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افغانستاندفتر حمایه اطفال در  فعالیت های   

  
 

 

  میگزارش ماه 

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

 March-November 2022 IPC)) هستند. گرسنگی وخیممارچ و می دچار میلیون طفل( بین ماهای  ۹.۶میلیون نفر )  ۱۹.۷ •

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.

هزار آنان بخاطر تعلیق مکاتب متوسطه به صنوف حاضر نمیشوند.)  ۸۵۰،۰۰۰حدود  دختر متعلممیلیون  ۱.۱از جمله  •

Save the Children and UNICEF) 

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

 (UNICEF) دارند. اجتماعی-روانیصحت روانی و میلیون طفل نیاز به همکاری  ۴.۵ •

 

 

ارقامبحران در  

Photo Credit: Jim Huylebroek / Save The Children 
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 گزارش وضعیت

 
یری های مسلحانه گوضعیت امنیتی افغانستان بصورت عموم به شمول مناطق که دفتر حمایه اطفال در آن فعالیت دارد پر چالش میباشد. در •

اسالمی برای اولین بار وقوع درگیری در والیت در والیات پنجشیر، بغالن، تخار  و بدخشان ادامه داشته و پس از به حاکمیت رسیدن امارت 
 مشاهده شده است. سمنگان

) نفر آن  ۴هر پنج نفر  زاکاهش یافته است. به سطح کشور  ۳بر  ۱عواید حدود   ۲۰۲۱ماهای اخیر  ربر اساس گزارش بانک جهانی د •
 . میرسد ٪۸۵، اندازه بیکاری بلند بوده و به ( بیکار میباشند. در بعضی والیات۸۳٪

 قیمت دارد. ۲۰۲۱ماه جون  زبیشتر ا ٪۵۵که هر کیلو گرام گندم حدود  در ماهای اخیر خیلی بلند شدهو مصارف زنده گی قیمت مواد غذایی  •
مردم به سطح کشور با  ها گ ها خود سبب شد  تا میلیونو جن ۱۹-، کوویدحتی قبل از ورشکست شدن حکومت قبلی تاثیرات خشکسالی •

تحریم های اقتصادی جهانی گرسنگی را به سطوح بی سابقه ای رسانده ناشی از  مالیسقوط  ۲۰۲۱گرسنگی روبرو شوند. ولی از ماه اگست 
 است.

ی و سو گرسنگچنان افزایش سطح سیستم صحی نیز در حالی با سقوط مواجه است که اطفال و خانواده های شان نیاز به حمایت دارند. هم •
، اسهال حاد و سرخکان میباشد سر دچار است. سرخکان ۱۹-، کوویدافغانستان با شیوع چهار بیماری عمده که عبارت از تب مالریا ،تغذي

 واقعه ۵۴،۳۸۶، بیشتر از  ۲۰۲۲در ماه جنوری  گذشته قابل نگرانی میباشد. از زمان شیوع این مرضبا افزایش پنچ برابری نسبت به سال 
 ناشی از آن ثبت شده است.  گمر ۳۲۱ایی شده  و بیش از آن شناس

اولیه کیلومتر رخ داد. این زمین لرزه در ساعات  ۱۰گبار ترین زمین لرزه افغانستان در دو دهه اخیر با عمق مر ۲۰۲۲جون  ۲۲به تاریخ  •
طفل و جوان زنده گی شانرا از  ۱۰۰۰ صبح هنگامی که مردم خواب بودند مناطق جنوب شرقی کشوررا تکان داد. تخمین میشود که ممکن

 نفر نیز زخم برداشته باشند. ۱۶۰۰دست داده باشند و حدود 
  

 دفتر حمایه اطفال فعالیت های

 

 
 

 

 

(۲۲دسمبر  -۲۱مبر پتمنابع مالی )س  

 میلیون دالر ۱۱۸هدف: 

میلیون دالر ۶۵.۹منبع موجود:   

دسمبر  -۲۱مورد نظر )سپتمبر  تعداد

( ۲۲  
میلیون ۲.۷مجموع:   

میلیون ۱،۵اطفال:  

تعداد کمک شده تا به امروز) سپتمبر 

 (۲۲ می -۲۱

۲،۰۱۳،۶۵۶مجموع:   

۱،۱۱۲،۶۷۱اطفال:  

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
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 صحت و تغذیه
از شروع فعالیت های بشر دوستانه در سپتمبر ۲۰۲۱، دفتر حمایه اطفال به تعداد ۶۷۸،۷۳۶ تن مشمول ۲۵۰،۸۶۷ اطفال خدمات 

 صحی و به تعداد ۳۰۶،۴۳۲ تن مشمول ۲۰۰،۲۶۳ 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 و  والیت
 ، و تغذیه نوزادان و خدمات مشوره دهیخدمات صحت روانی ،مادر، تغذیه 

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

o ۶۰،۷۸۴  و خدمات  نموده   تداویطفل را  ۲۳،۵۰۸تن مشمول
 ارایه نموده اند. برایشان را مشوره  دهی

o ۳۱،۵۸۲  خانم حامله و شیر ده  ۱۰،۱۶۴سال و  ۵طفل  زیر سن
طفل که سو تغذیه حاد  ۹۹۱معاینه نموده اند.  سو تغذیهرا برای 

 .هم  جهت تداوی بستری شده اند طفل ۳،۶۳۳و  مداواداشتند 
o ۱،۷۸۲  برنامه تغذیه تکمیلی مورد ‘خانم حامله و شیرده هم برای

 خانم حامله و شیرده از این برنامه موفقانه فارغ شدند.  ۲۵۵ثبت شده که  ’هدف
o ۱۰،۸۸۴ ۴،۵۵۶ بر عالوه اخذ نمودند. سرخکانواکسین  نیزطفل  ۸۲۵ و تداوی شدند مالریا،و اسهالض طفل هم در مقابل امرا 

 در مقابل سینه و بغل تداوي شدند. سال  ۵زیر سن  دختر ۲،۲۵۲پسر و  ۲،۳۰۴که شامل  تن
o  ند. ارایه نمود خدمات بهداشت دوران بارداریخانم حامله نیز  ۵،۰۲۲برای بیشتر از 

در جوامع مورد هدف ما برگزار نموده اند. این جلسات در بر گیرنده  را جلسه تعلیمات صحی و تغذی ۳،۸۸۲تیم 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 ۶۰،۲۷۳در جلسات تغذی و تن  ۱۴،۴۵۷. شدفواید شیر دهی میبا
، دند، پنجوایی، زیړی، دامان، ارغنداب و شاه ولی والیت کندهار ولسوالی های کندهارواقعه جدید اسهال حاد در  ۱۴در جریان ماه می ،  •

 گزارش داده شده است.کوت 
فعالیت آبگین نیز فعالیت دارد. تیم های سیار صحی شیوع بیماری اسهال حاد  در برابر در پروژه های صحی خود  حاالدفتر حمایه اطفال  •

گیری و کنترول اسهال حاد آبگین از طریق اگاهی دهی و ترویج کننده گان بهداشت های از قبیل مشارکت جامعه و موارد خطر را جهت جلو
وزیع تابلیت بهداشت آب را دارند مثل ت و. دفتر حمایه اطفال پالن فعالیت های حفظ الصحه میبرندبه پیش  جامعهو حفظ الصحه آب به سطح 

آگاهی دهی درمورد جلوگیری از اسهال های کلورین/ تابلیت های اکوا برای مصونیت آب آشامیدنی و بسته های بهداشتی  و همچنان پیام های 
 حاد آبگین.

تداوی بر اساس صحی در حاالت اضطراری دفتر حمایه اطفال برای حمایت از فعالیت های صحی مستقر بوده و آموزش پروتوکول واحد  •
ار نمود. این زگو لغمان بر کارمند تیم سیار صحی بود را در والیات ننگرهار ۲۵خشونت جنسی برای تسهیل کننده گان صحی که شامل 

محلی تایید شده از شبکه صحی با استفاده از بسته تایید شده صحی سازمان صحت جهان و وزارت صحت برنامه آموزشی توسط دو آموزگار 
 عامه تسهیل شده بود. 

کارمند تیم سیار صحی در کندهار با استفاده از  ۲۶جون برای  ۳می الی  ۲۶تغذیه حاد از تاریخ  ءبرنامه آموزشی مدیریت یکپارچه سو •
 ار شد.زذیه حاد بر برگتغ ءرهنمود های تایید شده سو

 

 امنیت غذا و معیشت
 غذایی امنیت خدمات اطفال ۲۲۴،۵۸۴ مشمول تن ،۳۷۷،۷۳۵ تعداد به اطفال حمایه دفتر ،۲۰۲۱ تمبرپس ماه در ها فعالیت شروع از
 .ستا نموده ارایه معیشت و

قاالت تن. این ا، ادامه داردبه بد ترین نوع متاثر شده اند خدمات و انتقاالت پولی ما برای چندین منظور به خانواده های که از بحران اقتصادی •
 خود را خریداری کنند. ضرورتبه آنان کمک میکند تا مواد غذایی وغیره مواد مورد 

 که هر دو مریض میباشند *میالد *برادر دوگانه گی آرا

Photo Credit: Michal Predlacki/Save the Children 
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در  ۲۰۲۲از ماه جنوری خانواده  ۹۱،۷۳۴برای  دالر ۱۲،۰۵۸،۲۵۴ •
ع همکاران ما تفتیش یردیده است. بعد از هر توزگهشت والیت توزیع 

توزیع را انجام داده تا ارزیابی کنند که این خانواده ها پول نقد را  زپس ا
و اینکه نظریات مردم را جمع آوری کنند که  ،ونه مصرف میکنندگچ

 این همکاری تا چه اندازه برای خانواده ها موثر بوده است. 

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

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

چه خدمات بیشتر مورد  اعضای جوامع مشوره های داده شده است که
مد میشود بلکه خانواده ها آفزایش درنیاز میباشد، و اینکه نه تنها باعث ا

، می یرند. در ماه گرا کمک میکند تا در بهتریت جامعه خود حصه ب
از طریق این برنامه تکمیل و جهت بهره برداری به  حوض آب  ۲۱

 جوامع سپرده شد.

برای مردم ارایه میکنند.  را مالداریشرکای محترم ما نیز در والیات تخار، بدخشان و کندز کمک های غذایی و همچنان کمک های از قبیل  •
نفر در برنامه آموزشی مالداری در والیت سرپل  ۳۳۰را بدست آوردند. بر عالوه،  دانه کتان و کاهمواد غذایی حیوانی  شامل  خانواده ۶۲

 افغانی برای هر روز اشتراک شان بدست آورند. ۲۵۰اشتراک کردند و هر یک 
 

 زمستانی های کمک و خوراکی غیر مواد،سرپناه 
 تعداد به اطفال حمایه دفتر ،۲۰۲۱ مبرپتس ماه در ها فعالیت شروع از

 خوراکی غیر مواد و سرپناه های کمک اطفال ۴۸،۴۸۸ مشمول تن ۷۸،۷۵۳
 .ستا نموده تهیه

بیجا شده اند و یا از بحران اقتصادی متاثر شده اند مواد از خانواده های که  •
و  گرم زنانه و مردانه ، شال های کمپل ، جوراب،، بوتاطفال  لباسقبیل 

، بیشتر میبراشان توزیع شده است. در ماه  بسته های فامیلی و آشپز خانه
مواد متذکره را بدست آورده اند.  طفل ۲،۹۰۰به شمول تن  ۴،۳۲۴از 

وراه های  مصون  برای این خانواده ها معلومات از قبیل تمرینات بهداشتی
 نیز شریک شده است. ۱۹-یری از کوویدگجلو

های ناه پسربرای خانواده های که در  ناهپبسته ترمیم سر ۳۳۰همچنان  ما •
 قرار دارند موسم بارانی تخریب شده و قریه جات که در معرض سیالب

توزیع نمودیم. هر بسته شامل مواد از قبیل پالستیک، چوب ، چکش، بیل 
در  تن ۲،۴۶۷ماه می  رد. میباشددستکش و کراچی دستی  ، طناب،

 بسته های کمکی سرپناه را به دست آوردند.کندهار و فاریاب ،گرهارنن
 حفط الصحهآب، سرویس بهداشتی و 

 سرویس آب، خدمات اطفال ۲۷۲،۸۰۹ مشمول تن ۴۳۰،۱۰۸ تعداد به اطفال حمایه دفتر ،۲۰۲۱ تمبرپس ماه در ها فعالیت شروع از
  .ستا نموده ارایه را الصحه حفط همچنان و بهداشتی

ع آب کمک میکنیم تا یاز طریق موتر های توز دو والیتما به خانواده های بیجا شده و همچنان جوامع میزبان که به آب دسترسی ندارند در  •

لیتر آب را دارند همه روزه به جامعه های مورد نظر انتقال آب را  ۱۰،۰۰۰نجایش گبه آب پاک و صحی دسترسی پیدا کنند. موتر های که 

که  تن ۹۹،۱۴۱ به دفتر حمایه اطفال، میبه استفاده از منابع آب های کثیف متوسل شوند. تنها در ماه د تا نیاز نشود خانواده ها انجام میدهن

این خانواده ها پیام های بهداشتی مشخصاً در مورد آب و  .کنند پیدادسترسی  پاکدر والیت بلخ کمک نمود تا به آب  طفل ۵۹،۴۸۵شامل 

 بدست آوردند. زگی و جلوگیری از امراض را نی درمورد اطمینان از شرایط صحی زندهغیره پیام های 

بهداشتی،  محصوالتاخذ نمودند. هر بسته شامل صابون، سطل آب،  میبسته های بهداشتی را در ماه  طفل ۳،۲۵۵به شمول  تن ۴،۸۵۴ •

و غیره امراض که قابلیت جلوگیری را داشته  ۱۹-دشامل کوویجلوگیری از امراض  وبهداشت های معلوماتی د مورد  ورقه مواد شوینده و 

 ، بود.باشد

Phot credit: Zeeshan Azam/Save the Children 

، از دفتر حمایه اطفال پول نقد جهت حمایت خانواده اش اخذ ۵۵،  *گلناز
 میکند

 بسته فامیلی را از دفتر حمایه اطفال در کابل بدست آورد، ۱۴،*نظامی

 

Photo Credit: Kristiana Marton / Save the Children 

Photo Credit: Charlotte Rose / Save the Children 
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دفتر حمایه اطفال از طریق رضا کاران آموزش دیده برای   ترویج بهداشت: •

گاهی دهی را به سطح کلینیک های سیار ترویج بهداشت در جوامع جلسات آ

گروهی و خانه به خانه صحی و به سطح جامعه از طریق کمپاین های 

شامل بهداشت  ،برگزار میکند. این جلسات بیشتر روی بهداشت شخصی

یست،بهداشت  غذا و استفاده از دستشویی ، بهداشت محیط زقاعده گی

تن د ماه می معلومات بهداشتی را بدست  ۱۴،۷۱۳متمرکز میباشد. مجموعاً 

 آوردند.

بگین: دفتر حمایه اطفال حاال به وقوعات در فعالیت در برابر اسهال حاد آ •

حال افزایش اسهال حاد آبگین در والیات جوزجان و کندهار از طریق پیام 

گی ، توزیع صابون و بسته های بهداشتی خانواده از مرض لوگیریجهای 

بسته بهداشتی به این منظور اختصاص داده شده است.  ۱۰۰۰فعالیت میکند. 

ن در ولسوالی دامان والیت یپیام دهی در مورد جلوگیری از اسهال حاد آبگ

باط به روند وقوعات پالن های را برای افزایش مقیاس کندهار و ولسوالی مردیان والیت جوزجان ادامه دارد. دفتر حمایه اطفال در ارت

  در صورت افزایش چشمگیر وقوعات انکشاف داده اند.پاسخدهی 

 

 تربیه وتعلیم 

 تربیه و تعلیم خدمات اطفال ۱۰۲،۹۲۶ مشمول تن ۱۱۷،۵۲۶ 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 کودکی ۳۳۴و   ) معیوبیت در دیدن و شنیدن(

ما در سرتاسر کشور در جریان میباشد تا اطفال که به مکاتب رسمی 
طفل  ۱۱،۲۹۰به تعداد  ۲۰۲۲ ماه میدسترسی ندارند را کمک کنند.در 

 که به سن مکتب ابتداییه اند در صنوف محلی ما شامل شده 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 اینست 
(  هستند را ۱۲-۱۰که در صنوف اخیر مکتب ) صنوف  دختری ۶۰۰تا 

 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، میکنند. در ماه 
در مورد حقوق و محافظت  معلم و کارمندان همکار تعلیمی ۲۸۸برای 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. بسته  را  استاد و مراقبت کننده های تعلیمی بسته ۱۷۱و پسر(  ۴،۴۶۴دختر و  ۴،۹۱۲بسته متعلم )  ۹،۳۷۶می ما   در ماه 
  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 جلوگرا 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
 
 

 

، دفتر حمایه اطفال از طریق موتر های تهیه آب به جامعه که ۱۳،*افضل
 گی میکند خدمات ارایه میکند. جوزجان. افغانستانوی زنده 

Photo Credit: Jim Huylebroek / Save The Children 

 

، و همصنفانش در صنف محلی حمایه اطفال در کابل، ۱۴، *حسینه
 افغانستان
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 حفاظت اطفال
 اطفال محافظت خدمات اطفال ۱۲،۷۳۵ مشمول تن ۲۴،۳۶۶ 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  •
فراهم میسازد تا ساعتیری کنند، بیاموزند،انعطاف پذیری این مراکز راجستر نمودیم. این مراکز برای اطفال فضای محفوظ و مصئون را 

را ارایه  اجتماعی-خدمات روانیمراکز دوستانه اطفال ماهمچنان آموزش دیده اند تا برای اطفال ان گطفل باشند. تسهیل کننده  و ایجاد کنند
 چالش ها از صحت روانی  رنج میبرند. روبرو شدن با کنند البته اطفال 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 ۱۱۰ میدارا باشند. در ماه  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 اطفالشبکه  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

 

 حقوق و آینده اطفالمحافظت   
گزارش های مورد هدف قرار گرفتن تعلیم روبرو اند و و تعداد زیاد خانم ها و دختران جوان با تحرکات محدود و محرومیت از محل کار  •

، میشود. مورد اینکه زنان از حقوق اساسی شان بی بهره شده اند رمظاهره کننده گان زن و فعاالن حقوق زنان باعث افزایش نگرانی ها د
. انکار از حقوق شان باعث ان برای آینده افغانستان ضروری میباشدغمشارکت کامل و مساوی و همچنان توانمند سازی زنان و دختران اف

 مانع آرزو های طوالنی مدت برای پایداری و انکشاف اقتصادی کشور میشود.
.آنان معموالً از دسترسی به تعلیم گرفته میشودبرای ازدواج های قبل از وقت مجبور میشوند در حقیقت طفلیت شان ازیشان دختران که  •

گر بر صحت و ده مواجه میشوند که از لحاظ قزیکی، احساسی و روانی برایش آماده نمیباشند و این باعث تاثیرات ویراننمحروم شده و با آی
 .میشودسالمت روانی شان 

 

  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
 باشندی ما سهیم هایشان را شریک کنند و در بهتریت برنامه ها

گزارش از مستفدین ما  ۱۵۴، ما حدود در ماه می و است.گجواب
بدست آوردیم. استفاده از این نظریات و گزارشات برای بهتریت 

 دفتر حمایه اطفال ادامه دارد. کیفیت و ارایه خدمات
ماه می ر ، دمتمرکز بر اطفال فعالیت های جهت اطمینان از  •

رگزار شد. این مشوره دهی از تمرینات مشوره دهی اطفال ب
طفل در این مشوره دهی  ۲۴۰، اشتراک کننده بود. در مجموع ۱۰-۶شامل  گروپهر  طریق مباحثات گروهی متمرکز برگزار گردیده  که

 زارش این فعالیت در ماه آینده آماده و ارایه خواهد شد.گنیز پسر بودند.  ۱۱۸آنان دختر و  ۱۲۱اشتراک نمودند که 

 
 
 
 
 

 شماره تماس سمع شکایات و پیشنهادات برای تمامی مستفدین توزیع شد

Photo credit: Kristiana Marton / Save the Children 
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  های از برنامه های ما قصه
 

، همرا با خانوداه خود که شامل والدین و سه برادرش میباشد ۱۵، *زهرا

گی میکند. وی مشتاق تعلیم بوده و به در والیت سرپل افغانستان زنده 
ً دختران باید حق داشته  این عقیده است که تمام اطفال افغان مشخصا

 باشند تا به مکتب بروند. 
و بسته   ۱۹-با این حال زهرا از باعث بسته شدن مکاتب بخاطر کووید

متوسطه و لیسه پس از انتفال قدرت  صنوفشدن مکاتب بروی دختران 
 حدود دو سال میشود که از مکتب محروم است ،  ۲۰۲۱در ماه اگست 

گویید که این باعث عصبانیت وی میشود که برادرانش به مکتب وی می
میروند ولی خودش از صنف محروم است. وی به شدت دلتنگ آموزش 

 و دیدن همصنفان و استادان خود میباشد.

قوع پیوسته است و من از واخیراً تحوالت زیادی به “ د زهرا میگویی

رفتن به مکتب هراس دارم... ما در مکتب خود نیز مشکالتی داریم. ما 

  “ کتاب، چوکی، و استاد نداریم

من خیلی عصبانی شدم وقتی میدیدم که پسران به مکتب میروند و من “

مثل پسران  نمی توانستم بروم. دختران حقوق مساوی رفتن به مکتب را
دارند. دختران باید به مکتب بروند چرا که ممکن در آینده باعث آبادی 

 ”این کشور شوند.

من میخواهم به مکتب بروم، من میخواهم ، همصنفان، استادان و درس های خود شده ام. نگ صنفما دو سال میشود که به مکتب نرفتیم و من دلت“

  ”سران  و تمام اطفال افغان به مکتب بروند.پاهم من میخو .یگر دختران نیز به مکتب بروندد

 
گردد. البته زمانی که قرار بود مکاتب بر روی دختران و پسران بعد از رخصتی ، زهرا امید داشت که به صنف خود بر۲۰۲۲مارچ  ۲۳به تاریخ 

 ماند. بستهزمستانی باز شوند. مگر مکاتب متوسطه و لیسه بروی دختران همچنان 
 

دفتر حمایه اطفال صنوف محلی خود را دوام داده و بسته های تعلیمی  ،اطمینان ازینکه اطفال در هفت ماه اخیر به تعلیم دسترسی دارندبرای حصول 
ن ما همچنان با دختران مکاتب متوسطه و لیسه کمک میکنیم تا در آینده معلم شوندو همچنان امتحان پوهنتو .استرا برای اطفال و معلمین فراهم نموده 

 خود را سپری کنند. 
 

 گزار نموده است.منابع کتابخانه ای نموده است و به معلمش نیز برنامه آموزشی بر به دفتر حمایه اطفال با مکتب زهرا کمک های در رابطه
 

در اثر یک ارزیابی که   iمیلیون ها روز تعلیمی را از دست داده اند. ۲۰۲۱س از به حاکمیت رسیدن امارت اسالمی در اگست پدختران در افغانستان 
از  -مکاتب متوسطه و لیسهصورت گرفته است دریافتند که اکثریت دختران  شان توسط دفتر حمایه اطفال و یونیسف و همچنان شرکای کلستر تعلیمی

 iiو از زمان تحریم جبری مکاتب به صنوف نمیروند. -آن از مکتب محروم اند ۸۵۰۰۰۰میلیون دختر  ۱.۱
 

میلیون بیشتر از  ۲.۶که  -دارندنیاز به حمایت برای دسترسی به تعلیم در افغانستان به سن مکتب برابر میلیون طفل  ۸ن شده است که ، تخمیبرعالوه
iii  گذشته میباشدسالivفقر، رسم و رواجها، زیربنا های ضعیف، مواد الزم آموزشی ناکافی، و عدم موجودیت معلمین زن و مرد موانع برای . نا امنی ،

 دسترسی اطفال به تعلیم و آموزش میشود.
 

 داشتهوری دفتر حمایه اطفال و غیره سازمان ها سخت کار میکنند تا مکاتب و معلمین را مجهز سازند ولی نیاز ها خیلی زیاد بوده و نیاز به حمایت ف
 اطفال جهت ماندن در مکتب کمک کنند.به تا 
 

 گردد، آرزو داشت که بعد از چندین ما دور بودن از مکتب دوباره به مکتب باز ۱۵، *رهرا
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i-education-girls-the-compounded-has-community-tionalinterna-the-how-jeopardy-in-https://malala.org/newsroom/archive/rights 
now-do-should-they-what-and-afghanistan-in-crisis 

ii2022-april-update-situation-school-back-fghanistanhttps://reliefweb.int/report/afghanistan/a   
iii 2021mergencies assistance in million children needed education in e 2.6  -HNO 2021  
iv 2022 million children will need education in emergencies assistance in 7.9  -HRP 
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 یک صنف دفتر حمایه اطفال در افغانستان

https://malala.org/newsroom/archive/rights-in-jeopardy-how-the-international-community-has-compounded-the-girls-education-crisis-in-afghanistan-and-what-they-should-do-now
https://malala.org/newsroom/archive/rights-in-jeopardy-how-the-international-community-has-compounded-the-girls-education-crisis-in-afghanistan-and-what-they-should-do-now
https://reliefweb.int/report/afghanistan/afghanistan-back-school-situation-update-april-2022
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/afghanistan_humanitarian_needs_overview_2021.pdf
https://afghanistan.un.org/sites/default/files/2022-01/afghanistan-humanitarian-response-plan-2022.pdf

