱۴، *حسینه
 کې، افغانستان 

Photo Credit: Claudia Vessey/Save the Children  



 
 

 

د افغانستان    ناورین 

 

 د ماشوم ساتنه
 پکې ماشومان ۱۲،۷۳۵ چې ته کسانو ۲۴،۳۶۶ موسسې ساتنې ماشوم د راپدیخوا نه پیل فعالېتونو د کې میاشت سپتمبر کال ۲۰۲۱
 کړي وړاندې خدمتونه ساتنې ماشوم د دي شامل

 ۷،۹۰۲ او تر يپه کندهار، سرپل، بلخ، فاریاب، او جوزجان والیتونو کې جوړ کړ د ماشوم دوستانه مرکزونه ۱۰۷کال کې  ۲۰۲۲ه پمونږ  •
نعطاف مو په دې مرکزونو کې راجسټر کړی دي. دا مرکزونه ماشومانو ته محفوظ او مصئونه ځای برابروي ترڅو لوبې وکړي، اماشومان 

ې رواني خدمتونه وړاند-ټولنیزپیدا کړي او ماشوم واوسي. زمونږ د ماشوم دوستانه مرکزونو تسهیلوونکي روزل شوي چې ماشومانو ته 
 رنځ وړي. نه کړی البته هغو ماشومانو ته چې دمخ شویو ستونزو له کبله د رواني نارغیو

او  سره مخ دي چې د زور زیاتي، جنسي ګټه اخیستنېکوم ماشومانو پیژندل د مونږ د پیښو د مدیریت خدمتونه هم وړاندي کوو. دا خدمتونه  •
د ستونزو سره د مجادلې په موخه عملیاتي پالن جوړل په بر کې نیسي.زمونږ کارکوونکي د ټولنو له مهمو غړو سره تر کوم ځایه چې 

د مهاله الره چار وموندي چې ماشومان د خپلو اړتیاوو ږترڅو  او،مصئونه وي یوځای کار کوي لکه ښوونکو او روغتیایی کارکونکو سره 
 ۱۱۰په میاشت کې  مېسه کړي او کورنۍ هم هر هغه څه چې د ماشوم ساتنې لپاره اړین دي هغوی ته السرسۍ ولري. د لپاره مرسته ترال

 دا مرستې ترالسه کړې. ماشومانو

لنې له با اعتباره کسانو لکه، میندو کچه کار کوي. دا شبکې د ماشوم د ټو پهلرو چې د هیواد  د ماشوم ساتنې سیمیزې شبکې ۱،۱۲۷مونږ  •
ي ې د ټولنو په کچه د ماشوم ساتنې خطراتو مخنیودا ده چاو پلرونو، ښوونکو، نرسانو، او مذهبی مشرانو څخه جوړې دي. ددې شبکو موخه 

لپاره ځواب ورکوونکي واوسي. دا د هغو ماشومانو او کورنیو پیژندل چې په خطر کې دي، د ضرورت پر مهال کورنیو سره مرسته، د هغو 
د ښو کورنیو او ماشومانو په وړاندې چې خطر سره مخ دي دعامه پوهاوي لوړوالی، د هغو پیښو راجع کول چې فني مرستو ته اړتیا لري او 

 سیمیزو مسولینو څخه عدالت غوښتنه په بر کې نیسي.و لپاره د خدمتونو او مرست
 

  د ماشومانو د حقونو او راتلونکي ساتنه 
څخه د محرومیت سره مخ دي او د ښځینه مظاهر کوونکو ښځو او ښځینه زیات شمیر ښځي او نجونې د محدوده تحرکاتو او کار او تعلیم  •

چې ښځې د خپلو اساسي حقونو ته السرسې نلري اندیښنې لوړوي. د ښځو او نجونو پوره او برابره دې په اړه د  ،حقونو د فعاالنو په نښه کیدل
هیله کې ګډون او د هغوی ځواکمنتیا د هیواد راتلونکي لپاره اړینه ده. د ښځو د حقونو نه انکار د هیواد اوږد مهاله تداوم او اقتصادي پرمختیا 

 د خنډ جوړولو المل کیږي.
د وخت څخه مخکې واده کولو ته اړ ایستل کیږي په حقیقت کې د هغوی څخه د هغوی ماشومتوب اخیستل کیږي. هغوی چې  ېهغه نجون •

معموال تعلیم ته د السرسي نه محرومیږي او د یو داسې راتلونکي سره مخ کیږي چې د فزیکي، احساسي او رواني له پلوه ورته چمتو نه وي 
 ویجاړیدونکي اغیزې لري. او په روغتیا او رواني روغتیا باندې

 

 

 حساب ورکوونه هغو ټولنو ته چې مرستې ورسره کوو.

حساب ورکوونه: د ماشوم ساتنې موسسې د راپور ورکولو  •
ټولو پروژو لپاره شته او په فعاله توګه د ټولنو نظریاتو میکانیزم 

او شکایتونو/راپورونه ته خدمتونه وړاندې کوي. ددې لپاره چې 
اندیښنې شریکوی او ې پلډاډه شو دا چې د ټولنو ټول غړي خ

زمونږ د پروګرامونو په ښه والي کې ونډه اخلي، ځواب 
او  نظرونه ۱۵۴په مې میاشت کې مونږ  ورکوونکی دی.

راپورونه له خپلو مستفیدینو څخه ترالسه کړل. د ماشوم ساتنې 
موسسې خدماتو په ښه والي او کیفیت کې د دې راپورنو څخه ګټه 

 اخیستل دوام لري.
د دې لپاره چې ډاډه شو زمونږ قعالیتونه پر ماشومانو متمرکز  •

دا مشوره ورکول د ګروپي متمرکز بحثونو له الرې تر سره  .تر سره کړل تد ماشومانو د مشورې ورکولو تمرینا مو دي، په مې میاشت کې
یې نجونې  ۱۲۱ماشومان په دې مشوره ورکولو کې ګډون درلود چې  ۲۴۰کسه ګډونوال وو. په ټوله کې  ۱۰-۶شو چې په هر ګروپ کې 

 یې هلکان وو. ددې فعالیت راپور به په راتلونکې میاشت کې چمتو شي. ۱۱۸او 
 

 

 

 شمیره وویشل شوه ېټول مستفدینو ته د شکایتونو او وړاندیزنو د اوریدن
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د افغانستان    ناورین 

 کیسې زمونږ د پروګرامونو

 

له خیلې کورنۍ سره چې پالر او مور او درې وروڼه یې  ،۱۵،*زهرا
وند کوي. هغه شوق لري چې زده ژدي د افغانستان په سرپل والیت کې 

باور ده چې ټول افغان ماشومان خصوصاً نجونې  ېکړه وکړي او په د
 باید حق ولري چې ښوونځي ته الړې شي. 

د قدرت  ېکال ک ۲۰۲۱له کبله د ښوونځیو بندیدل او  ۱۹-زهرا د کوویډ
ر مخ د ښوونځیو بندیدو له پانتقال نه وروسته د منځنیو او لیسې نجونو 

 کبله څه کم دوه کاله کیږي چې له ښوونځي محرومه ده. 
وروڼه یې ښوونځي ته  غوسه کیدو المل کیږي چې یې دهغه وایې دا 

و ځي خو خپله ترې محرومه ده. هغه په شدت خپلو زده کړو اود ټولګیوال
 او ښوونکو لیدلو پسې خپه شوې. 

په دې ورستیو کې زیات بدلونونه را منځته شوي او زه  “زهرا وایي 
ښوونځی ته د تګ نه ډار لرم... مونږ په ښوونځي کې هم ستونزې لرو. 

  ”مونږ کتابونه ، څوکۍ، او ښوونکې نلرو.

زه زیاته غوسه شوم کله مې چې ولیدل هلکان ښوونځي ته ځي او زه “
م کوالی چې الړه شم. نجوني د هلکانو په څیر ښوونځی ته د تګ نش

برابر حقوق لري. نجونې باید ښوونځي ته الړې شي ځکه چې په 

  ”راتلونکې کې د هیواد د ودانیدو المل کیدای شي.
وونځي ته والړه شم. ښیم. زه غواړم  دوه کاله کیږي چې مونږ ښوونځی ته نه یو تللي او زه مې خپلو ټولګیوالو، ښوونکو او درسونو پسې خپه شوې“

 ”زه غواړم نورې نجونې هم ښوونخی ته والړې شي. زه غواړم هلکان او ټول افغان ماشوم ښوونخي ته والړ شي.
 
و او خپل ټولګي ته ستنه شي. البته کله چې د ژمنیو رخصتیو څخه وروسته د هلکانه بزهرا هیله منده وه چې بیرته  ۲۲کال مارچ میاشتې په  ۲۰۲۲د 
 جونو پر مخ ښوونځي پیلیدل، خو د نجونو منځني او لیسې ښوونځي ال هم بند پاتې شول.ن

 
ئ د ماشوم ساتنې موسسې خپلو سیمه اییزو ټولګیو ته دوام ورکړ، د دې لپاره چې ډاډه شو ماشومان په ورستیو اوو میاشتو کې تعلیم ته السرسۍ لري

زده کوونکو او ښوونکو ته ویشلي دي. مونږ د منځني او لیسې نجونو سره مرسته کوو چې په راتلونکې کې ښوونکې شي او د  ېاو تعلیمي کیټونه ی
 آزموینه تیره کړي.  نپوهنتو

 
 ترسره کړي.  هماشوم ساتنې موسسې د زهرا له ښوونځي سره د کتابتون سرچینو په تړاو مرسته کړې او هم یې د هغې ښوونکې ته روزنیز پروګرامون

 
رڅ کې د یو ارزیابۍ په ت iکال اګسټ میاشت د اسالمي امارت حاکمیت ته رسیدو نه وروسته میلیونونه تعلیمي ورځې له السه ورکړي. ۲۰۲۱نجونو د 

شریکانو تعلیمي کلسټر لخوا په الر اچول شوې وه وموندل شول چې د لیسې او منځنې ښوونځي  هغوې دچې د ماشوم ساتنې موسسې ، یونیسف او د 
 ii.او د جبری تحریم نه راپدیخوا ښوونخي ته نه ځي -یې ښوونځي نه محرومې دي ۸۵۰،۰۰۰میلیون څخه  ۱.۱ -نجونې یډیر
 

میلیونه ماشومان کوم چې د ښوونخي ته تګ په عمر کې دي، تعلیم ته د السرسي په موخه  ۸چې په افغانستان کې د دې ترڅنګ تخمین شوی دی 
. نا امني، فقر، دودونه او رواجونه، ضعیفې زیزبناوې، ناکافي تعلیمي توکي او ivمیلیونه زیات دی ۲.۶چې د تیر کال په پرتله  -iiiمرستې ته اړتیا لري

 نډونه دي.خنکو نشتون ښوونځي ته د ماشومانو السرسي په وړاندې د ښځینه او نارینه ښوو
 

دي او فوري مرستو ته  زیاتېاو ښوونکي مجهز کړي خو اړتیاووې ډیرې  يار کوي تر څو ښوونځکسازمانونه سخت  رد ماشوم ساتنې موسسه او نو
 اړتیا ده ترڅو ښوونځی کې د ماشومانو پاتیکیدو سره مرسته وکړي.

 
 
 
 
 
 
 

 ،هیله منده وه چې وروسته أه څو میاشتو نه یې ښوونځۍ بیا پرانیستل شي۱۵، *رهرا



 
 

 

د افغانستان    ناورین 
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