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بیشتر از یک میلیون جمعیت در حال جابجای در  کمکها برایکمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد برای افزایش  کل فراخوان رئیس

  افغانستان

، امروز در طی یک فراخوان از »ستیفن او، براین«معاون دبیر کل سازمان ملل متحد برای امورات بشری و کمکهای اضطراری،  –) 2016سپتامبر  7(کابل، 
افه تر از یک میلیون جمعیت که مطابق به پیش بینی تا پایان سال جاری جامعه جهانی خواست که بطور عاجل کمک های اضطراری شان را در حمایت از اض

  در داخل و از سرتاسر مرزهای این کشور بیجا خواهد شد، افزایش دهند.

سیب پذیر زمستان شدید این کشور متقابل میگردد که اکـثریت این فامیله
ٓ
 ا

ً
برای اولین بار  اافغانستان با بحران بشری متقبل اند، بخاطریکه فامیلهای شدیدا

فامیل از پاکستان برگشت میکند. در پاسخ بر هجوم اضطراری عودت کنندگان، جامعه بشری در  5000در همچون شرایط قرار میگیرد. هر روز باال تر از 
جابجای، که  شامل  ه گان در حالافغانستان تصمیم گرفته اند تا جهت حمایت از کمکهای بشردوستانه برای رسیدگی به نیازمندیها عاجل تعداد جدید بیجاشد

  را راه اندازی نمایند.  میلیون   US$150مبلغ  بر عودت کننده گان جدید، مستفید شونده و بدون اسناد میگردد، درخواست اضطراری 

یت از دست داده اند. جمعرئیس کمکهای بشردوستانه سازمان ملل متحد در طی سفر دو روزه اش در افغانستان گـفت: "فامیلها خانه و معیشت خویش را 
نیستند، تحصیالت شان یا در سطح بسیار ابتدایــی اند و یا از سواد کامال بی بهره اند. این  شان بیجاشده در زیر خیمه ها بسر میبرند و قادر به تغذیه اطفال

  و تحمل رنج جلوگیری صورت گیرد." چرخش تکراری جنگ های طوالنی مدت باید خاتمه یابد تا یک نسل دیگر اطفال از قربانی شدن در جنگ 

قای 
ٓ
با جامعه بشردوستانه، مقامات دولتی و جامعه دیپلمات دیدار داشت، و همچنان از بیجاشده گان داخلی » او، براین«در جریان سفرش در افغانستان، ا

  متاثر از نبرد نیز دیدن نمود. 

  و کمکهای اضطراری، که بعد از سفر شامل گردد)(صحبت های معاون دبیر کل سازمان ملل متحد برای امورات بشری 

این جمعیت  229,000میلیون نفراز خانه های شان متواری گردیده اند، که  1.2بیشتر از تاثیرات بشردوستانه جنگهای طوالنی مدت در افغانستان شدید اند. 
مد های این نبردها، نیازمندی های  2016مربوط به سال 

ٓ
  بشردوستانه افزایش و موانع دسترسی تشدید یافته اند.اند. بر اثر پـی ا

ن 2.7سوء تغذی با قرار گرفتن در یک سطح هشدار دهنده 
ٓ
 اطفال زیر پنج سال تشکلیل میدهند. فقط بررا میلیون جمعیت را متاثر ساخته اند که یک میلیون ا

ن که مبتال به سوئ تغذی حاد اند، رسیدگی صورت گرفته اند که ا 35
ٓ
قای  25ز این میان در حقیقت فقط درصد ا

ٓ
ن تداوی گردیده اند. ا

ٓ
تاکید » براین«در صد ا

نان از مرگ باید کارهای بیشتر صورت گیرد." 
ٓ
  نمود که "برای کاهش درد و رنج اطفال و نجات ا

قای 
ٓ
ترول زندگی ازطریق بهبود خدمات صحی و کناز حکومت افغانستان، دونرها، جامعه جهانی و شرکای کاری بشردوستانه خواست تا در نجات » او، براین«ا

دم ها را به خود اختصاص میدهد. –یک حالت اضطرار خاموش   –سوءتغذی گسترده اقدام نماید 
ٓ
   که حتی بیشتر از نبردها در افغانستان گرفتن جان ا

قای 
ٓ
جامعه جهانی باید با استواری بیشتر با حمایت از مردم اضافه نمود که "در حال حاضر، » براون«رئیس کل کمک بشردوستانه ای سازمان ملل متحد ا

اطفال در سال جاری  126,000 از مرگ بیش افغانستان بپردازد و با کمک به فامیل های بیجاشده، عودت کنندگان جدید و کنترول بحرانهای سوء تغذی از
 جلوگیری نمایند." 
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