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فراخوان 393 ميليون دالری جامعه بشری برای رسيدگی به نيازمندی ھای 3.5 ميليون جمعيت در 
 افغانستان 

 
: جامعه بشری در افغانستان جھت اقدامات مشترک و ھمآھنگ بشری برای رسيدگی به نيازمندی )2016جنوری  27کابل افغانستان، ( 

ميليون دالر آمريکای ضرورتمند  393به  2016ھای حاد برای نجات زندگی افغانھای بی نھايت آسيب پذير و در حاشيه رانده شده در سال 
ميليون جمعيت  3.5کمک ھا مربوط به مواد غذايی، دسترسی به خدمات مراقبت صحی، تغذيه، آب پاک و حفظ الصحه به اين است. 

   ميباشد.   افغانستان برای 2016 پاسخگوی به کمکھای بشری طرح که شامل خواھد رسيد
 

را قابل تحسين  2015بشری در طی سال  ناپذير جامعه خستگی ن، ھمآھنگ کننده بشری سازمان ملل گفت: "من تالشھایودامارک ب
ی را به آنانيکه در ط یدر اين شکی نيست که از ما تقاضا خواھد شد که تالشھای مان را دو چند نماييم و کمکھای بشری بيشتر ميدانم.

  عرضه نماييم."  ،زندگی نيازمند اندنجات ماه به پاسخ ھای بشری  12
 

ند، که در مقايسه ه اجمعيت در افغانستان بخاطر جنگ از خانه ھايشان متواری شد 300،000ز ، بيشتر ا2015از ماه جنوری تا نوامبر 
درصد افزايش را نشان ميدھد. اين کشور معروض به حوادث طبيعی چون سيالب و زلزله است، مانند  160،  2014با عين مدت در 

نفر را نيازمند به  130،000و در حدود  ساختهغانستان را متاثر واليت بدخشان در شمال شرق اف 2015اکتوبر  26زلزله نيرومند که در 
 . بشری نمودند کمک ھای

 
ھمراه  آوردھای قابل توجهدست پاسخھای عاجل به نيازمندی ھای بشری در طی سال گذشته با "رئيس اجراييه داکتر عبدهللا عبدهللا گفت: 

 سال به طرح پاسخگویدرصدی [که يکی از باال ترين سطح پاسخدھی به کمکھای بشری در سطح جھان است]  70و اکماالت مالی  بود
،  2015از ماه جنوری تا سپتامبر اضافه نمود "گفتگوھايش او در ادامه نشاندھنده ای تعھد محکم دونرھا به مردم افغانستان اند".  2015

در عدم مصئونيت غذايی حاد تھيه گرديده اند؛ کمک ھای سرپناه، اقالم غيرغذايی يا جمعيت   540،000به زندگی نجات کمکھای غذای 
نفری کمکھا مربوط به نيازمندی ھای ناشی از آب، بھداشت و حفظ  425،000ارائه گرديد اند؛ و جمعيت جمعيت  310،000پول نقد به 

 "   .الصحه را دريافت نمودند
  
ھای زياد تر کمک ھا بر نيازمنديتمرکز افزايش يابد اما  نيازمندی ھای بشری ناشی از جنگ در افغانستانمال ميرود که اينکه احت وجودبا 

نيازمندی ھای بی  2016پالن پاسخگوی بشری در طرح گرديده اند.  2016زندگی باعث کاھش جزئی در مبلغ تقاضا شده در سال  نجات
زندگی  در بخش جات نھايت حاد جمعيت که از ناحيه جنگ و حوادث طبيعی بيجاشده اند اولويت بندی گرديده اند و تامين کمک ھای ن

  صحت و سوء تغذی در نظر گرفته شده اند. 
 

ثر از جنگ و حوادث طبيعی اند، که ميالدی، اولويت جامعه بشری مورد مالحظه قرارد دادن نيازمندی ھای حياتی جمعيت متا 2016در
 1.1زندگی به و تامين کمک ھا تغذيه ی نجات  مھاجر پاکستانی اند که فعال توسط اجتماعات افغان ميزبانی ميگردد 40،000اين شامل 

ری ھمچنان به سال اند که از سوء تغذی رنج ميبرند. پالن پاسخگوی بش 5ميليون جمعيت که شامل يک چھارم از يک ميليون اطفال زير 
پاسخگو می باشد که شامل کمک محافظت شھروندان از خشونت و تجاوز توسط گروه ھای درگير جنگ وضعيت اضطراری  حاد صحی 

آھنگ جھت مطلع ساختن فعاليت ھای بشری و گستردن تحليل و ارزيابی نيازمندی ھای ھم و بھبود کيفی جمع آوری معلومات، تجزيه و
  دسترسی بشری، ميباشد. 

 
"حوادث طبيعی و نبردھا در افغانستان ميليونھا نفر را تحت تاثيرات بد قرار جاللتماب مارکوز پوتزل سفير جرمنی در افغانستان گفت،

دادند. بسيار ضروری است که اکثريت افغانھا متاثر شده کمکھا مناسب برای نجات زندگی را در اسرع وقت بدست آورد. اگر به نيازمندی 
، که 2016دگی صورت نگيرند، افغانھا بعنوان آخرين گزينه به مھاجرت در خارج از کشور می پردازند. پالن پاسخگوی ھای آنان رسي

امروز افتتاح شد، با طرح يک ستراتيژی با اولويت ھای صريح به نيازمنديھای بسيار مبرم می پردازد". وی اضافه نمود که "در سال 
يش خون دالر آمريکايی برای کمک ھای بشری در افغانستان تھيه نموده اند و متعھدند که حمايت ميليو 17، دولت جرمنی بيشتر از 2015

 به کمک ھای عاجل بشری در افغانستان ادامه يابند."  را
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ذيريھا ب پدھه جنگ، ھمراه با فرسايش اقليمی و سرمايه گزاری ناکافی در ستراتيژی ھای کاھش خطر باعث افزايش آسي سه بيشتر از 
از جمله فقير ترين کشور در جھان است. سطح بلند فقر، قلت روزگار و فرصت توليد عوايد، مشکالت  در افغانستان گرديد، و اين کشور

  صحی مزمن و زيرساختھای شکننده به سنگينی مشکالت حوادث طبيعی اضافه ميکند. 
 

  برای افغانستان را ميتواندی از طريق اين لينک وب سايت دريابيد:  2016طرح پاسخگوی به نيازمندی ھای بشری 
-2016-ww.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/document/afghanistanhttps://w
 .2015-november-plan-response-humanitarian بشری را ميتوانيد در اينجا در يابيد:   2016نمای اجمای 
-2016-https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/document/afghanistan 
.2015-november-overview-needs-humanitarian 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

For further information, please contact: Alanna Jorde, OCHA Afghanistan Public Information Officer, 
Telephone: (+93) 0793001110 or Email: jorde@un.org 

 


