
 

 

 

 خبرنامه  
 

گام  بشردوستانه خواسته شد تا بار دیگر برای افغانستانهای کمک کنندگان تمویل از 
 بردارند 

 
 

میلیون تن که با عدم مصونیت غذایی شدید روبرو هستند. ما  ۲۳، با در یک بحران بشری گرفتار شده است افغانستان •
 باید همین اکنون وارد عمل شویم تا از وخیم تر شدن وضعیت جلوگیری کنیم

 

بشردوستانه کمک های خود را افزایش داده اند و آماده گسترش آن هستند و بر نقش مرکزی زنان در ارائه   هاینهاد •

 کمک ها تاکید می کنند 

 

ان به میزبانی ملل متحد و دولت های بریتانیا، آلمان و قطر امروز برای تعهد به کمک های بشردوستانه کمک کنندگ •

 ضروری گردهم می آیند 

 

و شما می  هد شدپخش خوا UN Web TVبه صورت مستقیم از  بعد از ظهر به وقت کابل ۵:۳۰کنفرانس ساعت این  •

   .بیابید اینجا در و عکس هایی از افغانستان را اینجا توانید جلسه های مطبوعاتی پیش از کنفرانس را 

 
، کمک کنندگان بین المللی سخاوت قابل توجهی برای افغان های نیازمند، نشان دادند. با  سال گذشته(: ۲۰۲۲مارچ  ۳۱)ژنیو، 

، با گذر افغانستان از آشفتگی شدید و انزوای بین المللی، گروه های کمک رسان توانستند تا  میلیارد دالر امریکایی ۸،۱پرداخت 
میلیون تن  ۲۰حفاظت، سرپناه، تعلیم و تربیه و تجهیزات زمستانی به مبا غذاهای نجات بخش، آب پاک، مراقبت های صحی، 

 کمک کنند. 
 

هم می آیند تا امسال نیز جریان این کمک ها را ادامه دهند و آن را افزایش دهند. عملیات امداد   کنندگان گردامروز، باز هم کمک 
میلیارد  ۴،۴مبلغ به بزرگترین عملیات در میان دیگر عملیات های امداد رسانی در افغانستان  –هماهنگ شده توسط ملل متحد 

، درخواست نموده است. می باشد ۱۲۰۲دالر که سه برابر کمک درخواست شده در سال   
 

را تامین نموده است. در کنفرانس  ۲۰۲۲ نیازهای پالن پاسخدهی بشردوستانه سال درصد ۱۳تمویل کمک ها تاکنون تنها 
د. تعهدات امروز به میزبانی ملل متحد، بریتانیا، آلمان و قطر، نیاز است تا تعهدات صورت گرفته برای حمایت، فورا عملی شون

آوری کمک های مالی تا پایان سال ادامه خواهد داشت. جمع    
 

رنج طوالنی درافغانستان شده است. اکنون این کشور با فروپاشی اقتصادی و بدترین  منجر بهدرگیری جنگ و سال ها 
روبرو است که باعث ایجاد سطح بی سابقه ای از نیازمندی گردیده است. نهادهای کمک کننده   سال اخیر ۳۰خشکسالی در 

هشدار داده اند که با اینکه پاسخدهی اضطراری ضروری می باشد، اما برای برآورده کردن کل نیازها در افغانستان کافی نیست.  
د تا از بدتر شدن عدم مصونیت غذایی و فروپاشی بافت  اقتصاد، نهادهای اساسی دولت و ارائه خدمات ضروری باید حفظ شون

 اجتماعی جلوگیری شود. 
 

درصد  ۳۰درصد جمعیت، برای زنده ماندن به کمک های بشردوستانه نیاز دارند. نیاز به کمک ها  ۶۰میلیون تن یا  ۲۴بیش از 
است. خدمات اساسی صحی، تعلیم و بیشتر از سال گذشته است و برای نیمی از جمعیت گرسنگی شدید، یک واقعیت روزانه 

درصد عاید ناچیز خود را صرف غذا می  ۸۰تربیه و دیگر خدمات و معیشت به شدت تحت فشار قرار گرفته اند و خانواده ها 
 کنند.  

 
قدرت این : "ما میگوید سرمنشی ملل متحد در امور بشردوستانه و هماهنگ کننده کمک های اضطراریمعاون مارتین گریفیتس 

ما است تا امروز از این قدرت با تعهدات مالی  را داریم تا وضعیت وخیم بشری در افغانستان را توقف دهیم و این وظیفه اخالقی
اییم. به این ترتیب نهادهای بشردوستانه می توانند عملیات ها را افزایش سخاوتمندانه، انعطاف پذیر و بدون قید و شرط، استفاده نم

 دهند و جان مردم را حفظ نمایند."

https://media.un.org/en/asset/k1p/k1puubpv5u
https://drive.google.com/drive/folders/11_huIWtyAH0pDErkcS2T8zO5kgHM0-10
https://ocha.smugmug.com/Events-Campaigns-Publications/2022/March2022AfghanistanHLPE/n-5tzNJ9/i-Pxbx9pv
https://ocha.smugmug.com/Events-Campaigns-Publications/2022/March2022AfghanistanHLPE/n-5tzNJ9/i-Pxbx9pv
https://ocha.smugmug.com/Events-Campaigns-Publications/2022/March2022AfghanistanHLPE/n-5tzNJ9/i-Pxbx9pv


 

 

 
فراهم : "بریتانیا در حال گردهم آوری کشورها در حمایت از مردم افغانستان و کمک به میگویدلیز تراس وزیر خارجه بریتانیا 

غذا، سرپناه و تجهیزات طبی است. یکجا با متحدان و شرکای مان، ما می توانیم کارهای بیشتری برای کمک به مردم  نمودن
 افغانستان انجام دهیم و انجام خواهیم داد."  

 
: "عامل اصلی برای بهبود وضعیت بشری، دستیابی به صلح میگویدامور خارجه  دولت قطر در رسلطان بن سعد المریخی وزی

پایدار است. بر این اساس، دولت قطر در سال های اخیر تالش های گسترده و موفقی را برای حمایت از رسیدن به این هدف انجام 
افزایش شمار مردم نیازمند در افغانستان که برای بقای  داده است. با تداوم وخیم تر شدن وضعیت بشری، فروپاشی اقتصادی و

خود به کمک های بشردوستانه نیاز دارند، این وظیفه جمعی ما است تا تعهد خود را حفظ کنیم و حمایت های بشردوستانه و کمک 
 های مالی الزم را ارائه نماییم."  

 
میلیون تن با اولویت دهی به زنان، دختران و گروه های اقلیت   ۷،۱۲، شرکای بشردوستانه به ۲۰۲۲در هشت هفته اول سال 

 کمک های نجات بخش رساندند. 
 

این کمک ها شامل غذاهای مغذی برای صدها هزار کودک مصاب به سوء تغذیه، زنان باردار و شیرده، غذاهای مغذی برای 
ی اساسی برای افراد بیکار، حمایت از گروه های آسیب شاگردان مکتب، بذر و تجهیزات زراعتی برای دهاقین، آموزش مهارت ها

 از درمان آسیب های روانی و صحت باروری می گردد.  حمایتپذیر، تامین منابع آب صحی در جوامع و 
 

 جهان با تعهد سخاوتمندانه می تواند پیام قوی همبستگی را به مردم افغانستان برساند، کسانی که تاکنون درد و رنج بی شماری را
 پشت سر گذاشته اند.  

 
گوترش سرمنشی ملل متحد، سخنان افتتاحیه را ایراد خواهد نمود. او را در این نشست بلند پایه، آنتونیو  در نشست امروزی مقامات  

قطر، هون الیزابت تراس وزیر خارجه بریتانیا، انالنا بایربوک وزیر خارجه   شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی معاون نخست وزیر
آلمان و مارتین گریفیتس معاون سرمنشی ملل متحد در امور بشردوستانه و هماهنگ کننده کمک های اضطراری، همراهی خواهند 

 کرد. کشورهای عضو و شرکا نیز صحبت هایی خواهند داشت.
 

   .بیابید اینجا در رانس راجزئیات بیشتر در مورد کنف
 

 منابع تماس رسانه ای:  
 

 laerke@un.orgجینز الیرک، دفتر سازمان ملل در امور هماهنگی کمک های بشردوستانه، 
 newsdesk@fcdo.gov.ukبخش ارتباطات دولت بریتانیا، 

  s07-5@auswaertiges-amt.de آندریاس فل، دفتر ارتباط خارجه دولت آلمان، 
 aralmuhannadi@mofa.gov.qa عایشه المهندی، وزارت امور خارجه قطر،

https://www.unocha.org/afghanistan2022
mailto:laerke@un.org
mailto:newsdesk@fcdo.gov.uk
mailto:s07-5@auswaertiges-amt.de
mailto:aralmuhannadi@mofa.gov.qa

