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«ملل سازمان بشری های کمک هماهنگیاداره »  

 

اعالم کمک اضطراری صندوق وجهی مشترک بشردوستانه سازمان ملل به 

 شفاخانه حوزوی هرات 

 

 
هرات: متعاقب حملهء انتحاری بر مسجد جوادیه در  -1396اسد  11مؤرخ 

ده ها تن دیگر  و ذخم برداشتنن ت 31 دست کم والیت هرات که سبب شهادت

خدمات اضطراری صحی را در بخش این والیت تقاضای  دید، شفاخانه حوزویگر

بیماران و اجرای مراقبت های آسیب های وارده به جراحی عملیات های  

برای مجروحین حادثه را نمود. عاجل  

 

 دیدار م به هرات از شفاخانه حوزوی این والیتمن امروز به محض ورود"  

نه با تالش های به عمل آوردم، محل که کارکنان صحی و منسوبین شفاخا

شبانه روزی در تالش اند تا مجروحین حادثه را از مرگ نجات دهند". این 

مطلب را توبی النزر، هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل 

حد متحد برای افغانستان بیان نمود. موصوف عالوه کرد: " سازمان ملل مت

شوار در کنار مردم افغانستان باقی متعهد است که در هر نوع شرایط د

ین ملحوظ من تصمیم و روی هم بماند ، به خصوص در همچو واقعات اسف بار

 وجوه مالی از را دالر امریکایی 35000به ارزش  مالیگرفتم که کمک 

ر قرا صحی جهان به اختیار سازمانسازمان ملل  بشردوستانه  صندوق وجهی

هرات یک مرکز  در شفاخانه حوزویای سازمان مذکور مجراز  گیرد تا

و به وسایل و ظرفیت اعمار و مراقبت های صحی اضطراری معیاری به منظور 

تجهیز گردد."های مورد نیاز،   

 

" واکنش فوری از جانب صندوق وجهی سازمان ملل به درخواست سازمان صحی 

جهان به معنی آنست که در آینده نزدیک شفاخانه ما در هرات مجهز به 

وسایل و امکانات مورد نیاز به منظور تداوی و مراقبت های جراحی در 

." این مطلب را دوکتور عارف شهرام، رئیس همچو واقعات خواهد گردید

خانه حوزوی هرات بیان نمود.شفا  

 

بنابر وخیم شدن اوضاع امنیتی و شدت گرفتن درگیری ها، ازدیاد تقاضا 

به مراقبت های صحی اضطراری و کمک به مجروحین حادثات در سراسر کشور 

یک امر انکار ناپذیر است و روی همین ملحوظ صندوق وجهی مشترک 

در جریان سه سال گذشته،  بشردوستانه سازمان ملل متحد متعاقب ایجاد اش

 مصمم بر آن گردیده است تا ساختار های صحی افغانستان را تقویت نماید.

صندوق وجهی  ل را از وجوه مالی اضطراریسکتور صحت بیشترین میزان تموی

آن تاکنون کنونی دریافت نموده است که سقف سازمان ملل بشردوستانه 

ردیده است.میلیون دالر امریکایی تخمین گ 37بالغ بر   
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