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تبرعوا اآلن بحاجة للمساعدة؟ 

المفوضیة تحذر من أن االحتیاجات اإلنسانیة في أفغانستان ال یمكن نسیانھا
English   |  Français  |   2021 20 أغسطس/ آب

UNHCR/Edris Lutfi ©  .نزح حوالي نصف ملیون أفغاني داخلیاً بسبب العنف ھذا العام وحده

في ما يلي ملخص لما قالته المتحدثة باسم المفوضیة، شابیا مانتو، والذي يمكن أن ُينسب لھا
النص المقتبس، في المؤتمر الصحفي الذي ُعقد الیوم في قصر األمم في جنیف.

تعبر المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین عن خشیتھا إزاء االحتیاجات اإلنسانیة السائدة في أفغانستان، وتحث
على تقدیم الدعم لضمان عدم نسیان أولئك الذین یحتاجون للمساعدة.

https://www.unhcr.org/ar/
https://giving.unhcr.org/general/
https://help.unhcr.org/ar/?utm_source=unhcr.org&utm_medium=referral&utm_campaign=HQ_HE_AR_orghelp___dynh
https://www.unhcr.org/news/briefing/2021/8/611f61824/unhcr-warns-humanitarian-needs-afghanistan-forgotten.html
https://www.unhcr.org/fr/news/briefing/2021/8/611f8253a/hcr-rappelle-besoins-humanitaires-afghanistan-ne-doivent-etre-oublies.html
https://www.unhcr.org/X3E
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ال یزال الوضع على األرض في جمیع أنحاء البالد شدید التقلب. وفي حین أن وتیرة القتال الواسع النطاق قد انخفضت منذ
استیالء طالبان على البالد یوم األحد، فإن التأثیر الكامل لألوضاع المستجدة لم یتضح بعد، والكثیر من األفغان قلقون للغایة

بشأن ما یحملھ لھم المستقبل.

ھناك حاجة ماسة للدعم المعزز لالستجابة اإلنسانیة داخل أفغانستان نفسھا من أجل تقدیم المساعدة للشعب األفغاني، بما في
ذلك حوالي نصف ملیون شخص ھذا العام وحده. الغالبیة العظمى من األفغان غیر قادرین على مغادرة البالد من خالل
القنوات النظامیة. اللقطات التي تم تداولھا قبل أیام قلیلة لحشود في المطار صدمت العالم، وھي تعبر بقوة عن الشعور

بالخوف وعدم الیقین الذي ینتاب العدید من األفغان.

ترحب المفوضیة بجھود العدید من الدول والھادفة لحمایة المواطنین األفغان المعرضین للخطر من خالل برامج اإلجالء
الثنائیة. ومع ذلك، ال ینبغي لبرامج اإلجالء الثنائیة ھذه أن تلقي بظاللھا على استجابة إنسانیة دولیة عاجلة وأوسع نطاقاً أو

أن تحل محلھا.

كما ال ینبغي أن یعیق ذلك أو یحول دون تمكن األفغان من أن یلتمسوا اللجوء في بلدان أخرى. یجب على جمیع الدول -
وھذا ینطبق على البلدان داخل وخارج المنطقة على حد سواء - الحفاظ على حق اللجوء لألفغان الذین یصلون من خالل

طرق نظامیة أو تلقائیة.

كما تشعر المفوضیة بالقلق من حقیقة أن الكثیرین یخلطون بین برامج اإلجالء الثنائیة ھذه من أفغانستان وبین برامج إعادة
توطین الالجئین التقلیدیة للمفوضیة، وھو أمر غیر ذي صلة على اإلطالق، إذ أن مفوضیة الالجئین ال تنقل المواطنین من

بلدانھم إلى دول أخرى.

في األسبوع الماضي، أعلنت عدة دول عن برامج إلعادة توطین أو إجالء األفغان المعرضین للخطر على التوالي، لكن لم
یتم اإلعالن عن التفاصیل الكاملة لھذه المبادرات.

ال یزال القلق یساور المفوضیة بشأن المخاطر المتعلقة بانتھاكات حقوق اإلنسان المرتكبة ضد المدنیین في ھذا السیاق
المستجدة أحداثھ، بما في ذلك النساء والفتیات. وحتى تاریخ الیوم، فإن أولئك الذین قد یكونون في مكمن الخطر لیس لدیھم

طریقة واضحة للخروج. تدعو المفوضیة الدول المجاورة ألفغانستان إلى إبقاء حدودھا مفتوحة في ضوء األزمة المتصاعدة
في أفغانستان.

ال یزال حوالي 200 زمیل من العاملین في المفوضیة، محلیین ودولیین، موجودین على األرض في أفغانستان حتى الیوم.
نحن نواصل العمل مع 18 شریكاً محلیاً غیر حكومي مع حوالي 900 موظف في جمیع أنحاء البالد. في الوقت الحالي،

نحن قادرون على الوصول إلى جمیع المحافظات، ونعمل في حوالي ثلثي جمیع المقاطعات. جنباً إلى جنب مع فریق األمم
المتحدة األوسع نطاقاً، فإننا ملتزمون بالبقاء وتقدیم المساعدة للشعب األفغاني طالما توفرت لدینا إمكانیة الوصول إلى

السكان المحتاجین وضمان سالمة موظفینا.

منذ بدایة ھذا العام، قدمنا مساعدات طارئة لـ 230,000 شخص، بما في ذلك مساعدات نقدیة، ومستلزمات المأوى والنظافة
ومواد اإلغاثة األساسیة األخرى. كما تجري عملیات رصد الحمایة وتقییم االحتیاجات لنحو نصف ملیون أفغاني نازح، 80

بالمائة منھم من النساء واألطفال.
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اقرأ المزیدأخبار ذات صلة

ندعو المانحین إلى الثبات في دعمھم للعملیات اإلنسانیة في أفغانستان، كما نناشد من أجل توفیر الدعم. ویسلط النداء
التكمیلي للمفوضیة بشأن الوضع في أفغانستان الضوء على 62.8 ملیون دوالر أمریكي كاحتیاجات عاجلة لدعم جھود

االستجابة للنازحین داخلیاً في أفغانستان وكذلك للتأھب في أفغانستان والدول المجاورة لھا. وتشكل ھذه المتطلبات جزًءا من
مبلغ 351 ملیون دوالر أمریكي المخصص للوضع في أفغانستان، والذي ال یزال یعاني من نقص حاد في التمویل بنسبة

43 بالمائة.

للمزید من المعلومات:

 +66 65 929 8062 stubberf@unhcr.org :في بانكوك، كاثرین ستبرفیلد
+41 79 337 7650 mantoo@unhcr.org ،في جنیف، شابیا مانتو

+1 347 443 7646  mahoney@unhcr.org :في نیویورك، كاثرین ماھوني

شارك على تویتر شارك على فیسبوك 

أخبار

الالجئون والمجتمعات المضیفة یتطلعون لمستقبل أكثر
إشراقاً في باكستان

أخبار

شركات صناعة السیارات في ألمانیا تجتذب الالجئین إلى
سوق العمل

أخبار

”یمكن للنساء في أفغانستان أن یصبحن عناصر من أجل
التغییر“

أخبار

غراندي: إیجاد الحلول للنزوح األفغاني أمر أساسي
للمستقبل
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أخبار

الجئون أفغان یشاركون آمالھم ومخاوفھم مع المفوض
السامي ومنسق اإلغاثة الطارئة

أخبار

المفوض السامي ومنسق اإلغاثة الطارئة یدعوان إلى
تعزیز الدعم الدولي بصورة طارئة في أفغانستان

الدعم والمشاركةشركاؤناأخبار وقصصمھامناحاالت الطوارئمن نحن

تابعونا:

االشتراك في النشرة اإللكترونیة

الوظائفالمركز االعالمي

Refworldإتصلوا بنا

إحصائیاتسیاسة الخصوصیة

الشروط واألحكاماإلبالغ عن االحتیال وسوء السلوك

األسئلة األكثر تكراًرا
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