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 ملل سازمان مشترک پايه بلند هئيت ديدار(،  تيبشر کي) عنوان زير یبشردوست یجهان روز  بمناسبت

  افغانستان از یاسالم یها یهمکار سازمان و متحد

 
( هئيت  بلند پایه سازمان ملل متحد و سازمان همکاری های اسالمی در آغاز سفر سه روز خویش از روز ۱۳۹۵اسد  ۲۹(کابل 

رامی داشت نمودند و در مورد مشارکت بين المللی جهت رفع عوامل نياز های بشری، کاهش آسيب گجهانی بشردوستی در کابل 

 د بحران های بشری دوامدار افغانستان تاکيد ورزیدند. اهی در مورگپذیری جوامع از آفات  طبيعی وارتقای آ

 

ها گو منازعات، در حال متاثر ميشوند که در این آواخر شدت و دامنه  جغرافيایی جن گزند جنگمردم ملکی بصورت دوامدار از 

مردم در داخل  ۲۱۰،۰۰۰ميالدی  ۲۰۱۶ميليون افغان را متاثر ميسازد. از آغاز سال  ۶.۳ی گردیده است، و حد اقل زندگبيشتر 

های دوامدار و بيجاشدن سبب بميان آمدن گکه بصورت اوسط در هر روز یک هزار مردم ميشود.  جن -ردیده اندگکشور بيجا 

ردد که این امر باالی خدمات ناکافی بشری که نيازمندهای را برآورده نميتواند، بيشتر زیر فشار گحاالت اضطراری بشری مي

ی در آن وجود دارد گو مير اطفال کمتر از سن پنج سال گتان دوهمين کشور  جهان است که بلندترین ميزان مرقرار ميدهد. افغانس

ردیده است گو نزدیک به سه ميليون افراد از سوء تغذی متاثر شده است. وخيم شدن وضعيت امنيتی مانع عرضه خدمات صحی 

تغذی ميباشند. افزون بر آن، حوادث طبيعی مانند سيالبها، زمين لرزه،  و افراد بيجاشده داخلی بيشتر آسيب پذیر به امراض و سوء

 افراد را متاثر ميسازد.  ۲۳۵،۰۰۰لغزش زمين و خشکسالی ساالنه بصورت اوسط 

 

فت: ))نزدیک گراشد خليکوف، معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور مشارکت بشری برای خاور ميانه و آسيایی مرکز 

ر ادامه ميابد. الزمی گمردم افغانستان نيازمند به کمکهای بشردوستانه ميباشند و این وضعيت  از یک سال به سال دیبه یک سوم 

است که سازمان ملل متحد برای تقویه مشارکت بشردوستی در بخش حمایه و افزایش پاسخدهی به نيازمندهای اضطراری و دراز 

 مدت، فعاليت نماید((

 

ها، عدم مصؤنيت و تخطی از گی از سبب جنگذاشته و تلفات ملکی، بيجاشدگوار باالی افراد ملکی گنا ها تاثيراتگافزایش جن

زارش سازمان ملل متحد تعداد تلفات ملکی در گميالدی یک  ۲۰۱۶قوانين بين المللی بشردوستانه افزایش یافته است. در وسط 

بلند ترین ارقام تلفات ملکی در کشور ميباشد، یک سوم این به بعد  ۲۰۰۹فرد ثبت نموده است، که از سال  ۵،۱۶۶نصف سال 

 فرد ميرسد.   ۶۳،۹۳۴تا حال به  ۲۰۰۹ارقام اطفال ميباشد. تعداد کلی تلفات از سال 

 

ها سبب رنجشها، تلفات گفت: ))جنگحشام یوسف، سفير و معاون منشی عمومی در امور بشری سازمان همکاری های اسالمی 

و مير اطفال و  گردد. افغانستان یکی از کشورهای جهان است که بلندترین ميزان مرگقابل قبول مي ی غيرگملکی و بيجاشد

مادران در آن وجود دارد. من از جامعه بين المللی تقاضا مينمایم که وجوه مالی  که بصورت جدی نياز است برای رفع نيازمندهای 

 حوادث را ارتقا دهد، تا کسی از کمکهای بدور نماند.((بشری تهيه بدارد، و ظرفيت مقابله اجتماعات در مقابل 

 

روز  بشری جهانی  این دیدار،  درفت: ))گشيخ عبد العزیز الطانی، رئيس صندوق وجهی بشري سازمان همکاری های اسالمی 

سازمان صندوق وجوه بشری همکاری های ساله  ۱۵را در حال تجليل مينمایم که نيازها رو به افزایش اند، ميخواهيم که حضور 

 ((ونه فزاینده برای برنامه های بشری منابع بيشتر و قابل پيشبينی را بسيج سازیم.گرا تقویه بخشيم و  ب اسالمی برای افغانستان

 

افغانستان ))فت: گکننده امور بشری برای افغانستان  گمارک باودن، معاون نماینده ویژه سرمنشي سازمان ملل متحد، و هماهن
در کشور شده است. هر سال تعداد  گيکی از طوالنی ترين بحران ها در جهان ميباشد که سبب بيجاشدن داخلی به سطح بزر

ی تالش ميورزند. گوار برای بقای زندگردند و در حالت بيجا شده در وضعيت ناگبيشتر خانواده ها از سبب منازعات بيجا مي
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که به تعقيب نشست بشری در استانبول تجليل ميشود، تالش های جدی  خويش را برای از اين جهت، در روز جهانی بشری 
)هيچ فرد را باید بدور نگذاشت(، و نيازهای رفت مبنی بر اينکه گبرآورده ساختن تعهدات بين المللی که در آن نشست صورت 

 افغانستان بی بهره نمانند، انجام داد.(( افراد بيجاشده و قربانيان جنگها را بصورت بهتر برآورده ساخت تا از انکشاف 

    

ذاری نماید و دوران نيازمندهای بشری ساالنه را گبرای افغانستان مهم است که در بخش حل های دراز مدت انکشافی سرمایه 

شت گافغانان باز ان داخلی وگکاهش دهد. این امر نياز به سيستم پایدار و موثر مراقبت های صحی، راه های حل پایدار برای بيجاشد

کننده،  مدیریت موثر آب جهت کاهش سيالبها و خشکسالی، و انکشاف سيستم موثر مدیریت حوادث بشمول ميکانيزمهای 

 هشدارهای قبلی، دارد.  

 

ميليون فرد نيازمند  ۳.۵که  ۲۰۱۶وضعيت فعلی بشری جدی و بحرانی ميباشد و نيازمندی ها افزایش ميابد. پالن پاسخدهی بشری 

ی گی افراد بيجاشده و فعاليتهای نجات زندگا تحت پوشش قرار ميدهد، و بصورت جدی  تمرکز آن تنها پاسخدهی برای نجات زندر

تعدیل  از فراخوان -ميليون دالر امریکایی ۲۰۷ -فيصد ۶۱سال جاری جون  ۳۰ برای عرضه خدمات صحی و تغذی ميباشد. تا

تمویل شده است.  تمام تالش ها باید به خرچ داده شود که کمکهای  تا وسط سال یاز پالن پاسخدهی بشر ميليون دالر ۳۳۹شده 

يرد تا نيازهای بشری گذاری صورت گبين المللی بشری افزایش یابد و در حين حال برای راه های حل دوامدار انکشافی سرمایه 

 دورانی از بين رود و ظرفيت مقاومتی جوامع تقویه شود. 

 

 

 معلومات بيشتر، لطف نموده به  یبرا

 افغانستان،  یسازمان ملل متحد برا یبشر یکمکها یگهماهن دفتراداره معاون س،ياراب ویالر ویرجنيا

villararribas@un.org 
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