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هماهنگی کمک های بشری ملل متحد ۀدارا  

 
  

 لیون افغانیم ۲.۸ برای رائه مساعدت های نجات حیات جهت االری جامعه بشری ملیون د ۴۳۰ فراخوان کمک
 

 نیاز یلیون دالر امریکاییم ۴۳۰به  در افغانستان بشری دهننهاد های کمک کنامسال (: ۱۳۹۶جدی  ۲۴کابل، )

برای کمک  پول. این کمک کنندکشور درسراسردختران، زنان، پسران و مردان  آسیب پزیرترینبه  دارند تا

 سرپناه اضطراری و غذا،  معالجه  تهیه آفات طبیعی جهت یاناشی از جنگ و هبیجاشدملیون  ۲.۸رسانی به 

از  مهاجرت آسیب پزیر که بعد از سالها هایفامیل بهو یا کمک  یسو تغذمصاب به اطفال  هیتغذجنگ،  مجروحین

 د، میباشد.گردنمیستان به خانه هایشان برایران و پاک

 بیشترازپیش در بیشتر نقاط افغانستان خشونت ها همچنان ادامه دارد و مردمتابی النزر، ناظم امور بشری ملل متحد برای افغانستان گفت "

که زندگی شان به اثر جنگ و یا حوادث یملیون نفر  ۲.۸ درکنارن بین المللی میخواهم تا کنندگا تمویلاز  من امروز". "اندمند حمایت نیاز

 ". بایستند نمایند،به افغانستان عودت می یهسانیکه  ازکشورهای همسایعی از بین رفته است و کطب

سال  طی .ی چندانی نداشته استتغیرو تلفات ملکی  ات را در طی دهه ای گذشته داشتهبیشترین واقعسال گذشته جنگ های مسلحانه 

شان  خانه های خویش مجبور به ترکبرای حفظ جان تن شان  ۴۴۸۰۰۰جنگ متاثر شده اند که  ازدو ملیون نفر مستقیما شته بیشتر از ذگ

  ند.برگشت پاکستان و کشور های دیگر به افغانستان ،کشور های ایراننفر بعد از پناه جویی در  ۵۰۰۰۰۰بیشتر از  ۲۰۱۷در سال  .شدند

با  را افغانستان گفت: "جامعه بین المللی تعهد دوامدار خود نسبت به مردم افغانستانیس اجراییه جمهوری اسالمی ئرعبدهللا  کتر عبدهللا اد

به طرح پاسخگوی بشردوستانه که امروز راه اندازی شد ثابت کرده است".  ۲۰۱۷ملیون دالری در سال  ۳۱۷کمک های سخاوتمندانه 

 ه کمک های به موقع و نجات بخش به فامیل ها در حاالت اضطراری در سراسر کشور خواهد بود". ئور ارامنظ

که برای کمک رسانی به فامیل  – لمللی و ملل متحد را توضیح میدهدسازمان های بشری ملی و بین ا ۱۵۰طرح پاسخگویی فعالیت های 

 . ، ارائه خدمات میکنندط دشوار از جمله افزایش حمالت به امداد رساناننیازمند هر جای که باشند، با وجود شرای ها و جوامع

رنج و آالم پاسخگویی به اقدامات گفت: طرح پاسخگویی بشردوستانه بخشی مهم از جاللت مآب توبیاس تایبرگ سفیر سویدن در افغانستان 

حیات نجات  مساعدت های عاجل برایو . بعد از دهه ها جنگ، ما نباید مردم  را رها کنیم بشری و بحران جاری در افغانستان است"

  ی بماند".قمردم باید درصدراولویت های ما با

از حوادث فعلی و یا حوادث  کسانیکهکمک های اضطراری و نجات بخش به ارائه  بهفقط  طرح پاسخگویی بشر دوستانه در سال جاری

، تخمین زده میشود شان ترتیب شده رسیدگی به نیاز های یطرح برا نیا کهینفر ونیلیم ۲.۸عالوه بر تمرکز میکند.  اخیر متاثر شده اند 

مزمن وحل ناشده مثل بیکاری،عدم موجودیت فرصت های معیشتی،  مشکالت دارای نیازهای زیادی ناشی از گرینفر د ونیلیم ۸.۷ که 

. ویل شده، ویا تغیرات جوی، هستند )که تحت پوشش این پالن قرارنمیگیرند(بیجا شده گی دوامدار، سیستم صحی کمتر تم  

و آموزش حرفه  شغل ایمسکن  ساختن یبرا نیزم نیاز به مزمن مانند یازهاین نیچن یبرا یراه حل تواندیبشردوستانه نم یکمک اضطرار

و سازمان ملل متحد، در جهت  انکشافی یشرکا تیا حماب افغانستان دولت. فراهم کند یآوردن آنها از فقر و شکنندگ رونیب یبرا یا

 کند. یافغانستان تالش م صلح و توسعه ملی چارچوب قیاز طر رسیده گی به این شرایط مساعد کننده زمینوی بخصوص

نی به میلیون دالر را برای مددرسا ۲۲.۵۸طرح پاسخگویی بشردوستانه برای افغانستان یکی ازدهها طرحی است که امسال مجموعا 

بشردوستانه درحاالت اضطراری ناشی ازجنگ یا  ی. این طرحها از اقدامات هماهنگمیلیون نفر درسراسردنیا درخواست کرده اند۹.۹۰

)تطبیق کننده  جذب منابع مالی ازتمویل کننده گان و حصول اطمینان ازحسابدهی برای حوادث طبیعی حصول اطمینان نموده وابزاراصلی

 دت شده وتمویل کننده گان میباشند.مساعبه مردم  گان(
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 برای معلومات بیشتر لطفا به آدرس ذیل به تماس شوید:

 (+kropf@un.org  ،۹۳۷۹۳۰۰۱۱۱۰فیلیپ کروپف: افسرمعلومات عامه، )
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