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خبر نامه آی سی آر سی
 ٢۴نوامبر ٢٠٢٢
افغانستان :افزايش سينه بغل کودکان و سوء تغذيه در حاليکه خانواده ها با انتخاب غير ممکن روبرو هستند :غذا يا
ﮔرم کردن خانه
کابل )آی سی آر سی( – با فرارسيدن زمستان و بدتر شدن بحران اقتصادی در افغانستان  ،کميته بين المللی صليب سرخ
)آی سی آر سی( ميگويد که شاهد افزايش موارد سينه بغل کودکان و سوء تغذيه است.
در  ٣٣شفاخانه تحت حمايت آی سی آر سی در سراسر کشور ،موارد سوء تغذيه کودکان در سال  ٢٠٢٢نسبت به سال
 ٩٠٪ ،٢٠٢١بيشتر شده و از  ٣٣٠٠٠به  ۶٣٠٠٠مورد افزايش يافته است .در عين حال ،در يک شفاخانه اطفال تحت
حمايت آی سی آر سی در کابل ،تعداد اطفال زير  ۵سال که به دليل سينه بغل تحت معالجه قرار دارند در سال ٢٠٢٢
نسبت به مدت مشابه سال ﮔذشته  ٪۵۵افزايش يافته است.
عبدالقيوم عظيمی ،دوکتور آی سی آر سی که هماهنﮓ کننده پروﮔرام آی سی آر سی در شفاخانه انديرا ﮔاندی کابل است
ﮔفت” ،سطح فقر در افغانستان به مقايسه سال های قبل افزايش يافته است .بيشتر مردم توانايی خريداری مواد سوخت برای
ﮔرم نگهداشتن خانه و فرزندان خود را ندارند .آنها همچنان نميتوانند مواد غذايی مناسب را برای فرزندان خود تامين کنند،
لذا موارد سينه بغل در حال افزايش است و تعداد موارد سوء تغذيه مرتبط با سينه بغل نيز افزايش خواهد يافت“.
با وجود کاهش قابل مﻼحظه در شدت جنﮓ ،وضعيت بشری در افغانستان همچنان نگران کننده است .بيش از نيم جمعيت
کشور ) ٢۴ميليون تن( به کمک های بشری نياز دارند و نيم جميعت کشور ) ٢٠ميليون تن( شديدا در معرض ناامنی
غذايی قرار دارند .بحران شديد اقتصادی به علت تحريم های بين المللی و پيامد های اقتصادی منازعه روسيه و اوکراين
بيشتر ﮔرديده و در نتيجه ميليون ها افغان نميتوانند مخارج زندﮔی را تامين کنند .قيمت های ﮔندم ،روغن و کود کيمياوی
افزايش يافته است .مردم منابع عايداتی خود را از دست داده و ذخاير مالی را مصرف نموده اند .عﻼوه بر اين ،سکتور
زراعت در اثر عوامل نامساعد اقليمی مانند زلزله ،خشکسالی و سيﻼب متاثر ﮔرديده است.
مارتين شوﺋپ ،آمر عملياتی آی سی آر سی در جريان سفر اين هفته خود به افغانستان ﮔفت” ،خانواده های افغان با يک
انتخاب غيرممکن مواجه هستند :غذا يا خريداری مواد سوخت .آنها واقعا ً توانايی تامين هيچ يک را ندارند که در نتيجه
منجر به افزايش وحشتناک موارد سوء تغذيه و سينه بغل ميگردد .سازمان های امداد رسان نميتوانند جوابگوی همه
نيازمندی ها باشند .به همين دليل ،ما از دولت ها و سازمان های انکشافی ميخواهيم که به افغانستان برﮔردند و به کمک
ميليون ها تن در اين کشور ادامه دهند“.
افغان هايی که آی سی آر سی اخيراً با آنها صحبت نموده ،در مورد مشکﻼت که با آن مواجه اند چنين ﮔفته اند:
-

حاجی ولی ،يک کارﮔر روزمزد و پدر يک طفل  ٨ماهه که به سينه بغل مصاب است” :اﮔر اين طفل در اينجا
تداوی ﮔردد و ما او را به خانه ببريم دوباره مريض خواهد شد چون ما خانه را ﮔرم کرده نميتوانيم و برای او و
ديگر اطفالم غذای مناسب تهيه کرده نميتوانم .من يکی از اطفالم را در اثر سينه بغل از دست داده ام .اما از کی
کمک بخواهم؟“

-

ماه جبين ،مادر پنج طفل ”:وضعيت زندﮔی ما خراب شده است .هيچ منبع عايداتی نداريم و هيچ پول نداريم که
اطفالم را در صورت مريضی به کلينيک ببرم .زمستان فرارسيده و ما هيچ چيزی برای ﮔرم نگهداشتن اطفال
خود نداريم .با ديدن آنها در اين وضعيت که حتی لباس برای پوشيدن ندارند غمگين ميشوم“.
عباس ،که برای بيش از  ١٠سال چوب فروشی ميکند ”:هيچ خريدار نيست .مردم پول ندارند .آنها حتی يک
وظيفه ندارند که مواد غذايی را تامين کنند .مردم هيچ چاره ندارند جز اينکه اطفال شان را يخ بزند يا زباله ها را
بسوزانند تا زنده بمانند“.

برای فراهم سازی کمک های حياتی برای افغان ها ،آی سی آر سی با  ٣٣شفاخانه با ظرفيت  ٧٠۵٧بستر که برای ٢۶
ميليون تن خدمات صحی را عرضه ميکند کمک ميکند .اين کمک ها شامل تهيه وسايل طبی ،مصارف روزمره و تاديه
معاشات تقريبا  ١٠۵٠٠کارمند صحی که يک ثلث آنها را زنان تشکيل ميدهد ميباشد .اين مراکز دسترسی به کمک های
صحی را برای تقريبا  ٢۶ميليون تن فراهم ميکند .آی سی آر سی همچنان با  ۴۶کلينيک مراقبت های صحی اوليه و يک
شفاخانه هﻼل احمر افغانی کمک ميکند .امسال آی سی آر سی همچنان برای  ١٠٠٠٠خانواده آسيب پذير ) ٨٠٠٠٠تن(
در سراسر افغانستان کمک های نقدی را فراهم نمود تا نيازمندی های اوليه شان را تامين کرده بتوانند.
آقای شوﺋپ ﮔفت”،کارمندان شجاع و فداکار صحی ،زن و مرد هر روز سعی ميکنند تا زندﮔی بيماران را نجات دهند ،اما
جامعه بين المللی بايد کمک های خود را افزايش دهد زيرا سازمان های بشری نميتوانند در دراز مدت به طور موثر
جايگزين سکتور فعال عامه ﮔردد“.
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