
 واکنش و وضعیت تمویل به شکل کلی و ترکیبی از ابتدای سال گزارش شده است.   *

 رفاهی تحت پوشش قرار داده اند  نفر را از طریق پیام رسانی 3،428،105** رسانه ها 

 

 

 

 

 

 

 

 و نیازهای بشری  نظر اجمالی به وضعیت 
 

ملیون نفر )دو سوم جمعیت افغانستان( برای زنده ماندن به کمک بشردوستانه نیاز خواهند داشت، چنانکه    28،3نیازسنجی بشردوستانه نشان می دهد که  نتایج 

رهایی نیافته سال جنگ و فجایع طبیعی   40اثرات   هنوز ازکشور وارد سومین سال پیاپی خشکسالی و دومین سال رکود اقتصادی می شود و از سوی دیگر  

شهر یا مرکز    34مورد از    27والیت و    34والیت از مجموع    33.  است. با توجه به این نیازسنجی، در هر والیت کشور نیاز به این کمک ها وجود دارد

سراسر کشور را نمایان می سازد. تعداد افراد نیازمند کمک بشردوستانه  والیتی دارای نیاز شدید و سایر آنها دارای نیاز جدی می باشند که گستردگی بحران در  

فیصد افزایش یافته    54(  ملیون نفر  18،4)  2021فیصد و در مقایسه با سال    16ملیون نفر(    24،4)  2022در مقایسه با  ملیون نفر(    28،3)  2023در سال  

فیصد( است که تأثیر شدید   25و نیاز به خدمات حفاظتی )به  فیصد(  40و حفظ الصحه )به است. دلیل عمدۀ آن افزایش چشمگیر نیاز به خدمات آب، فاضالب  

تأثیر فرمان مقامات بالفعل   دهد. خشکسالی و وضع تدابیر شدیداً محدود کننده برای زنان و دختران_از جمله منع تعلیم دختران در مقطع ثانوی_ را بازتاب می

ر کارمندان زن در موسسات غیردولتی را ممنوع اعالن کرد، در ماه جنوری به خوبی حس شد. جزئیات برنامۀ صادر شد و حضو 2022دسامبر  24که در 

، تا جایی که مشارکت آنها در رساندن کمک های اصولی و با  اناپذیر اقدام بشردوستانه هستندیونیسف را می توانید در بخش ذیل مشاهده کنید. زنان بخش جد

و خدمات    ، زنان نه تنها در دریافت مستقیم کمکیازمند آنهم به شیوۀ مصون و مؤثر، ضروری به شمار می آید. به طور مشخصکیفیت برای جمعیت های ن 

در سهم گیری هدفمند و تضمین کیفیت نیز به آنان نیاز دارند. در سطح ملی مذاکراتی صورت گرفته    به مشارکت کارمندان بشردوستانۀ اناث وابسته اند بلکه

مشاهده است تا برای مشارکت زنان در سکتور صحت و حضور معلمان اناث استثناء قائل شوند و در سطح محلی هم برخی تغییرات در تطبیق فرمان مذکور  

که سه هفته بعد از ممنوعیت    (HAG)و گروپ کاری "دسترسی بشردوستانه"    (GiHA)اقدام بشردوستانه"    گروپ کاری "جنسیت در 1شده است. سروی 

 کار زنان اجرا شد، نتایج کلیدی ذیل را ارائه می کند:  

 

 شاهد تغییر در دسترسی شان به زنان بوده اند. فیصد سازمان ها گزارش داده اند که  93 •

فیصد   81فیصد در سروی دوم به    65ند که کارمندان اناث شان نمی توانند در وظیفه حاضر شوند ) افزایش از  تعداد باالتری از سازمان ها گفته ا •

 در سروی فعلی(.  

فیصد در سروی    17هایی که به شکل کامل فعالیت می کنند از  ها، فعالیت شان از حالت ناقص به کامل تغییر کرد )میزان سازمان  تعدادی از سازمان •

 صد در سروی فعلی افزایش یافته است( که نشان می دهد فعالیت ها ممکن است تنها با کارمندان مرد از سر گرفته شود.  فی   22دوم به 

 فعالیت های حفاظتی بیشتر تحت تأثیر قرار گرفته اند، در حالیکه توزیع کمک و پول نقد عمدتاً ادامه داشته است.   •

، برخی از سازمان های همکار را قادر ساخته تا کار خود را با کارمندان اناث از  چه با مقامات بالفعل و چه با رهبران اجتماعی  ، مذاکرات محلی •

ادی سر گیرند. هرچند که سازمان های همکار از این استثنائات در ادامۀ فعالیت شان بهره می برند، اما این معافیت ها دارای محدودیت های زی 

 (.  به شکل کامل از این معافیت های سکتوری بهره مند نشده اند فیصد گفته اند که  55ی تواند به طور کامل عملی گردد )بوده و نم

 

حت تأثیر بحران های گوناگون قرار گرفته بودند، به لبۀ پرتگاه  که قبالً ت   را  که جمعیت های آسیب   بود با زمستانی سخت  در افغانستان توأم   2023آغاز سال  

نفر در سراسر کشور جان   166وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث اعالن کرد که به دلیل زمستان سخت بیش از    2023جنوری    29اد. در  سوق د

احتماالً این تعداد کم گزارش شده باشد. تأثیر شدید زمستان باالی بیشتر   3نفر در اثر سرما جان داده اند. 24منابع دیگر گزارش دادند که در حدود    2باخته اند.

فیصد آنها در    18ه و  هایی هستند که بخشی از آن تخریب گردیدفیصد خانواده ها ساکن در سرپناه  56باً  از نصف جمعیت کماکان ادامه دارد، طوریکه تقری 

فیصد خانواده ها گفته اند که با منابع گرمایی غیرکافی مثل مواد زاید )کاغذ، پالستیک،    77افزون بر آن،    4های شدیداً تخریب شده زندگی می کنند.سرپناه

ند. پیش بینی می شود که در ماه های زمستان نیاز به فیصد آنها گفته اند که کمتر از یک پتو برای هر عضو خانواده دار  42کارتن و غیره( گذران می کنند.  

 
 پاسخگو از موسسات غیردولتی داخلی و بین المللی و دفاتر ملل متحد سروی شده اند. 125  1

2 National media (Death Toll of Afghanistan's Harsh Winter Reaches 166 People - The Khaama Press News Agency) 
3 https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/cold-weather-in-afghanistan-claims-at-least-24-lives/2788833 
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 افغانستان 
 گزارش وضعیت بشری 

 2023جنوری  31الی  1

 

1 January – 31 January 2023 

 

 

 نکات مهم 

مراکز  خدمات صحی و تغذیوی ضروری را در    ملیون نفر  5.3با حمایت یونیسف و سازمان های همکار بیشتر از    2023در ماه جنوری   •

 دریافت کردند.   ثابت و سیار
شرایط دشوار زمستان و افزایش چشمگیر امراض شدید تنفسی در بسیاری از بخش های کشور گزارش شده است. یونیسف در چارچوب   •

 خانواده قرار داده است.   6،400واکنش زمستانی، کمک های نقدی چندمنظوره را در دسترس 

کاهش یافته است. سرمای    2022فیصد در مقایسه با دسمبر    20شده اند، نزدیک به  به طور کلی، موارد سوء تغذی شدید که اسکرین و پذیرش   •

شدید زمستان و مشکل دسترسی، وجود محدودیت بیشتر در مورد تحرک زنان و ممنوعیت کار آنان در مؤسسات که منجر به کاستی خدمات  
بخش تغذیه نیز نیازمند تمویل فوری است تا از وقفه در تأمین   شده است، عواملی هستند که روی هم رفته در این کاهش تأثیرگذار بوده اند.

 جلوگیری شود.    2023اقالم تغذیوی معالجوی در ربع چهارم 

طفل و مراقبت کننده را با خدمات حفاظت اطفال و واکنش به این قضایا، پوشش داده اند.    627،500یونیسف و سازمان های همکار به تعداد  •

     .اطفال فعالیت شان را متوقف سازند  حامی  مؤسساتفیصد   30زنان در مؤسسات بود که باعث شد این برغم ممنوعیت حضور  
 

 

https://www.khaama.com/death-toll-of-afghanistans-harsh-winter-reaches-166-people/
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برعالوه،   5.، وجود خواهد داشتقرارگرفتن آنان در معرض خطرات صحی و اتفاقات دیگر  برای جلوگیری ازتأمین فوری سرپناه، مواد گرمایی و لباس  

فوتی   306مورد مشکوک و  460،720هد، طوریکه در ماه جنوری های شدید تنفسی را نیز به طور چشمگیر افزایش می دمیزان شیوع انتان زمستان سخت

  ش شده بود. گزارش شده اند. در این ماه تعداد گزارش شدۀ امراض شدید تنفسی، باالتر از دو برابر اوسطی است که طی سه سال اخیر در ماه دسامبر گزار

 حی را بدون درنظرداشت فصل ابتال به بیماری، تشکیل می دهند. فیصد مجموع موارد پذیرفته شده در مراکز ص 75تا  65اطفال زیر پنج سال  

 

 خالصۀ تحلیل واکنش برنامه 

 صحت  

مرکز صحی دریافت کردند. این مراکز عمدتاً تأسیسات مراقبت    2،310ملیون نفر خدمات صحی و تغذیوی ضروری را از    5،3بیش از    2023در ماه جنوری  

  409صحی اولیه و ثانوی بوده اند که بسته های خدمات صحی اساسی در آن عرضه می شده است. کارمندان و عرضه کنندگان خدمات یونیسف به تعداد  

مرکز صحی تردیدهایی   2،310مرکز صحی را به منظور سنجش کارآمدی، بازدید نظارتی کردند. نتایج نشان می دهد که در مورد تداوم این خدمات در  

ۀ اضطراری صحی  قراردادهایی با همکاران فعلی و جدید در زیر پروژ 2023از ماه فبروری تا دسامبر وجود داشته است. با این حال، این نکته تأیید شد که 

(HER)   .بسته خواهد شد 

 

تیم سیار صحی و تغذیوی در سراسر کشور فعالیت خویش را به دلیل مشکالت مرتبط به تفاهمنامه با وزارت صحت عامه    171مورد از    23در ماه جنوری،  

مواجه بوده اند اما این تیم ها، هرچند نه به طور کامل، به  یا کمبود بودجه، متوقف کردند. پنج تیم در کندهار به دلیل ممنوعیت ملی کار زنان با مشکالتی  

ترینر ارشد والیتی با حمایت یونیسف در سطح محل به برگزاری جلسات آموزش مراقبت از نوزادان برای    36فعالیت خود ادامه می دهند. در عین زمان،  

کشور تکمیل شد که نیازمندی   و حفظ الصحه نیز در مناطق جنوبی و غربیکارکنان صحی محلی پرداختند. برعالوه، ارزیابی تأسیسات صحی آب، فاضالب  

 را نشان داده است.  در مراکز صحی شان  WASHبستۀ جامع  به

 

نفر    189،584و    Pentavalent 3طفل واکسین    82،330طفل )از طریق برنامۀ واکسین عادی( واکسین سرخکان،    75،964در این دورۀ گزارش دهی،  

گانۀ مجهز به امکانات سردسازی، توسط یونیسف  9را دریافت کردند. تهیه و تدارک تجهیزات کولد چین )زنجیرۀ سرد(، جنراتور و وسایط    19واکسین کووید  

 در شفاخانۀ ایندیرا گاندی کابل بعد از بررسی نهایی توسط کارشناس اکسیژن طبی یونیسف صورت گرفت.   آغاز شد. احداث نیروگاه تولید اکسیژن

 

ارۀ ملی غذا و ادویه توزیع را پس از تصدیق اد  19های طبی و وسایل حفاظت شخصی مرتبط به کووید  افزون بر آن، یونیسف اقالم صحی مثل دوا، نیازمندی

 بوده است.   ملیون دالر 2،7  . ارزش این اقالمنمود

 

در مأموریت نظارت بر تطبیق پروژۀ   (ARTF)زی افغانستان  یونیسف همراه با سازمان صحی جهانی و تمویل کنندگان صندوق وجهی کمک به بازسا

در این مأموریت به بررسی پیشرفت و چالش های تطبیق و ارائۀ   برگزار شد، اشتراک نمودند.در دوبی  2023جنوری  21الی  18اضطراری صحی که از 

 توصیه های الزم برای پیشبرد پروژه پرداخته شد.   

 

 تغذی 

نفر که معاینه شده بودند، از تداوی نجات بخش برای سوء تغذی شدید   1،180،799ماهه از مجموع  59تا  6طفل  46،435،  به تعداد 2023در ماه جنوری 

  20  نزدیک به  2022، تعداد اطفال مصاب به سوء تغذی شدید که معاینه و برای تداوی پذیرفته شده اند، در مقایسه با دسامبر  برخوردار شدند.  به طور کلی

ر  فیصد کاهش یافته است. این کاهش ناشی از مشکل دسترسی به دلیل سرمای زمستان، وضع محدودیت بیشتر برای تحرک زنان و ممنوعیت کار آنان د

 مؤسسات ملی و بین المللی بوده که به نوبۀ خود کاستی و کمبود خدمات را در پی داشته است.  

 

از طریق جلسات کمپاین در چهار والیت کشور شامل لغمان، هلمند،    (MNP)هه پودرهای مایکرونیوترنت  ما  59تا    6طفل    205،329بر عالوه ، برای   

تطبیق    2023تمام والیات طبق برنامه کمپاین های مشابهی را در سال    نیمروز و فراه توزیع شد که سه فیصد هدف تعیین شده برای امسال را پوشش می دهد.

فیصدی از   23مراقبت کننده از خدمات مشاوره بهره مند شدند که نشانگر کاهش    218،565ت حمایت یونیسف به تعداد  خواهند کرد. در تأسیسات صحی تح

 توزیع گردید.   Aماهه نیز متمم های ویتامین  59تا  6طفل  28،220بوده و برای  2022ماه دسمبر 

 

والیت کشور تکمیل نمود و فعالً برای پوشش    11، یونیسف آموزش تغذی مادران، نوزادان و خوردساالن را در قالب ابتکار ظرفیت سازی در  2022در سال  

ر، کابل و  پرسونل صحی از سه والیت کن  124پرسونل صحی را آموزش دهد.  در ماه جنوری،  5،000والیت برنامه ریزی می کند و قرار است تقریباً  23

رد بستۀ خدمات  نیز در مو (CHS)سوپروایزر صحی محلی   107و  (CHW)کارکن صحی محلی   4،385هرات در این زمینه آموزش دیدند. افزون بر آن، 

های الزم  وزشکارکن صحی محلی دیگر نیز از آم  700برای دختران نوجوان، آموزش داده شدند.    (IFA)تغذیوی محلی و متمم هفته وار آهن و فولیک اسید  

 آموختند.   2023مادر در ماه جنوری  3،315در مورد متود "اندازۀ دور بازوی مادر" برخوردار گردیده و متعاقباً مطالب کسب شده را به  

 

رای ربع اخیر سال  کافی نبودن بودجۀ اضطراری که جدیداً برای واکنش تغذیوی بشردوستانه دریافت گردیده، به گسترش عملیات برنامه و تدارک اکماالت ب 

 آیندۀ فرمایش داده شود( لطمۀ جدی وارد خواهد کرد.  جاری )که به دلیل طوالنی بودن پروسۀ تدارکات باید ظرف شش هفتۀ  

 

 تعلیم

صنف تعلیمات محلی، تحت پوشش قرار داد.    15،252فیصد دختر( را با تأمین فرصت تعلیم از طریق تدویر    55طفل )  556،160در ماه جنوری، یونیسف  

کار زنان فیصد این صنف ها در بخش عمدۀ ماه جنوری بسته بوده اند، چون برخی از موسسات همکار بین المللی به دنبال اعالن ممنوعیت    33با این حال،  

وزارت معارف به    که از  جنوری   8مورخ  بنا به تأییدیه کتبی  ختم دسامبر تا اوایل ماه جنوری به تعلیق درآوردند. اما  ، فعالیت شان را از  2022در دسامبر  
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اکثر همکاران    فراهم شود،  صنف های تعلیمات محلیدسترسی مصون معلمان اناث به کار در مکاتب دولتی و   صادر شد تا امکان   های والیتیتمام ریاست

 اجرایی تدویر صنف های شان را از سر گرفتند یا بدین منظور آمادگی می گیرند. 

 

از آنجا که متعلم در سراسر کشور حمایت کرد.    563،898یونیسف همچنان از توزیع مواد صنفی، تدریسی و یادگیری برای مکاتب دولتی با پوشش جمعاً  

والیت گرمسیرتر کندهار، هلمند، ارزگان،    6والیت( به دلیل رخصتی زمستانی بسته شده بودند، این مواد اکثراً در    28سیر )مکاتب دولتی در والیات سرد

 نیمروز، فراه و برخی از ولسوالی های کنر توزیع گردید.  

 

مقطع ثانوی کماکان ادامه دارد و آنها هنوز قادر به حضور  در حالیکه اکثر مکاتب هنوز در رخصتی زمستانی به سر می برند، ممنوعیت تعلیم دختران در  

برغم ادامۀ  در مکتب نمی باشند، حتی در والیاتی که مکاتب در آن هنوز باز هستند. این ممنوعیت بر عرضۀ طرح های آموزشی بدیل نیز تأثیر می گذارد.  

   برخوردار شدند.خدمت از خدمت و داخل  از آموزش قبل  (GATE)ناث در چارچوب برنامۀ آموزشی معلمان ا متعلم اناث 135مشکل تعلیم دختران، 

 

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

  اجتماعی نیز می شد، مختلعرضۀ خدمات در این بخش در ابتدای ماه به دلیل فرمان ممنوعیت کار زنان در مؤسسات که شامل کار کارمندان و مددکاران  

یونیسف  گردید با حمایت  باز هم  اما   .627،438  ( کننده  و مراقبت  و    161،789پسر،    150،205دختر،    100،718طفل  از طریق    مرد(  214،726زن 

، مدیریت  (MHPSS)اجتماعی  - پیشگیری، کاهش خطر و واکنش در قالب خدمات حفاظت از اطفال، پوشش داده شدند که شامل صحت و حمایت روانی

 توزیع اقالم و اکماالت می باشد.   دوسیه، آموزش خطر مواد انفجاری، پیشگیری و واکنش به خشونت مبتنی بر جنسیت و 

 

خدمات  پسر( از خدمات مدیریت دوسیه در تمامی مناطق کشور برخوردار شدند که شامل تأمین    5،729دختر و    3،692طفل شدیداً آسیب پذیر )  9،421جمعاً  

می باشد. برغم مشکالت در دسترسی به دختران و زنان با توجه به    پسر(  787دختر و   160طفل تنها و بدون همراه )  947ردیابی و الحاق خانوادگی برای  

المللی، یونیسف از طریق روش بین  به تعداد    ممنوعیت کار زنان در مؤسسات داخلی و  بدیل توانست  دختر،    16،682دختر، پسر و زن )   53،925های 

 زن( را با ارائۀ خدمات پیشگیری، کاهش خطر و واکنش به خشونت مبتنی بر جنسیت پوشش دهد.   16،387پسر و   20،856

 

مرد( با شرکت    134،025زن و    89،227پسر،    65،739دختر،    47،830تن از اطفال و اعضای اجتماع ) شامل    336،821با برنامه ریزی یکپارچه، جمعاً  

برای جلوگیری از جراحت و مرگ ناشی از مواد انفجاری بجامانده از جنگ، پوشش داده شدند. شواهد اخیر نشانگر    موزش خطر مواد انفجاریدر جلسات آ

 افزایش مرگ و جراحت اطفال در اثر مواد انفجاری می باشد.  

 

جتماعی و سلوکی و نیز برنامه های حفاظت اطفال مثل فضاهای  تعلیم، صحت، پولیو و تغییرات ا  یونیسف با بکارگیری یک رویکرد یکپارچه که عرصه های

با پوشش جمعاً  اجتماعی را - مداخالت خود در بخش صحت و حمایت روانی را در بر می گرفت، توانست روند گسترش مقیاس  (CFS)دوستانه برای اطفال 

مرد( ادامه دهد. الزم به ذکر است که این خدمات شامل پیام    150،798زن و    102،769پسر،    102،165دختر،    66،547طفل و مراقبت کننده ) 422،279

 رسانی در مورد خدمات رفاهی و کمک های اولیۀ روانی می باشند.  

 

مرد( را با توزیع بسته های زمستان،   107زن و    268پسر،    5،894دختر،    4،675)شامل  طفل    10،944یونیسف در قالب خدمات مدیریت دوسیه، جمعاً  

 و نیز تأمین وسایل سولری و گرمایی حمایت کرد.    نوجوانان و خانواده

 

آن در شرایط   و چگونگی واکنش به   (PSEAH)  همکار یونیسف در مورد پیشگیری و واکنش به استثمار، سوء استفاده و آزار جنسی  68در ماه جنوری  

و تکمیل چک لست منابع بشری مطلع شدند. چک لست مذکور در جریان    PSEAچالش آور افغانستان آموزش دیدند. این همکاران همچنان از اهمیت سکتور  

از جمله درخالل فعالیت    ارزیابی و مشاهدۀ عملیات ها، همکاران را در زمینۀ شناسایی، پیشگیری و کاهش موارد استثمار و آزار جنسی در سراسر پروژه

  های واکنش سکتوری، یاری می رساند. افزون بر آن، این چک لست شامل توصیه های اساسی برای به حداقل رساندن این خطرات می باشد. یک جلسه 

ی ثالث است که به مدیریت  یک قرارداد CTGدر مورد کاهش خطر استثمار و سوء استفاده جنسی برگزار شد.  CTGجداگانه نیز با مدیران ارشد سازمان 

را تدوین نموده اند که واکنش در این بخش ها بر مبنای آن    PSEAHعرضه کنندگان خدمات یونیسف می پردازد و افراد ارتباطی آن پالن گسترش برنامۀ  

تدوین و چاپ گردیده   اده و آزار جنسیحاوی پیام های پیشگیری از استثمار، سوء استف  PSEAرهنمود و بنر معیاری    3،500انجام خواهد شد. بر عالوه،  

نفر اعم از زن، مرد، دختر و پسر از طریق همکاران یونیسف در    31،759که در طول جلسۀ آگاهی رسانی در دفاتر ساحوی توزیع خواهد شد. به تعداد  

 مورد نحوۀ پیشگیری و گزارش دهی این قضایا، پیام رسانی شدند. 

 

 آب، فاضالب و حفظ الصحه  

مانند فعالیت های ترویج حفظ الصحه و مشارکت اجتماعی را تا حدی تحت   WASHممنوعیت کار زنان در موسسات غیردولتی، بعضی بخش های برنامۀ  

پیام رسانی در وضعیت های  ترویج حفظ الصحه و  تأثیر قرار داده است. یونیسف و همکارانش برغم این چالش ها به تأمین خدمات نجات بخش از جمله  

نفر با توزیع اقالم و اکماالت آب، فاضالب و حفظ الصحه پوشش    39،530نفر با فعالیت های ترویج حفظ الصحه و    40،574اضطراری ادامه دادند، طوریکه  

حفظ الصحوی، محصوالت تصفیۀ آب، سطل    داده شدند. قابل ذکر است که مورد اخیر شامل توزیع بسته های حفظ الصحه خانوادگی، بسته های اقالم مصرفی

 آب و بشکه می باشد.  

 

والیت بلخ، دایکندی، فراه، فاریاب، هلمند،   14پسر( در    47،826مرد و    36،280دختر،    44،525زن،    36،280نفر )  164،911در ماه جنوری حدوداً  

نفر با احداث و  153،469آب آشامیدنی پاک دسترسی پیدا کردند. از این مجموع، هرات، کاپیسا، لغمان، لوگر، نیمروز، پکتیکا، پکتیا، سمنگان و سرپل، به 

 293دختر،    331زن،    293نفر )  1،273نفر نیز از طریق انتقال آب، به آب آشامیدنی پاک دسترسی یافتند. افزون بر آن،    11،442بازسازی منابع آبرسانی و  

مستفید شدند. چهار مرکز حفظ الصحه در والیت دایکندی و غزنی از امکانات   هاردر والیت ننگرپسر( از بازسازی تأسیسات آب و فاضالب    356مرد و  

مورد    113، احداث  محل دستشویی  26فاضالب و شست و شوی دست و نصب چهار دستگاه زباله سوز مستفید شدند. افزون بر آن، با احداث  آبرسانی،  

معلم اناث به خدمات پایدار آب، فاضالب   53معلم ذکور و  216پسر،  6،781دختر و   2،805موجود، مورد تسهیالت  6تسهیالت جدید فاضالب و بازسازی 

 والیات غزنی، کاپیسا و پکتیا دسترسی پیدا کردند.  مکتب واقع 13در  و حفظ الصحه
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 تغییرات اجتماعی و سلوکی و حسابدهی به جمعیت های متأثر شده

نفر از طریق رسانه های جمعی، رسامی دیواری و مواد اطالع رسانی حاوی پیام های تغییر سلوکی و معلومات  ملیون    1،4در حدود    2023در ماه جنوری  

 د. مرتبط به تغذیه با شیر مادر، حفظ الصحه شخصی، اهمیت شست و شوی دست، پیشگیری از اسهال شدید، سرخکان و دریافت واکسین، پوشش داده شدن 

 

حسابدهی به جمعیت های متأثر شده و تقویت واکنش بشردوستانه، از سیستم مشارکت یکپارچۀ اجتماعی حمایت   راستای  در  بخش تغییرات اجتماعی و سلوکی

، خط اضطراری آواز و دیگر مکانیزم  U-Report، سیستم آنالین  (CEFC)  اخذ نظریاتکرد که پلتفورم های متعددی به شمول مراکز مشارکت اجتماعی و  

این  امر از طریق گفتگوی دوطرفه با اجتماعات برای حمایت از طراحی برنامه، عرضۀ برنامه و جمع آوری دیدگاه و نظریات  های آفالین را در بر می گیرد.  

 در مورد فعالیت های یونیسف صورت گرفت.  

 

جوانان و نوجوانان( و از طریق  نفر )به شمول زنان و مردان اعم از    4،819یونیسف    نظرخواهیو  در ماه جنوری، از طریق مکانیزم مشارکت اجتماعی  

نفر نظریات و نگرانی های خود را در مورد کمک ها یا خدمات بشردوستانه ارائه کردند. اکثر این دیدگاه ها و نگرانی ها در مورد  13اضطراری آواز  خط

(،  12تا    6انی )غذا و اقالم غیرغذایی(، شیوع امراض، نبود آب آشامیدنی پاک، ممنوعیت تعلیم دختران )صنف های  بحران های انسانی مثل نیازهای زمست 

مرتبط به یونیسف، با ارائۀ معلومات دقیق و بموقع و رجعت دهی به بخش ها و  نبود مساعدت نقدی و دوا در مراکز صحی، بوده است. شکایات و نظریات  

 رسیدگی قرار گرفت.  کلسترهای مربوطه، تحت 

 

نفر  در ارتباطات دوطرفه و جلسات مشارکت اجتماعی مرتبط به پیشگیری از سوء تغذی، دریافت واکسین، پیشگیری از اسهال    27،413در این ماه به تعداد  

شتراک نمودند. با تطبیق فعالیت های  شدید، مدیریت و تصفیۀ آب آشامیدنی، خودداری از دفع در فضای باز و اهمیت رعایت حفظ الصحه فردی و محیطی، ا

نفر )شامل کارمندان خط اول، همکاران برنامه و ساختارهای اجتماعی( در مورد مهارت های سلوکی وقایوی در    1،382تغییر اجتماعی و سلوکی به تعداد  

 بخش های صحت، آب فاضالب حفظ الصحه و تغذی، آموزش دیدند.  

 

 جنسیت و رشد و مشارکت نوجوانان 

شان به  والیت کشور ایجاد و راه اندازی شده اند، در حال حاضر فعالیت  19فضای مصون زنان و دختران که تحت حمایت یونیسف در    116مورد از    77

اند رسی یافتهزن( در والیات کابل و پروان به این فضاها دست   239ختر و    122نفر )  361دلیل ممنوعیت کار زنان در مؤسسات به تعلیق در آمده است. جمعاً  

زن( شناسایی و به ثبت رسیده است. در حالیکه برخی دوسیه ها برای تداوی بیشتر به   92دختر و    39دوسیۀ خشونت جنسیتی ) مربوط به    131که در آن  

مستفیدشونده    514جمعاً    اجتماعی در فضاهای مذکور برخوردار شده اند.- مراکز صحی ارجاع داده شده اند، بسیاری از زنان و دختران از حمایت روانی

مستفید    114  در کابل،  دختر( در صنف های آنالین انگلیسی، کمپیوتر و خیاطی که توسط همکاران برگزار گردیده، اشتراک نموده اند.  206زن و    308)شامل  

گذاشتند و ابزار و مواد کار دریافت  دختر( نیز کورس سه ماهۀ آموزش معیشت زایی در بخش های خیاطی و آرایشگری را پشت سر    42زن و    72شونده )

 کردند. 

 

های پسر( با دریافت پیام  1،196دختر و    5،750مرد،    3،105زن،    10،153نفر )شامل    20،204از طریق جلسات آگاهی رسانی و گفتگوی اجتماعی به تعداد  

  1،833نفر )  2،212با حضور    (MBN)پیشگیری از خشونت جنسیتی و پیام های حفاظتی، تحت پوشش قرار گرفتند. جلسات ماهوار شبکۀ مردان و پسران  

د  پسر( در ولسوالی های تحت پوشش پروژه برگزار شد که در آن موضوعات مختلف دربارۀ دسترسی زنان و دختران به خدمات ضروری مور  379مرد و 

بستۀ حفظ    2،461  عالوه بر تدویر جلسات آگاهی رسانی در مورد حفظ الصحه،  بحث و گفتگو قرار گرفت. در والیات بدخشان، دایکندی، غزنی و پروان،

تأمین  مورد مرد( در  359زن و  422کارکن حفظ الصحه ) 781برای زنان و دختران توزیع گردید. در والیات بادغیس، غور و هرات نیز الصحۀ شخصی 

 مراقبت پاسخگو به جنسیت برای زنان، دختران و اطفالی که از خدمات صحی و تغذیوی در مراکز صحی استفاده می کنند، آموزش دیدند. 

 

 مصونیت اجتماعی و انتقاالت نقدی بشردوستانه 
یات بدخشان، پنجشیر و غور ادامه یافت تا بتوانند ، مساعدت های نقدی چندمنظوره و کوتاه مدت یونیسف برای خانواده های نیازمند در وال2023در سال  

خانواده در ولسوالی لعل و سرجنگل    6،433نیازهای اساسی شان را در طول زمستان سخت برآورده کنند. در ماه جنوری، کمک های نقدی چندمنظوره برای  

 خانواده در ولسوالی شتل والیت پنجشیر تأمین شد.   529والیت غور و 

 

تکمیل نماید. این    2023نیازهای تغذیوی را در شش ولسوالی دایکندی در فبروری  برای ال برنامه ریزی است تا آخرین دورۀ کمک های نقدییونیسف در ح

خانوادۀ دارای زنان حامله و شیرده و نوزادان را به مدت شش ماه پوشش خواهد داد  و هدف آن رفع موانع مالی در دسترسی به خدمات    18،000برنامه  

 صحی و بهبود نتایج در شاخص های تغذی می باشد.  
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 ضمیمۀ الف 

 * خالصۀ نتایج برنامه 

 

 واکنش کلستر/سکتور  واکنش یونیسف و همکاران اجرایی  

 کتور س

مجموع  

نیازها در  

 2023سال  

تارگیت  

2023*  

مجموع نتایج  

 )جنوری( 

تغییر  

 )جنوری( 
▲▼ 

تارگیت  

2023 

مجموع  

نتایج  

 )جنوری( 

تغییر  

 )جنوری( 
▲▼ 

               صحت 

سال که واکسین سرخکان شده اند.  1تعداد اطفال زیر  

اطفالی که در جریان شیوع واکسین شده اند نیز در این 

 تعداد شامل است.  

499,170 2,050,000 112,222 0       

تعداد افرادی که از طریق تأسیسات تحت حمایت  

 یونیسف به خدمات حفظ الصحه دسترسی دارند. 
15,599,052 19,000,000 5,311,509  0       

               تغذی

معانیه و اسکرین سوء تغذی  ماهه   59تا  6تعداد اطفال  

 شدید باالی آنها نجام شده است.  
6,982,297 6,982,297 1,192,886 0 6,982,297 1,180,799 0 

ماهۀ مصاب به سوء تغذی شدید   59تا  6تعداد اطفال  

 که برای تداوی ]در مرکز صحی[ پذیرفته شده اند
875,224 875,224 49,511 0 875,224 46,435 0 

ماهه که مشاوره    23تا   0مراقبت کنندگان اطفال تعداد 

در مورد تغذیۀ نوزادان و اطفال خوردسال دریافت 

 کرده اند. 

2,930,841 2,345,000 222,109 0 2,930,841 218,565 0 

متمم ماهه که در شش ماه اول   59تا  6تعداد اطفال  

 دریافت کرده اند.  Aویتامین 
6,982,297 6,982,297 28,244 0 6,982,297 28,220 0 

ماهه که پودر مایکرونیوترنت   59تا  6تعداد اطفال  

(MNP)  .برای شان توزیع شده است 
6,982,297 6,982,297 305,329 0 2,094,689 205,329 0 

 حفاظت اطفال، خشونت مبتنی بر جندر در شرایط اضطراری و پیشگیری از استثمار و سوء استفاده جنسی

- مراقبت کنندگانی که به حمایت روانیتعداد اطفال و  

اجتماعی، معلومات و پیام های صحی و رفاهی 

 دسترسی دارند.

 

 

7,546,661 

3,875,000 422,279 0 4,868,024 422,279 0 

تعداد اطفال در معرض خطر، به شمول اطفال تنها و 

بدون همراه، که خدمات مدیریت دوسیه را دریافت 

 نموده اند. 

 
155,000 

80,000 9,421 0 100,0000 9,421 0 

تدابیر کاهش  تعداد زنان، دختران و پسرانی که به 

خطر، پیشگیری و واکنش به خشونت مبتنی بر جنسیت  

 دسترسی دارند.  

 550,000 53,925 0     

تعداد اطفال و بزرگساالنی که به آموزش خطر سالح و  

 مواد انفجاری دسترسی دارند. 
 3,875,000 336,821 0    

تعداد کارمندان و همکاران اجرایی که در مورد 

خطر استثمار و سوء استفادۀ جنسی پیشگیری و کاهش  

و نیز در مورد مکانیزم های گزارش دهی این قضایا  

 آموزش دیده اند. 

 460 0 0    

تعداد اطفال و بزرگساالنی که به مسیرهای گزارش  

دهی قضایای استثمار و سوء استفادۀ جنسی دسترسی 

 دارند.

 1,500,000 39,205  0    

               تعلیم 

تعداد اطفال آسیب پذیر در سن مکتب که از طریق  

 ابتکارات تعلیمی محلی تحت پوشش قرار گرفته اند. 
1,315,073 600,000 6556,160 0 750,000 0 0 

تعداد اطفال در تعلیمات عمومی )به شمول افراد آسیب  

که از طریق حمایت  دیده از حوادث تکان دهنده( 

 تعلیمی اضطراری تحت پوشش قرار گرفته اند.

     
6,154,778  

 

5,000,000 563,898 0 
 

1,200,000 

 

563,898 0 

تعداد دختران در مقطع تعلیمات ثانوی که از طریق  

 طرح های یادگیری بدیل تحت پوشش قرار گرفته اند.  
  1,149,138  1,50,000  0 0 1,149,138 0 0 

               آب، فاضالب و حفظ الصحه 

تعداد افرادی که به مقدار کافی آب پاک برای آشامیدن،  

 دسترسی دارند.پخت و پز و حفظ الصحه شخصی، 

   

18,749,905  
 

9,000,000 164,911 0 
   13,798,680  

 

 

288,280 
         0 

 
 است که در حال حاضر در برنامۀ تعلیمات محلی یونیسف ثبت نام شده اند.  خاصی مستفیدشوندگان تعداد این ها 6

 واکنش و وضعیت تمویل به شکل کلی و ترکیبی از ابتدای سال گزارش شده است.   *

 رفاهی تحت پوشش قرار داده اند  نفر را از طریق پیام رسانی 3،428،105** رسانه ها 
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تعداد افراد دارای دسترسی به تأسیسات حفظ الصحه 

که در آن  مالحظات مرتبط به معلولیت و جنسیت مد  

 نظر گرفته می شود.

22,107,799  2,525,000  1,274 0      5,876,941  
 

73,619 
0 

تعداد افرادی که توسط برنامه های تغییر سلوکی 

 پوشش داده شده اند 
   

21,082,156  
           

7,235,000 
40,574 0 

   11,128,238  
 

 
217,273 

0 

تعداد افراد در نهادها )مکاتب و مراکز صحی( که  

تسهیالت آب، فاضالب و حفظ الصحه برای شان فراهم  

 شده است.  

7- 750,000 15,259 0      1,494,944  
 

157,223 
0 

               انتقاالت نقدی بشردوستانه و پالیسی اجتماعی 

انتقاالت تعداد خانواده هایی که تحت پوشش برنامۀ  

 نقدی بشردوستانۀ یونیسف قرار گرفته اند. 
  86,500 0 0      

تغییر سلوکی و اجتماعی/حسابدهی به 

 جمعیت های متأثر شده 
              

تعداد جمعیت های آسیب دیده و معروض به خطر که   

معلومات نجات بخش متناسب به سن و جنسیت در  با 

پوشش داده   امراض،مورد بحران های بشری و شیوع 

  شده اند

  9,000,000 1,453,395 0       

تعداد اطفال، مراقبت کنندگان و اعضای اجتماع که در  

 برنامه های مشارکتی تغییر سلوکی سهم گرفته اند.
  2,000,000 27,413 0       

تعداد افرادی که از طریق مکانیزم های نظرخواهی،  

ساخته و برای رسیدگی به شان را شریک هاینگرانی

 شان طرح سوال نموده اند.  نیازهای

 1,000,000 4,832 0    

 جنسیت و رشد جوانان و نوجوانان 

تعداد زنان و دخترانی که به فضاهای امن دسترسی  

 دارند
 72,300 5,013 0       

تعداد افرادی که در جلسات گفتگو یا آموزش گروپی  

بخش و دسترسی  در مورد نورم های جنسیتی زیان 

زنان و اطفال به خدمات نجات بخش، اشتراک می  

 کنند.

 170,300 18,503 0       

تعداد همکاران و کارگران خط اول تحت حمایت  

یونیسف که در مورد گنجاندن موضوع جنسیت و 

توانمندسازی زنان و دختران در پالن گذاری و واکنش  

 اضطراری، آموزش دیده اند.  

 450 0 0       

 آمادگی و واکنش اضطراری

تعداد خانواده هایی که با کمک نقدی برای رفع  

 نیازهای زمستان، پوشش داده شده اند.  
 115,000 6,962 0       

 

 
 است. در ماه بعدی ارائه خواهد شد.   HWASتارگیت در حال بازبینی توسط کلستر  7


