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 نکات مهم 
 حت ت   نفر   113،868تن از معلمان دولتی توسط یونیسف آغاز گردید و در ماه فبروری    194،000روند توزیع مساعدت نقدی عاجل برای تخمیناً   •

 داده شدند.   اررق  پوشش

ملیون طفل دچار به سوء تغذی شدید خواهند شد و اگر اقدام فوری صورت نگیرد، یک ملیون تن از   2.3،   2022بنا به تخمین یونیسف، در سال   •

 اطفال دچار به سوء تغذی شدید در معرض خطر مرگ قرار می گیرند. 

تغذی شدید تداوی  تن از اطفال دچار به سوء    31،000در این دورۀ گزارش دهی، بعد از بررسی و معاینۀ نزدیک به یک ملیون طفل، بیشتر از   •

 شدند.

و با این وصف تعداد مجموعی   مورد می باشد  13،400بیشتر از    بوده ایم که این افزایش   امسال شاهد افزایش شدید در تعداد کیس های سرخکان •

ل تشکیل می سا   5فیصد افراد مصاب به سرخکان را اطفال زیر    80مورد می رسد )  43،988تاکنون به    2021کیس های سرخکان از ماه جنوری  

 های همکار باالی کمپاین شیوع سرخکان کار می کند. دهند(. یونیسف در قالب یک واکنش فوری، همراه با سازمان

خانواده و بدون   شده ازتن از اطفال جدا    1،435فراهم گردید؛ به شمول    نفر  99،580برای بیشتر از  با حمایت و پشتیبانی یونیسف، خدمات حفاظتی   •

  همراه که قبالً از خدمات الحاق فامیلی و ردیابی خانواده مستفید شده اند.

 مرور وضعیت و نیازهای بشری
دچار به عدم مصونیت شدید غذایی    ملیون نفر(   22. 8بیشتر از نصف نفوس افغانستان ))دسته بندی یکپارچۀ مراحل مصونیت غذایی(،    IPCبنا به گزارش  

از ملیون طفل در افغانستان    2.3بیشتر از    2022یونیسف تخمین نموده است که در سال    ملیون نفر نیاز به حمایت بشردوستانه دارند.  4.24بوده و بیشتر از  

گیرند. سوء تغذی شدید رنج خواهند برد و اگر اقدام فوری صورت نگیرد، یک ملیون تن از اطفال دچار به سوء تغذی شدید در معرض خطر مرگ قرار می 

کیس    43،988،  2022فبروری   26و    2021وضعیت تغذی با توجه به افزایش چشمگیر در کیس های سرخکان، وخیم تر از قبل می شود. بین اول جنوری  

که والیات هلمند، کندهار، بلخ، پکتیکا، غور و غزنی بیشترین آسیب را از مورد فوتی مرتبط به سرخکان در سراسر کشور گزارش شده    232سرخکان و  

فیصد از موارد گزارش شده را اطفال زیر پنج سال تشکیل می دهند. در واکنش به این وضعیت سازمان یونیسف در حال    80  1شیوع این مرض دیده اند.

باالی ابتال می باشد که این کمپاین برای ماه مارچ برنامه ریزی شده است. موارد ابتال به دیگر امراض    رقمولسوالی با    49حمایت از کمپاین سرخکان در  

کیس جدید اسهال شدید که با گرم شدن هوا و تداوم مشکل دسترسی به آب پاک، احتمال خطر افزایش آن باال رفته   74زارش شده است، به شمول ساری نیز گ

. با آورند است. در حال حاضر دو سوم نفوس افغانستان به منظور تأمین غذا برای خانواده های شان به استراتیژی های تاب آوری در خالل بحران روی می

هشت فیصد افزایش یافته و نسبت به ماه آگوست شش برابر بیشتر شده است. تقریباً   2021این وصف می توان گفته که تعداد این خانواده ها از ماه دسمبر  

د بیشتر از قیمت متوسط  فیص 81، 2022در کابل قیمت آرد در اوایل فبروری    2غذا مواجه می باشند.فیصد خانواده های دارای سرپرست زن با کمبود  100

 آن در خالل دورۀ پنج ساله بوده است. 

 

فبروری هشت کارمند صحی پولیو به شمول چهار زن در طول حمالت جداگانه توسط مردان مسلح ناشناس در والیات شمالی کندز و تخار به ضرب    24در 

یو در طول سه حملۀ جداگانه توسط مردان مسلح ناشناس در مرکز والیت کندز و  مرمی کشته شدند. مقامات محلی کندز تأیید کرده اند که هفت واکسیناتور پول

ان صحی  ولسوالی امام صاحب کشته شدند. در ولسوالی طالقان والیت تخار یک عضو تیم انتقال واکسین کشته شد. این وضعیت خطرات امنیتی برای کارکن 

به دلیل تعلیق کمپاین واکسین توسط مقامات حکومت بالفعل با خطر مصاب شدن به پولیو مواجه در سراسر کشور را برجسته ساخته و ملیون ها طفل افغان را  

  3می سازد.
  

 خالصۀ تحلیل واکنش برنامه 
 صحت 

قالب  والیت کشور را در    34موسسات همکار غیردولتی گسترش داده است تا بتواند تمام  یونیسف حمایت های خویش را در بخش خدمات صحی از طریق  

مرکز    2،214( به تداوم عرضۀ خدمات در  2022والیت کشور در ماه جنوری    17پروژۀ صحت مندی پوشش دهد. گسترش پوشش جغرافیایی این پروژه )از  

وشش  یونیسف به پ   برعالوه،  4صحی کمک نموده است. نزدیک به چهار ملیون نفر با عرضۀ خدمات صحی ضروری از طریق این مراکز پوشش داده شدند.

تیم سیار برای   137از طریق تیم های سیار تغذی و صحی ادامه داد. در ماه فبروری    جمعیت های آسیب پذیر در ساحات صعب العبور و غیرقابل دسترسی  

 نفر هم از مشورت های این تیم ها مستفید شدند. 73،000والیت کشور استقرار یافتند و    29عرضۀ خدمات تغذی و صحی در  

 

قابلۀ خانگی در مورد    108صحی محلی و    مندکار  11،000بهبود مراقبت مریضان و کیفیت خدمات از طریق آموزش مداوم بیش از  یونیسف به حمایت از  

صحت  و    سینا، مشاورۀ تغذیوی محلی، صحت نوجوانان، پیشگیری از خشونت مبتنی بر جنسیت و حمایت روانشهی سودمدیریت محلی    انندمموضوعاتی  

زن قسط اول کمک    473زن حامله برای مساعدت نقدی غیرمشروط در والیت دایکندی تکمیل شد و    7،000روانی، ادامه داد. افزون بر آن، روند ثبت نام  

سی به مراقبت قبل  های نقدی شان را به عنوان بخشی از پروژۀ آزمایشی دریافت کردند. هدف این پروژه کمک به زنان برای رفع موانع مالی در زمینۀ دستر

  نفر با دریافت واکسین کووید   399،000از والیت، حین والدت و پس از والدت و دسترسی به واکسین برای اطفال شان می باشد. در ماه فبروری بیشتر از  

 
1 National Disease Surveillance Report, from Ministry of Public Health, for weeks 7 and 8).   
2 WFP’s Food Security Update for Afghanistan (February 2022). 
3 https://news.un.org/en/story/2022/02/1112612  
4 The Health Management Information reports for February 2022 

https://news.un.org/en/story/2022/02/1112612


 

استخدام   طریق  از    300از  بیشتر  شدند،  داده  پوشش  و    67،000واکسیناتور  شدند  سرخکان  واکسین  هم  از  طفل  پن   161،000بیش  واکسین   تا نوزاد 

(pentavalent)   را دریافت نمودند.  3نوع 

 

 تغذی 

پسر و    13،732ماهه )شامل   59طفل شش تا    31،210در ماه فبروری یونیسف و سازمان های همکار خدمات تداوی نجات بخش سوء تغذی شدید را برای  

های تن از مادران و سرپرستان پرداختند. این خدمات از طریق مراکز صحی و تیم  168،967برای  دختر( فراهم نموده و به عرضۀ خدمات مشاوره    17،478

مرکز صحی فرعی   220سیار در سراسر کشور عرضه شد. روند گسترش خدمات ویژۀ تداوی سوء تغذی شدید در این دورۀ گزارش دهی ادامه داشته است. 

 مرکز رسیده است.   500مرکز در جنوری( به   280وصف تعداد کلی این مراکز )از  دیگر نیز آغاز به عرضۀ خدمات نمودند که با این

 

یس و  تطبیق استراتیژی گسترش شهری خدمات تغذی در ماه فبروری در هشت والیت مورد نظر )بدخشان، بامیان، غور، ارزگان، دایکندی، فاریاب، بادغ

که شامل تأسیس مراکز پیشگیری و تداوی نیز می    درکدر مراکز شهری فراهم خواهد  را    تی  هرات( آغاز گردید. در ذیل این استراتیژی خدمات تغذی حیا

، گسترش داده خواهد شد و این مؤلفه ها  باشد. بخش های نظارت از رشد، تغییرات اجتماعی و سلوکی و در صورت لزوم فضای مراقبت از مریضان بستری

 همچنان در عرصه های حفاظت اطفال، آب، فاضالب و حفظ الصحه نیز شامل ساخته خواهند شد.  

 

  USAIDتحت پوشش   نظارت و ارزیابی معیاری کمک ها و تغییرات( در هشت والیت)  SMARTافزون بر آن، آمادگی های الزم برای اجرای سروی های  

  2022که در باال مورد اشاره قرار گرفت، جریان دارد. پروسۀ جمع آوری معلومات قرار است در ماه مارچ    ۀ مساعدت های بشردوستانه()ادار  BHAو  

والیت کشور توسط عرضه کنندگان خدمات تغذی انجام شد. نتایج  34در ماه فبروری چهارصد بازدید نظارتی ساحوی از مراکز صحی واقع در انجام شود.  

شناسایی   ازدیدها از چینل های مختلف با همکاران اجرائیوی مربوطه به بحث و بررسی گذاشته شد و در ارتباط با تدابیر الزم برای رسیدگی به مسائلاین ب 

 های شهری در ماه مارچ رونما خواهد شد.  شده، توافق صورت گرفت. نتایج سروی

 

کارتن که برای رفع نیازهای    568،201درمانی )معالجوی( آمادۀ مصرف وجود دارد. جمعاً    کارتن مواد غذایی  48،000در گدام های یونیسف در حدود  

در چند بخش خواهد    2022طفل مصاب به سوء تغذی شدید در نظر گرفته شده است، در مسیر راه بوده و بین ماه های مارچ و آگوست    627،000حدوداً  

را پوشش خواهند داد. برعالوه در ماه فبروری یک گدام مجهز به    2022مقادیر موجود در گدام ها و مقادیر در حال انتقال، ربع های دوم و سوم    رسید.

از شده کارتن مواد غذایی درمانِی آمادۀ مصرف احداث شد. احداث یک گدام در کندهار نیز آغ  40،000امکانات کنترول درجۀ حرارت با ظرفیت نگهداری  

کارکن صحی که در مناطق مرکزی و غربی افغانستان   517است. مدیریت یکپارچۀ آموزش های مرتبط به سوء تغذی شدید در ماه فبروری با بهره گیری از  

اده شوند. در  کارکن صحی آموزش د  6،000قرار است    2022مجموعه جلسات آموزشی در جریان می باشد و تا ماه جون    آموزش دیده بودند، ادامه یافت. 

در ارتباط با موضوعاتی    و اطفال خوردسال آموزش دیدند. یک استراتیژی  کارکن صحی در سراسر کشور در مورد تغذی مادران، نوزادان  462ماه فبروری،  

های موجود چه در سطح شهری و چه در  از قبیل وقایه و تداوی تدوین و نهایی شد که در آن فعالیت های وسیع وقایه و پیشگیری به منظور پرکردن کاستی  

 سطح محلی گسترش خواهند یافت.  

 

 حفاظت از اطفال، خشونت مبتنی بر جنسیت و پیشگیری از آزار و استثمار جنسی 

ختر، د   40،668پسر،    36،314نفر را با عرضۀ خدمات حفاظت اطفال پوشش دادند که    99،583یونیسف و سازمان های همکار در ماه فبروری به تعداد  

فیصد آن را دختران و زنان تشکیل می دهند( از طریق فعالیت های    54نفر از این مجموع )که    72،111زن را شامل می شود.    10،396مرد و    12،205

ی مستفید اطفال، از خدمات حمایت روانشناختی و صحت روان   تعی ضوتفریحی، فعالیت های آگاهی رسانی، ارجاع دوسیه و همچنان پیام رسانی در مورد  

  شدند.
 

در سراسر کشور از خدمات مدیریت دوسیه بهره مند شدند که شامل خدمات ردیابی خانواده و    دختر(  1،322پسر و    3،485طفل )شامل    4،807برعالوه،  

نفر دیگر هم با خدمات واکنش، پیشگیری و  10،323دختر( می باشد.  89پسر و  1،346طفل بدون همراه و جداشده از خانواده )  1،435الحاق فامیلی برای 

 شدند.   کاهش خطر خشونت مبتنی بر جنسیت پوشش داده

 

دختر( در قالب برنامه های تحت پشتیبانی یونیسف از خدمات حفاظتی مستفید شدند. اقالم نجات بخش    2،260طفِل در حال مهاجرت )  6،186افزون بر آن،  

ی همکار به تعداد  دختر( توزیع گردید. یونیسف و سازمان ها  1،451طفل آسیب پذیر )شامل    3،837به شمول لباس گرم و بسته های حفظ الصحوی برای  

به جلوگیری زن( را با پیام های آموزشی در ارتباط با مواد انفجاری پوشش دادند تا    2،340مرد و    3،490دختر،    1،740پسر،    1،586نفر )شامل    9،156

 اهد یافت.  از جراحت و مرگ ناشی از این مواد کمک نمایند. این پروسه در خالل ماه های بعدی با پوشش سکتورهای دیگر گسترش خو

 

  81تن از کارمندان برنامۀ یونیسف،   60پرسونل به شمول    257جنسی ادامه داد. در ماه فبروری    ذیت یونیسف به اجرای پالن گسترش پیشگیری از آزار و ا

برای گنجاندن مؤلفۀ پیشگیری از بسیج کنندۀ اجتماعی، در زمینۀ تربیه معلم    30تن از کارمندان سازمان های همکار و    64تن از عرضه کنندگان خدمات،  

عضو اجتماع از فعالیت های وقایوی مستفید شدند و    7،349آزار و استثمار جنسی و حفاظت از اطفال در واکنش های بشردوستانه، آموزش دیدند. برعالوه، 

دختر در مورد مکانیزم های گزارش دهی   زن و  400در روند توزیع بسته های حفظ الصحۀ شخصی برای زنان و دختران در فضاهای مصون، به تعداد  

 .  مصون اطالع رسانی شد

 

 تعلیم و تربیه 

والیات  هنوز از جانب وزارت معارف هیچ اعالمیۀ رسمی که متضمن بازگشت تمام دختران به مکاتب متوسطه و ثانوی باشد، صادر نشده است اما در سطح  

گرفته شده است. برای نمونه در ننگرهار چهار مکتب ثانوی دخترانه بازگشایی شده و در والیات دیگر  یک سلسله تدابیر و آمادگی های غیررسمی روی دست  

  های   ف صن   9،000نیز ریاست های معارف در حال بسیج معلمان و مدیران اناث مکاتب می باشند. در ارتباط با تعلیمات محلی در حال حاضر بیشتر از  

تعلیم و آم به  تثبیت همکاران    286،000وزش حدوداً  تعلیمات محلی وجود دارد که  یونیسف در ماه فبروری نخستین دوره از  متعلم می پردازند. سازمان 

قرار است صنف های جدید تعلیمات    2022صنف دیگر تکمیل نمود. در اول اپریل    8،000اجرائیوی برای گسترش تعلیمات محلی را در راستای گشایش  

 محلی تدویر شوند. 



 

 

که  معلم دولتی در سراسر کشور آغاز نمود    194،000دالر فی ماه( را برای حدوداً    100وری روند توزیع کمک های نقدی اضطراری )یونیسف در ماه فبر

معلم از طریق انتقاالت بانکی مشمول پرداخت ها شدند و پروسۀ    113،868( را پوشش می دهد. تا ختم فبروری  2022دو ماه گذشته )یعنی جنوری و فبروری  

کاتب  برای معلمان باقیمانده قرار است در ماه مارچ تکمیل گردد. تصدیق فزیکی لست معلمان تا هفتۀ سوم ماه مارچ به عنوان بخشی از سرشماری م  پرداخت

  770دختر( در  317،256پسر و  496،220متعلم )شامل  813،476کتاب درسی را با پوشش  6،349،632تکمیل خواهد شد. یونیسف همچنان روند توزیع 

 مکتب دولتی واقع در شهر کابل و والیت کابل تکمیل نموده است.  

 

 آب، فاضالب و حفظ الصحه  

نفر را با فراهم آوری اقالم ضروری    684،557یونیسف و سازمان های همکار به گسترش فعالیت ها در بخش آب، فاضالب و حفظ الصحه ادامه دادند و  

ً مربوطه و خدمات ترویج حفظ الصحه تحت پوشش     نفر با خدمات و فعالیت های ترویج حفظ  54،882  نفر با اقالم حفظ الصحوی و  93،955  قرار دادند. جمعا

معلم نیز   432طفل و  20،214نفر به امکانات فاضالب دسترسی یافتند و  2،362ترویج کنندۀ حفظ الصحه آموزش داده شدند،  93الصحه پوشش داده شدند، 

 مکتب مستفید شدند.  11از بهبود امکانات آب، فاضالب و حفظ الصحه در 

 

نفر با تأمین مواد    549،403ها در بخش های آب، فاضالب و حفظ الصحه مستفید شده اند،  از مجموع افرادی که در طول این دورۀ گزارش دهی از فعالیت  

ه آب آشامیدنی سوختی برای فعال نگاه داشتن سیستم های آبرسانی در کابل، پکتیا، خوست، غزنی، لوگر و پروان و همچنین با تأمین یک جنراتور در کابل، ب 

نفر با   81نفر با خدمات ترویج حفظ الصحه و    27،470نفر با تأمین اقالم و امکانات حفظ الصحه،    71،353  در منطقۀ مرکزی،  پاک دسترسی پیدا کردند.

 آموزش ترویج حفظ الصحه تحت پوشش قرار گرفتند. 

 

ندۀ حفظ الصحه  ترویج کن   12بستۀ حفظ الصحوی در لغمان پوشش داده شدند و    850نفر با خدمات ترویج حفظ الصحه و توزیع    5،100در ماه فبروری  

نفر ساخته شد که سپس این افراد در زمینۀ ترویج حفظ الصحه آموزش و    1،550تشناب عمومی با امکانات دستشویی برای    15آموزش دیدند. در ننگرهار  

 پشتیبانی شدند. 

 

نفر دیگر   101،750ب آشامیدنی پاک مستفید شدند و تن از افراد آسیب دیده از خشکسالی با استفاده از موترهای آبرسانی از آ 26،334در ارزگان و کندهار 

ن نیمروز اطمینا  والیت هم با تأمین مواد سوختی در زمینۀ دسترسی به آب پاک حمایت و پشتیبانی شدند تا فعال سازی سیستم های آبرسانی در ولسوالی زرنج

عودت کننده در ارتباط با موضوعات حفظ الصحوی    725دند و  از امکانات فاضالب بهره مند شگان  عودت کننده    617بعمل آید. در نقطۀ صفری سپین بولدک  

  نفر در مورد ترویج حفظ   10،850نفر فراهم گردید و از این مجموع  13،075رسانی شدند. در کندهار، زابل و ارزگان نیز اقالم حفظ الصحوی برای  اطالع

 الصحه آموزش و اطالع رسانی شدند. 

 

نفر صابون و بسته های حفظ الصحوی دریافت نمودند. در عین   518حفظ الصحه آموزش دیدند و در ولسوالی انجیل  نفر در زمینۀ ترویج    2،306در هرات  

معلم با احداث هفت سیستم جدید و   432طفل و    20،214نفر توزیع شد. جمعاً    6،881زمان، در ولسوالی مقر والیت بادغیس، بسته های حفظ الصحوی برای  

مکتب واقع در هرات، فراه، غور و بادغیس   11در  دستشو تشناب بازسازی شده و احداث هشت  66تشناب جدید،  28ی سولری، بازسازی یک سیستم آبرسان 

نفر در بلخ و جوزجان به خدمات آبرسانی مصون و مقاوم در برابر   7،070با تکمیل پروژه های آبرسانی دوامدار جمعاً  تحت پوشش و حمایت قرار گرفتند.  

نفر بسته    2،128بیجاشدۀ داخلی با موترهای آبرسانی از دسترسی به آب پاک برخوردار شدند. در بدخشان    2،800ت اقلیمی دسترسی یافتند و در بلخ  تغییرا

 نفر بازسازی و ترمیم شد.   300تشناب برای  50های حفظ الصحوی دریافت کردند و در جوزجان 

 

 های آسیب پذیر  تغییر اجتماعی و سلوکی و حسابدهی به جمعیت 

باالی مزیت   19پوشش داده شدند. پیام های مرتبط به واکسین کووید  19نفر با پیام های کلیدی دربارۀ اسهال شدید/ُکــلرا و واکسین کووید  54،380در حدود 

آب از منابع سالم و رعایت    دریافت واکسین و شایعه زدایی در این مورد تمرکز داشت. پیام های مرتبط به ُکــلرا نیز باالی تصفیۀ آب در خانه، جمع آوری

تن از متنفذان محلی نیز از    10،841کارکن صحی محلی و    444تن از کارکنان مراکز صحی،    1،300مداوم حفظ الصحه تمرکز داشت. به طور تخمینی  

 سهیم ساخته شدند.   19خطر و مشارکت اجتماعی، در فعالیت های مرتبط به کووید  تفهیمطریق متودهای 

 

واالت، ارائۀ نظرات و شکایات در عرصه  سشریک سازی نگرانی ها،    ره دهی و ومشبا استفاده از مکانیزم های    نفر در سراسر مناطق  12،220در حدود  

ن ای آناهای تعلیم، توزیع کمک های نقدی، صحت و تغذی پرداختند تا در خالل جلسات مشارکت اجتماعی با موضوع شیوع و پیشگیری از امراض، به نیازه

، پذیرش واکسین، و پیشگیری از اسهال شدید، تب دانگ  19رسیدگی بهتر صورت گیرد. دیدگاه ها و نظرات به موضوعاتی نظیر پیشگیری از شیوع کووید 

و چشمه های    و سرخکان ارتباط می گیرد. بخشی از نگرانی های اساسی اجتماعات مربوط به موارد ذیل بوده است: اب آشامیدنی ناسالم از منبع آب باران

نمک آیودیزه شده، بیکاری و تقاضا برای    یت سرباز، عدم موجودیت مراکز واکسین، میزان پایین دریافت واکسین، کمبود دوا در مراکز صحی، عدم موجود

 خدمات دیگری نظیر موادغذایی.  

 

 جنسیت، رشد و مشارکت نوجوانان 

های  نفر را از سازمان  193تمرکز داشته و ضمناً    ت سازمان های همکار و کارکنان خط مقدمدر این دورۀ گزارش دهی، سازمان یونیسف باالی ارتقای ظرفی 

های اولیۀ  همکار در مورد مدیریت قضایای خشونت جنسیتی و موضوعاتی نظیر چگونگی اجرای تفتیش های امنیتی، کاهش خطر خشونت جنسیتی، کمک

قابله در مورد رفع موانع جنسیتی در دسترسی    50هار و غزنی، آموزش داده است. در جالل آباد  اجتماعی، رجعت دهی مصون و محرم در والیات کند- روانی

در بخش تغذی    به خدمات تغذی و صحی در میان زنان و اطفال، آموزش و اطالع رسانی شدند. تأثیر متوقعۀ این فعالیت این است که قابله ها و دیگر فعاالن

نیزم های الزم را برای کاهش و رفع موانع جنسیتی طراحی و تطبیق خواهند کرد که به نوبۀ خود دسترسی به خدمات  با بهره گیری از دانش کسب شده، مکا

 تغذی را افزایش خواهد داد.  

 

و هلمند    یاستفادۀ زنان و دختران از فضاهای مصون برای دسترسی به معلومات و خدمات حیاتی ادامه داشته و در والیات نیمروز، کابل، پروان، دایکند

اجتماعی در چنین مکان هایی برخوردار  - زن و دختر نوجوان که از حمایت روانی  93زن و دختر به این فضاها دسترسی پیدا کردند؛ به شمول    13،144

رای زنان و دختران  نفر از این افراد در والیات دایکندی و پروان به خدمات حمایوی اختصاصی رجعت دهی شده اند. هفت فضای مصون جدید ب  12اند. شده



 

ایجاد    در والیات هلمند و نیمروز واقع در منطقۀ جنوب در راستای گسترش راه های بدیل دسترسی زنان و دختران به خدمات نجات بخش خشونت جنسیتی،

پسر،   18دختر،    1،150زن،    1،786نفر )شامل    3،047در ارتباط با خدمات موجود و مسیرهای رجعت دهی برای    شد. افزون بر آن، جلسات آگاهی رسانی

بلخ    93 برگزار شد و در کابل و  دایکندی، غزنی و کابل  بسته های    400مرد( در والیات  توزیع  توزیع گردید.  برای زنان و دختران  الصحه  بستۀ حفظ 

الصحۀ شخصی نیز به عنوان یک نقطۀ آغازین جهت مستفید کردن زنان و دختران از مکانیزم های گزارش دهی مصون آزار و استثمار جنسی، مورد  حفظ

 استفاده قرار گرفت.  

 

پسر و    1،316زن،    709،  مرد  2،415تن از اعضای اجتماعات )شامل    4،689در کندهار، هلمند، نیمروز، پروان، بلخ، دایکندی، کندز و زابل بیشتر از  

برنامۀ    12دختر( از طریق گفتمان اجتماعی دربارۀ پیشگیری از خشونت مبتنی بر جنسیت و ازدواج اطفال، پوشش داده شدند. یونیسف از برگزاری    249

از اعضای اجتماعات در والیات کندهار، تن    31،000رادیویی در مورد ازدواج اطفال، مسائل امنیتی زنان و حق ارث خانم های بیوه حمایت کرد که تقریباً  

 هلمند و نیمروز پوشش داده شدند. 

 

 مصونیت اجتماعی و انتقاالت نقدی بشردوستانه 

انتقاالت نقدی به عنوان بخشی از واکنش زمستانی یونیسف در انتقاالت نقدی بشردوستانۀ یونیسف در ماه فبروری در چندین والیت افغانستان ادامه یافت.  

طفل( تحت پوشش قرار گرفته اند. ارزیابی بازار در والیت   69،925نفر به شمول    113،434خانواده )  15،539ردک و لوگر ادامه داشته که جمعاً  والیات و

الیات نورستان "بعد از توزیع" در و سروینورستان با ارائۀ نتایج مثبت تکمیل شد که نشان می دهد بازار به قدر کافی کارآمد است. افزون برآن، یافته های  

به نوبۀ    و وردک نشان می دهد که طرح مساعدتی توزیع نقدی شدیداً مورد ترجیح اجتماعات محلی است. سروی بعد از توزیع در سمنگان نیز تکمیل شد که

 ز می گردد، ارائه می کند. آغا 2022خود بینش ها و دیدگاه های ارزشمندی برای طرح انتقاالت نقدی اجتماعی یونیسف در این والیت که در ماه مارچ 

 

انواده های  یونیسف در ماه فبروری روند توزیع کمک های نقدی را در والیت بادغیس نیز آغاز کرد که در آن خانواده های دارای زنان حامله و شیرده، خ

دی بشردوستانه تحت پوشش قرار می گیرند. واکنش  دارای سرپرست زن و خانواده های دارای اطفال دچار به معلولیت برای مدت سه ماه از طریق انتقاالت نق

خانوادۀ اول آغاز    429نفر( را با توزیع کمک های نقدی هدف می گیرد که از ختم فبروری با پوشش    240،900خانواده )شامل    33،000یونیسف در بادغیس  

افت می کنند. یونیسف در ماه فبروری همچنان به عرضه و توزیع دری   2022می شود و خانواده های باقیمانده، نخستین بخش از کمک نقدی شان را در مارچ  

بر موانع مالی در  انتقاالت نقدی بشردوستانه در والیت دایکندی پرداخته است. در این والیت، کمک های نقدی به زنان حامله و شیرده پرداخت شد تا بتوانند  

   راستای رقم خوردن نتایج صحی بهتر برای مادران و نوزادان، فایق آیند.  بعد از والدت در دسترسی به والدت شفاخانه ای و مراقبت قبل و

 

  

 


