
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

نکات مهم  

  به تعقیب یک سلسله حمالت
که باعث کشته شدن هفت 
کارمند صلیب سرخ جهانی 
شد این سازمان حضورش 
را درافغانستان بعد ازسه 
دهه حضور مستمرکاهش 

 داد.
  آمار بیجاشدهگی در

افغانستان ازمرز ربع یک 
میلیون از جنوری تا 

 سیپتامبر گذشت.
 فلج اطفال  هایواکسیناتور

پولیو نتوانستند به دلیل  یا
جنگ و عدم دسترسی 
بشردوستانه به بیشتر 

پسر  و دختر ۱۳۰۰۰۰از
 برسند.

  :گفتگو با تمویل کننده گان
اداره انکشاف بین الملل 

( که یکی DFIDانگلستان )
ازبزرگترین تمویل کننده 
گان است درمورد اولویت 
های کمک های مالی، 

ت ها و اهمی راهبرد
موسسات خیریه داخلی 

 روشنایی میاندازد.
 

 

 

 

 

 

 

تمویل طرح پاسخگویی 
بشردوستانه  

ستی ۶۱٪ درخوا ی  ل م ع  ب ا ن  م
ه مویل شد ت ون  ن ک ا ت  

میلیون دالر ۴۰۹  
بلغ درخواستیم  

 

میلیون دالر ۲۰۹.۶  
دریافت شدهمبلغ   

http://fts.unocha.org 

۲۰۱۷اکتوبر ۱۱تا   

شدحضورش درافغانستان  مجبور به کاهش سازمان صلیب سرخ جهانی

 یدنداختطاف گرد یگرکشته وسه تن د یسرخ جهان یبهفت کارمند سازمان صل هاآن یسلسله حمالت که ط یکبعد از 
 یکااکتوبرمون ۹ یخبتار یکنفرانس مطبوعات یکبه کاهش حضورش درافغانستان گرفت. در یمسازمان تصم ینا

 یبسه بارسازمان صل ۲۰۱۶افغانسان گفت که ازدسامبر سال  یسرخ برا یبسازمان صل یئته یسرئ یزانارل
   .قرارگرفته است یمدرشمال افغانستان مورد حمله مستق یسرخ جهان

سازمان  یندفتر ا سرخ یبسازمان صل ینازمسئولبقول 
بسته خواهند شد  و شهرقندوز یابفار یتوال یمنهدرم

 یلیبلخ خ یتوال یفاش درشهرمزارشر یودفترفرع
موسسه  ینا یدیک. مرکزاورتوپیشودمتر کوچک

 یا یگرد یسازمان شرکا ینا یکهتا زمان یفدرمزارشر
 ینا یتگرفتن مسئول دربهکه قا یادارات مربوطه دولت
 یگرنقاط. دردبازخواهد بود کند یابیمرکزباشند را ارز

سرخ مورد  یبسازمان صل یها یتکشور هم فعال
سازمان درهفت  ینقرارگرفته است. پارسال ا ینیبازب

خدمات  یضمر ۱۳۵۰۰۰به  یشخو یدیکمرکزاورتوپ
 طبی ارائه نمود.

 یسرخ جهان یبصل یلحظه برا ینگفت ا یخانم زانارل 
 یسال کارمتماد یکه بعد ازس ش دشوارستوکارمندان

.  یکنیمما افغانستان را ترک نم ییم،واضح بگو یلیکه خ یایید. اما بیدهیمرا کاهش م یشها وحضورخو یتاکنون فعال
گان منازعه به  یدهد یبکاهش معروض شدن کارمندان ما به خطر درمرکزتوجه ماست همزمان که کمک به آس

 .ادامه خواهد داشت یموجه که بتوان نیبهتر

تبعات جنگ درافغانستان تحمل   
 یپتامبر. درماه سیبرنددرسراسرکشور همچنان ازتبعات جنگ رنج م یافراد ملک 

نفرتا  ۲۶۷۰۰۰به  یباگذشته وتقر یونازربع مل ۲۰۱۷شده در سال  یجاتعداد افراد ب
  .یپتامبررسیدماه س یانپا

زمان درسال گذشته  یننفردرع ۵۱۱۰۰۰ یعنی شده یجارقم نصف تعداد افراد ب ینا
 شده گان ازآنها گزارش شده اند یجاب یشترینب ۲۰۱۶که در سال  یتاست. سه وال

 . دادند یسقندوز، ننگرهارو بادغ یتشانرا به وال یجا امسال

 شده یجاب یها یلفام یدام ینآخر یمراکزشهر

شان  یشوندانخانه خوبه  را ترک کرده و یشخو یدهات یخانواده ها اغلب خانه ها
احتمال عدم شدن جنگ و  یمی. با دایبرندپناه م یمراکزولسوال یاهمجوار یجاتدرقر

به  اغلب ومردم یشترمیشودب یزبانم جوامعفشار برمنابع قریب الوقوع بازگشت 

 نشریه معلوماتی ماهوار بشری

 افغانستان

 ۲۰۱۷ سیپتامبر ۱-۳۰ |  ۶۸- شماره

 درین شماره

 صلیب سرخ مجبور به کاهش حضورش شد: ۱- ص

 نفرازایران برگشتند  ۲۸۷۰۰۰: ۳-ص

 رگشتقربانی تجاوز به خانواده اش ب: ۴-ص

گفتگوبا تمویل کننده گان این بار بااداره : ۷-ص

 (DFID) انکشافی انگلستان

 
هستند که به  یشده  یجاب ۱۰۰۰۰۰ودوطفلش ازجمله  یهست

 شهرها پناه آورده اند. عکس از: کروپف/اوچا

 
سبب کاهش حضورش  یسرخ جهان یبحمالت به کارمندان صل

 سرخ یبسال شد. عکس: فرانکو/صل یدرافغانستان بعد ازس

 ۲۰۱۷بیجا شده گان سال 

 قندوز ۲۴۴۵۳

 ترینکوت ۱۷۰۶۲

 گردیز ۱۵۱۲۷
 پلخمری ۹۴۹۹

 قندهار ۸۵۳۶
 میمنه ۷۶۰۳

 هرات ۶۸۰۹

 مزارشریف ۵۸۳۸

 فیض آباد ۵۲۹۴
 کابل ۴۳۰۱

 جالل آباد ۲۳۹۰

 خوست ۱۷۲۹

 مجموعه ۱۰۸۶۴۱

 OCHAمنبع: 
 

http://fts.unocha.org/
https://www.icrc.org/en/document/afghanistan-icrc-reduces-its-presence-country
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 ۱۰۰۰۰۰از یشترامسال ب یکنند،کوچ م یمراکزشهر
 یجادرصد کل ب ۳۸شده اند که  یجاب اکزشهرینفربه مر
 .دنیدهم یلدرسطح کشوررا تشک یشده گ

 ۵۸۰۰از  یکیساله  یحدود س ینام مستعار زن یهست 
آواره  یفاست که ازخانه اش به مزارشر ی شده یجاب

او  NRCکمک توسط موسسه  یعشده است درمحل توز
کمک  یتوانمکه م یفهمیدمآمدم چون م ینجامن ا یگویدم
 کنم. یافتدر

اما او ما را ترک کرد  یکنددرشهر کارم ینجاشوهرم ا"
درساحه  یخال یجا یک. او "ما نداد یبرا یپول یچوه
خانه دست  یکل و زباله وبا گ   یافتهشده گان  یجاب

  .ساخته است یشسازبرا

از دخترانش درکنارش نشسته  یکیبچه و  ینخوردتر
 یکرا با  درحالیکه رویش. او یتواندرفته نم یگرمکتبداواست اما  یادش یهاند، دخترخاطرات رفتن به مکتب درقر

. ما هرروز یکنمم یآتش کردن جمع آور یهرروز من چوب وخاشاک برا یگویدم یدهروشن پوشان یخط خط یفهقد
چوب  یها بما اجازه جمع آور یناغلب صاحب زم .یرویمفاصله دوساعته راه را م تا مختلف یصبح به جهت ها

 .لت وکوب کرده اند را موارد ما یودربرخ یدهندشان را نم یناززم

پول نقد  یافغان ۱۸۰۰۰عدس و  یلوگرامهفت ک یترروغن،گندم، چندل یازدوبور یفدرمزارشر یچشم اندازهست
 ماطفال یترسمکه م ینستا یدانمم یزیکهتمام چاما  برسرما خواهد آمد.  یچ یدانممن نم یگوید. اومیشترنمیرودپ

 .یازداریمکردن وپخت وپزن مگر یو موادسوخت برا یدنیزمستان زنده نمانند. ما سرپناه، آب نوش یدرسرما

  یداشغال گرد ینککل یکمحروم شدند و یبه خدمات صح یمردم ازدسترس

 یپتامبر. درهفته سوم ماه سیافتدرماه گذشته ادامه  یصح یالتبرتسه یردولتیمسلح غ یگروه ها یرفشارآوریس
شان را  یها یتصادرکردند که فعال یهدرارزگان اخطار یمراکزصح یطالبان برا – یردولتیمسلح غ یگروه ها

ماندند.  یپتامبربستهتا آخر ماه س انمرکزهمچن ۴۰مرکز   ۴۹دوامدار از یالرغم گفت و گو ها یمتوقف کنند. عل
 صحی ارائه میکردند را نفرخدامات ۱۷۵۰۰۰را که به  یمرکزصح ینطالبان چند – یردولتیمسلح غ یگروه ها
داکتران وپرستاران  یدانسف یشر یمجبور به بسته شدن کردند. بعد ازپنج روز گفت و گو ها یسبادغ یتدروال

 .برگردند شان درین مراکزتوانستند دوباره به سرکار

 یاپکت یتوال یلخ یجان یمورد حمله قرارگرفته اند، درولسوال یمبصورت مستق یدرساحات جنگ فعال مراکزصح
 یمراکزجامع صح بیشتر ازیک ماه قبل ازسرگرفته شد به اساس گزارشها یجوال یانجنگ که دوباره درپا یاندرجر

به  یدحاال با یمرکزولسوال افپراگنده دراطر یلفام ۹۰۰ ینا. تخمیدتوسط سربازان افغان اشغال گرداین ولسوالی 
امدادرسان آگاه به  یک. به قول دارد یلومترفاصلهک ۲۰بروند که درحدود  یچمکن یشفاخانه درولسوال یکتریننزد
 یایندبه شفاخانه ب یتوانند. آنها میشوندنم یتمسلح اذ یازان وگروه هاتوسط سرب یبه چمکنرسیدن مردم درراه  یطمح

 .یگیردوقت را دربرم یشترازیکساعتب رسیدن به مرکزصحی خوب باشد راهکه هوا و یطشرا یناما دربهتر

 گی کرده نتوانستندبچه ودختر زیرسن پنجسال رسیده  ۱۳۰۰۰۰واکسناتورهای پولیو به بیشتراز 
 
 یباق شلچا یکبه کودکان هنوز  یجهان دسترس یصندوق کودکان ملل متحد و سازمان صح یبه اساس گزارشها 

 یپتامبرموردهدفس ۲۹تا  ۲۵ ینب یناسیونواکس یمل ینپنجسال که توسط کمپا یرطفل ز ۱۳۰۰۰۰از  یشترمانده ب
 .بودند واکسن نشدند

اجازه کاررا  یناسیونواکس یها یممسلح به ت یگروه ها
 ییکهدرساحات تحت کنترول شان درننگرهارندادند. جا

. یشدندواکسن م یددختروبچه با ۶۰۰۰۰درحدود 
واکسن  یدطفل با ۲۳۰۰۰کنروننگرهار که  یاتودروال

 یکشور جنگ فعال دسترس یگرساحاتدرد یشدند،م
 یرا ناممکن ساخته است. سازمان صح یناتورهاواکس

دارند  یجهان وصندوق کودکان سازمان ملل متحد سع
 .کنند یداپ یساحات دسترس ینبه ا

 

 

 

 

 
 

خواهد  یکه به سرما چ یدانممن نم"
که  ینستا یدانمم یزیکهآمد. تنها چ

اطفال من اززمستان جان  یترسمم
سرپناه،  یازبهبدرنبرند. ما نبسالمت 

گرم  یبرا موادسوختآب پاک و 
 ."یمکردن  پخت وپز دار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یاپکت یتوال یلخ یجان یولسوال در
 یبه اساس گزارشها مرکزصح

ماه قبل توسط سربازان  یشترازیکب
افغان  یتیوامن یدفاع یمل یروهاین

 .اشغال شده بود
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

صندوق کودکان  یبه اساس گزارشها
جهان  یملل متحد و سازمان صح

 یک بحیث به کودکان هنوز یدسترس
 ۱۳۰۰۰۰از  یشترمانده ب یباق شلچا

 ینپنجسال که توسط کمپا یرطفل ز
 ۲۹تا  ۲۵ ینب یناسیونواکس یمل
بودند واکسن  هدف مورد یپتامبرس

 .نشدند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 یرسنبچه ودختر ز ۱۳۰۰۰۰ یشترازبه ب یپتامبردر ماه س یوپول یواکسناتورها
 جهان یکرده نتوانستند. عکس از: سازمان صح یگ یدهپنجسال رس

 
دالرامریکایی  ۲۷۲خانم هستی بعد از رسیدن به مزارشریف بمقدار 

 وجه نقد، دوبوری گندم، روغن ودال دریافت کرد.
 عکس از: کروپف/اوچا

 

http://afg.humanitarianresponse.info/
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 میایند ازایران که برداشت نادرست ازعودت کننده گان
 درمحتوای این مقاله کمک کردند.سازمان بین المللی مهاجرت 

من اگر  یگویدمرکزانتقال درشهرزرنج  م یکدر یالملل  ینمحمد گل به کارمند سازمان مهاجرت ب
. به کابل رفتم یافتم. هرقدرتالش کردم دربغالن کارنیرفتمنم یرانهرگز به ا یکردمم یدادرافغانستان کارپ

 .ندفرستاد یرانکار به ا یجستجو یخانواده ام من را برا ین. بنابریافتمنی وآنجا هم کار

انسان پول بدهد تا او را به  یقاچاقچ یکبه ساله که نامش مستعارست مجبورشده بود که  ۱۹جوان  ینا
او را بازداشت نموده وقبل ازرد  یرانا یسآنطرف مرزانتقال دهد اما چند روز بعد از گذشتن ازمرز پول

 .مرکزبازداشت انتقال داد یکمرزکردن به 

 مهاجرت شده است یافتن کارخوب نیست، اوبرای نجات جانش مجبوربه ئلهس

شده  یجاهمراه با ب یندهدوامدار وروبه گسترش فزاجنگ 
 یران،عودت کننده ازا یونلیم یشترازیکبعودت  و یگ

منابع و  ،سال گذشته یپاکستان واروپا به کشور تنها ط
 یخانواده ها درسراسرکشوررا ته یشتیمع یفرصت ها
 .کرده است

 -فقردرافغانستان یتوضع ۲۰۱۷به اساس گزارش 
 -یگزارش مشترک ازدولت افغانستان وبانک جهان

 ینقشرجامعه افغانستان کمتر یرترینپذ یبوآس یرترینفق
قبل  یجهان یکه توسط کمک ها ینفع ازرشد اقتصاد

شد را  یعتسر یتیامن یها یتوانتقال مسئول  ۲۰۱۴از
 .نده ابرد

روبه  یتیوامن یهم که وضع اقتصاد اخیر یدرسال ها
. یدندد را یبآس یشترینقشر ب ینهم شتوخامت گذا

را متاثرساخته  یسوادمردم دهات و کارمندان ب یشترجوانان،برابرشده و ب سهی یکارکه ب یدهدگزارش همچنان نشان م
 .است

بحث به اصطالح مهاجرت  یگویدافغانستان م یبرا یالملل ینسازمان مهاجرت ب یتمامور یسارت رئه سینلور
انتخاب  اوقات حقافغانها اکثر یتاکثراما فرد حق انتخاب دارد.  ینکها یعنی یمهاجرت اقتصاد یست،ن یاقتصاد

 یمحدود به خدمات اساس دسترسیمردم  ینمواقع ا یتزنده ماندن مجبورند که مهاجرت کنند. دراکثر یندارند وبرا
 یلاکثرا به دل یران. مهاجرت آنها به ایدبه حداقل عوا یدسترسچی برسد به دارند ،  یهوترب یممثل صحت و تعل

مسلح  یبه گروه ها یذب اجبارو خطرج ییغذا یتعدم مصئون ی،شده گ یجامساعد کننده مثل جنگ، ب یفاکتورها
 .یباشدم

 

 ردمرزی امسال ۱۸۰۰۰۰کودکان بی سرپرست درمیان بیشتراز
 

 ینها درمرکزانتقال سازمان مهاجرت ب یردمرز ینازجوانتر یکیساله  ۱۳جوان  یکسالم اسم مستعار 
. فرزند ارشد خانواده هفت نفری است پروان است یتالملل است. او که ازوال

نجات جان بچه ها  یومادرش برا کردهفوت  یضیمر یلپدرش به دل
 یهاست ما به خدمات اول تادهما واقعا دوراف یهقر". یکندودخترانش تقال م

ندارم تنها  یادنرفتم وخواندن و نوشتن  هرگزبه مکتبن م ،یمندار یدسترس
 م".ا یدهد یآموزش مذهب

 یشتا سالم پا پ است که باید بگذردفقط زمان  ینده اانوابا فوت تنها نان آورخ
 یبرخ". یروندم یرانکار به ا یما کودکان برا یهدرقر یبل یگویدبگذارد. او م

ها هم مانع  یبروند وبرخ یرانکه به ا یدهندها به پسران شان اجازه م یلفام
 ."بروم یراناجازه داد که به ا یماما مادرمن برا یشوندشان م

بزرگترش  یاو را با پسرکاکا یرانا یسکارنکرد، پول یرانسالم هرگز درا
ازهم جدا کردند  بازداشتگاه. بعدا آنها را دریرکردهنگام سفربا قاچاقبردستگ

وسالم را به بخش کودکان بازداشتگاه انتقال دادند. او را بعد ازدوهفته تنها 
 ندارد. یخبر یشازپسر کاکا اکنون ردمرزکردند که

 

 

 
 یها یساله ازولسوال ۱۳سالم 

کاربه  یپروان برا یتدورافتاده وال
 .فرستاده شده بود یرانا

 
 یتوال یلکگروه ازعودت کننده گان درراه برگشت ازمرزم یک
 الملل ینازاداره مهاجرت ب یلتی. عکس از: اندرو کویمروزن

 
 
 
 
 

 
 یندهجنگ دوامدار وروبه گسترش فزا

عودت و یشده گ یجاهمراه با ب
ه بعودت کننده  یونلیم یشترازیکب

سال گذشته منابع و  یکشور تنها ط
خانواده ها  یشتیمع یفرصت ها

 .کرده است یدرسراسرکشوررا ته
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یبحث به اصطالح مهاجرت اقتصاد“
 ینکها یعنی یمهاجرت اقتصاد یست،ن

افغانها  یتفرد حق انتخاب دارد. اکثر
زنده  یانتخاب ندارند وبراحق اکثرا 

 ."ماندن مجبورند که مهاجرت کنند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ها به پسران شان اجازه  یلفام یبرخ“
ها  یبروند وبرخ یرانکه به ا یدهندم

 یماما مادرمن برا یشوندهم مانع شان م
 ."بروم یراناجازه داد که به ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://afg.humanitarianresponse.info/
http://documents.worldbank.org/curated/en/667181493794491292/Afghanistan-poverty-status-update-progress-at-risk
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  داشته یشنفر افزا ۸۰۰۰امسال  یختهخود انگ کننده گان عودتتعداد 

افغان بصورت خود انگیخته به افغانستان  ۱۰۶۰۰۰بیشتراز  ۲۰۱۷تنها بین جنوری تا آخر سیپتامبر 

 ردمرزشدند.تن شان  ۱۸۰۰۰۰ برگشتند وتعداد بیشتری درحدود 

آنها بدون متعلقات سبب میشود که  یگیردصورت م یاغلب آن یرانها ازا یکه اکثرردمرز یتواقع ینا
ها دربازداشتگاه هفته  یآنها اکثرشان روزها وحت . قبل ازردمرزکردنشوندرد مرز یشخو یلفام یواعضا

 یشوند.م ینگهدارسخت   یطتحت شرا

اروپا و  یهبشردوستانه اتحاد یکمک ها ،ها  یموسسه حفاظت ملک یتالملل با حما ینسازمان مهاجرت ب
مشخصا  ؛یکندم یگ یدهرس یرانها ا یعودت کننده گان و ردمرز یرترینپذ یبدولت جاپان  تنها به آس

ازصندوق  یونیلیپنج م یمال یتبرعالوه با حما. سرپرست یکودکان ب یازنان  یت،معلول یافراد دارا
راهکار جامع  یک ،شده یگ یدهکمتر رس یحاالت اضطرار یسازمان ملل متحد برا یاضطرار یمرکز

 .بشردوستانه سردست گرفته خواهد شد یالملل وشرکا ینتوسط سازمان مهاجرت ب

 

 ازشبکه های جنایت کارعودت بدون هیچ چیز اما قرضدار و با هراس 

مهاجران درداخل بازداشتگاه قرض کند تا  یگرازد را یکاییدالرامر ۱۵۰محمد گل مجبورشد که حدود 
قرضم را  یدندارم اما با یپول یچمن ه". را بپردازد دربازداشتگاه بود وسفر به مرز یکهده روز هزینه

داشتم  یزیکهکمتر ازچ یه. من با سرما"ستیکار ن یچه اما د کشوربدهم  ام را بپردازم و خرچ خانواده
  .مبرگشت

ئله قاچاقبر هم است، چون محمد گل پول نداشت قصد داشت که بعد ازینکه در ایران کارکند قرض مس
قاچاقبر را بدهد.او میگوید تمام قاچاقبران شبکه خود را دارند بعد ازچند وقت حتمن من را پیدا میکنند 

 ولسوالی افراد خود را دارند.چون آنها درهر والیت و 

گان وعودت کننده گان شفاخانه بیجا شده 

 را لبریزکرده اند

حسان هللا شینواری رئیس شفاخانه حوزه وی ننگرهار ا
مریض درشفاخانه تداوی  ۲۰۰۰میگوید هرروز بیشتر از 
 نوزاد تولد میشوند. ۹۰میشوند و هرشب درحدود 

ساعات شلوغ کاری صبح تمام شده است، مریضان و 
خویشوندان شان درصحن شاریده مجتمع طبی شهرجالل آباد 

دان صحی گزارشهای شان را پایین وباال میروند، کارمن
 ۳.۲۵دوسیه بندی میکنند اما رئیس شفاخانه دلیل چندان برای عادی بودن وضع نمی بیند. او بودجه 

بودجه ما خیلی  ،لیون دالری تخصیص سال جاری را ناچیز میخواند ومیگوید که ما با شرایط میسازیمیم
 کم است.

ای شفاخانه جهت ارائه خدمات به تعداد ازدیاد او میگوید پول اختصاصی توسط وزارت صحت عامه بر
عودت کننده ازپاکستان درحوزه شرقی  ۷۶۰۰یافته مردم کافی نیست. تنها امسال بصورت میانگین ماهانه 

نفردرچهاروالیت این حوزه بیجا شده اند. این شفاخانه اکنون شفاخانه  ۳۸۰۰۰سکنا گزین شده اند و بیشتراز
 ارمیلیون نفراست.ارجاعی اصلی برای حدود چه

این شفاخانه بیست فیصد بیشتر نسبت به عین زمان درسال گذشته خدمات  ۲۰۱۷درشش ماه اول سال 
فیصد افزایش یافت و تعداد عملیات جراحی  ۱۰۲درصد به  ۸۹ارائه کرده است. مریضان داخل بستز از
 بیشترازیک سوم افرایش را نشان میدهد.

از صندوق وجهی مشترک بشردوستانه افغانستان برای  کمک مالی هزاردالرامریکایی ۶۲۲به مقدار 
مراکزجدید مراقبت های ترضیضی بعد ازسه سال به اتمام رسید که بربحران کاهش بودجه شفاخانه 

درین سال نیست و  سهمگیری در تمویل ادامه کار این مراکز میافزاید. وزارت صحت عامه قادر به 
 راستا اقدام نکرده اند.   موسسات انکشافی هم تاکنون درین

رئیس شفاخانه موضوع گرفتن فیس ازمریضان را درنظردارد اما این کاردرافغانستان غیرقانونی است. 
رئیس با گالیه میگوید که ازیک طرف خدمات صحی درافغانستان قرارست که رایگان باشد و ازطرفی 

 نمیکنیم. ما درشرایط ناممکن قرارداریم. ما پول را که برای ارائه خدمات صحی موردنیازاست را دریافت

 
 

 

 
 

 

 

"من با کمتر ازچیزی که قبل ازفتن 

 داشتم برگشتم"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ینا ۲۰۱۷درشش ماه اول سال 

نسبت به  یشترب یصدف یستشفاخانه ب

زمان درسال گذشته خدمات  ینع

داخل  یضانارائه کرده است. مر

 یصدف ۱۰۲درصد به  ۸۹بستز از

 .داشته. یشافزا

 
 

 یبرا یبشردوستانه نه دولت ونه هم موسسات انکشاف یبعد ازاتمام کمک مال

 گذاشتند. عکس از: کروپف/اوچا یشپا پپ یضیترض یازمراقبت ها یتحما

http://afg.humanitarianresponse.info/
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 خانه های مصئون برای آسیب دیده گان ازلغزش زمین
 درمحتوای این مقاله کمک کرده است Concern Worldwideموسسه  

شمال کشور اغلب  نفر ازآفات طبیعی آسیب می بینند. ۲۰۰۰۰۰بصورت میانگین هرساله درحدود درافغانستان 
 ۱۶۰۰شان و تخاربیشتر ازبیشتر متاثر میشود. درماه های اپریل و می سال گذشته باران های شدید دروالیت بدخ

  .فامیل خانه را تخریب کرد.

درقریه هفازان درولسوالی روستاق والیت غور هیچ خانه ی خراب نشد اما یک درزبزرگ درتپه مشرف به قریه 
روریزی تپه یا زلزله متقبل شدند.نمایان شد. چهارصد باشنده خطرگورشدن زیرآوارلغزش دیوآسا را درصورت ف  

هیچ خانه ی خراب نشد اما یک درزبزرگ درتپه مشرف به قریه  تخاردرقریه هفازان ولسوالی روستاق والیت  
باشنده خطرگورشدن زیرآوارلغزش  ۴۰۰نمایان شد. 

 پذیرفتند.فروریزی تپه یا زلزله دیوآسا را درصورت 

خال محمد میگوید خانواده من برای سه صد سال اینجا 
زنده گی کردند اما من دیگر تحمل کرده نتوانستم. او 
خانه اش را ترک کرده همراه زن و دختر و دو پسرش 

 .به زیر یک خیمه در صحرا کوچ کرده است

 زمستان را زیرخیمه سرکردن

فامیل که درقریه هفزان ولسوالی  ۶۰درنهایت بیشتر از
کیلومتری  ۲.۵رستاق زنده گی میکردند به یک ساحه 

ازخطر لغزش احتمالی  قریه قبلی شان جابجا شدند. که
تمام خانواده ها دارای زمین برای  زمین درامان بمانند،

 ساختن خانه بودند به استثنای خال محمد.

اوفقیرترین عضو جامعه است. خانواده او سختی های زیادی را کشیده او وزنش درطی چند سال گذشته پنج 
 کودک شان را ازدست داده اند و کوچکترین طفل شان دارای معیوبیت است.

برای خرید گازسوخت داشته  ی. او که ندرتا پول"زیرخیمه زنده گی نکرده بودم من پنجاه ساله هستم و تاکنون"
میگوید که زمستان سخت بود، باران وبرف چوب های ما را ترکرد و برای چندین روز ما نمیتوانیستیم که دیگ 

ولسوالی  درطی سه دهه گذشته او به حیث کارگردرمزارع دیگران یا نجاردربین مردم و کنیم یا چای دم کنیم.
درزمستان  شپیاده رفته میتوانست کارکرده است. چندین بزتنها منبع معیشتی ثابتیکه که به آنها های همجوار

 است. او پالستیک برای پوشانیدن خیمه اش خریده تا دربرابربرف ازآنها محافظت کند.

ل متاثرازلغزش زمین فامی ۳۵۰برای تقریبا  کمک مالیصندوق وجهی مشترک بشردوستانه برای افغانستان 
 جهت ساختن سرپناه نمود 

واده آسیب دیده ازلغزش خان ۳۵۰صندوق وجهی مشترک بشردوستانه برای افغانستان ساخت سرپناه برای تقریبا 
 مویل میکند.زمین را ت

 خال محمد میگوید چیزیکه بمن کمک کرد زمستان را پشت سربگذارم این بود که میدانستم همه چیزبرای خانواده
سرپناه انتخاب  دریافت کمک بهفامیل آسیب دیده ازآفات طبیعی است که برای  ۳۵۰ام بهترخواهد شد. او جزو 

که برروی زمین های مصئون از لغزش زمین برای خود سرپناه بسازند.  کمک شد تاخانواده ها  شده است. برای
از صندوق وجهی مشترک  یدالر ۴۰۰۰۰۰با کمک مالی  Concern Worldwideاین پروژه توسط موسسه

 بشردوستانه برای افغانستان تطبیق میگردد.

آباد کند. این خانه یک  آنجا ساحه خانه خال محمد درباالی تپه است جاییکه مردم برایش اجازه دادند خانه اش را
بتواند ازمهمانان پذیرایی کند. اما  تااتاق بزرگ دارد واو امیدوارست که درآینده یک خانه دیگرهم درآن آباد کند 

 درموقعیت مصئون ازبی خانه گی بهترست. اتاقیک  بقول خودش داشتن

 بعد ازتجاوزقربانی ازخانه طرد شد

 درمحتوای این مقاله کمک نموده است. یموسسه هیئت طبی بین الملل

 ۱۵جامعه مواجه میشوند. دختر در اغلب ازخانه طرد میشوند و به بدنامیقربانیان تجاوزهای جنسی درافغانستان 
مرکز مصئونیت خانواده جاییکه بعد ازطرد شدن ازخانه توسط پدرش  ردر حوزه شرقی میگوید به مشاوی ساله 

  ."من احساس نا امیدی و تنهایی کردم"سرپناه یافته گفت 

توسط پلیس نجات ند روزبعد این دخترتوسط یک خویشاوند مردش ربوده شده وباالیش تجاوزصورت گرفت که چ
من فکر کردم دیگر دلیلی زنده گی ندارم وباید خودکشی  "توضیح میداد یافت.او درحالیکه به عقب نگاه میکرد 

. کارمند دفتر آی ام سی که باحمایت صندوق سازمان ملل متحد راه اندازی شده برایش جلسات مشاورتی "کنم

 
Khal Mohammed moved his familiy into a tent when his village 
was threatened by a landslide. Photo: Concern/Hadi Nabil 
  

 
 

 

 

 

 

 

خانواده من برای سه صد سال اینجا “

زنده گی کردند اما من دیگر تحمل 

 ."کرده نتوانستم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من پنجاه ساله هستم و تاکنون “

، نکرده بودم یزنده گ یرخیمهز

 سرکردن زمستان سخت بود"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیگر دلیلی برای "من فکر کردم 

زنده ماندن ندارم و تصمیم گرفتم 

 خودکشی کنم"

 

 

http://afg.humanitarianresponse.info/
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/natural-disasters-0
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 طی اینده و احساسات فروپاشیده او را مدواکردند. اجتماعی توسط یک داکتر خانم ارائه کر-وخدمات روحی
 افکارخودآزاری اش فروکش کرده است.اکنون  شد که دراتفاق که افتاده تقصیری نداشته و او جلسات 

 گی به قربانیان خشونت مبتنی برجنسیترسیده 

احتماال آنها را آشتی دهد. یک هیئت و گپ بزند شبا فامیل باشد تا که اگر کسی پرسیددخترازمشاورش این 
ازموسسه آی ام سی با خانواده اش دیدارکرد اما در اول کدام موفقیت نداشتند. پدرش ازینکه درباره دخترش گپ 

 صورت گرفت تا پدرش قانع شدزیادی بزند ابا ورزید واتاق را ترک کرد. یکی ازاعضای هئیت میگوید تالش 
رو شود. این عضو هیئت میگوید ما درقالب باورها وارزش های مذهبی مسئله به آنچه بردخترش گذشته روب که

 که درباره آینده دخترش فکر کند. دخترحاال با خانواده اش زنده گی میکند. را مطرح کردیم تا او را قانع کردیم

 تقریبا دوسوم تمام زنان درافغانستان انواع خشونت را تجربه کرده اند.

تاسیس شد. شعبه های دیگر هم  ۲۰۱۳تان دروالیات کابل وننگر درسال نواده درافغانساولین مرکزمصئونیت خا
روحی را برای قربانیان تجاوزجنسی -بعد از آن درسراسرکشوربازشدند که خدمات صحی، حقوقی واجتماعی

 وخشونت های مبتنی برجنسیت ارائه مینمایند.

خشونت مبتنی برجنس وجنسیت یک مشکل عمومی درافغانستان است که ازنابرابری های مغلق رسوم فرهنگی 
زنان را برمرد فروکاهی نموده ازحمایت کردن یا حمایت شدن شان جلوگیری مقام که درموازات فقروعدم آگاهی 

زنان درافغانستان انواع خشونت های ت سازمان ملل متحد تقریبا دوسوم تمام یمینماید.به اساس آمارصندوق جمع
 اجتماعی را تجربه کرده اند.-فزیکی، جنسی و روحی

  نانه وحوادث امنیتی علیه مددرسانادسترسی بشردوست

وفعالیت های آنها گزارش شده است. که تعداد اینگونه حوادث  تسهیالت، مددرسانانواقعه برضد  ۳۲درماه سیپامبر  
میرساند. دردورویداد جداگانه دو مددرسان هدف قرارگرفته وکشته شدند.  ۲۰۱۷حادثه درسال  ۲۵۸را به 
سیپتامبر  ۱۱و بتاریخ  سه ماین روبی کشته شدسیپتامبر یک کارمند موس ۹ سوالی چپرهاروالیت ننگرهاربتاریخدرول

 این سازمان کشته شد یک داکتراورتوپیدیست سازمان صلیب سرخ جهانی درشهر مزارشریف درمرکزاورتوپیدیک
وظیفه امسال  مددرسان درحین اجرای ۱۵ه مراجعه کنید(. درمجموع مقاله درمورد صلیب سرخ درهمین نشری )به

 تن دیگر اختطاف شدند. ۴۳زخمی و  ۱۳درافغانستان کشته، 

ن نوع رویداد ها را رویداد علیه کارمندان و تاسیسات صحی درماه اگست  ثبت شده که تعداد ای ۱۷درمجموع 
رسانیده است. بلندترین آمار ازوالیات بادغیس وننگرهارگزارش شده است. )به نقشه مراجعه  ۱۰۳درامسال به 

گروههای مسلح درمناطق جنوبی  درساحه تحت کنترول ت متواترکنید(. دسترسی بشردوستانه بصور
ننگرهارمحدود است. این مسئله همراه با وضعیت امنیتی شکنند سبب شده تا موسسات بشردوستانه نتوانند درک 

 داشته باشند. ،ازنیازهای احتمالی که به انها رسیده گی نشده یدرست

۴۳ 
 مورد اختطاف مددرسانان

 

  
 

۲۵۸ 
 مورد

۱۰۳ 
موارد خشونت  علیه تسهیالت 
 صحی وکارمندان صحی

۱۵ 
 مورد قتل مددرسانان

( سیپتامبر ۱۴تا  ) 

۱۳ 
 مورد زخمی شدن مددرسانان

 
 صحت. منبع:  دفتراوچا و کلستر ۲۰۱۷حوادث امنیتی علیه کارمندان و تسهیالت صحی درجریان سال 

رد   

http://afg.humanitarianresponse.info/
https://reliefweb.int/report/afghanistan/unmas-afghanistan-and-dmac-strongly-condemn-brutal-murder-afghan-deminer
http://www.icrcnewsroom.org/open.asp?ID=1567&title=Afghanistan__Physiotherapist_who_helped_amputee_patients_shot_and_killed_
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 DFIDانکشاف بین الملل یا  تمویل کننده گان: فیلیدا استراتان ازاداره گفتگوبا

اولویت ها وچشم انداز تمویل کننده گان ما چی ها اند؟ درین سلسله مطالب جدید اداره هماهنگی کمک های 
 بشردوستانه پای صحبت های کسانیکه پاسخگویی بشردوستانه درافغانستان را حمایت میکنند، می نشیند.

 است؟چشم اندازدولت شما درمورداوضاع افغانستان چی 

لستان گکشوران با چاش های جدی مواجه است. حمایت های م فت های داشته اما این کشورهنوزهافغانستان پیشر
درموارد چون امنیت، انکشاف، کمک های بشردوستانه وحکومت داری درراستای ساختن یک حکومت با سعادت 

 وباثبات کمک میکند.

 نید؟آیا شما دروضعیت کلی کشورپیشرفتی را مشاهده میک

سال گذشته ما شاهد رشد اقتصادی، ازدیاد فرصت ها برای زنان ودختران و سیستم صحی که بتواند  ۱۶درطی 
برحمایت ازانکشاف افغانستان متعهد است وپارسال  انگلستان به نیازهای مردم بهتر رسیده گی کند بوده ایم. 

 یم.کشورداد سیل به اینکدرکنفرانس برو ۲۰۲۰تا سال  را ملیون دالر ۹۸۷برابر به  ییملیون یورو ۷۵۰وعده 

 درمورد کمک های بشردوستانه تان اولویت های شما درچی مواردی اند؟

اعاده وی برای عودت کننده  ؛ کمک های اضطراری، حمایت هایعمده دارد کمک های بشردوستانه ما پنج جزء
قابل حوادث، ظرفیت سازی اجتماعات درم رند، تقویت مقاومتگان و کسانیکه در بیجا شده گی دارزمدت بسرمیب

ماین روبی لی و حمایت ازبرنامه های موسسات م
برای کاهش مرگ ومیرو اعاده زمین ها برای 

 استفاده مولد.

)اداره  DFID فرق کمک کمک های بشردوستانه 
با تمویل کننده انکشف بین الملل دولت انگلیستان( 

 گان دیگر  چیست؟

شرکای ما ی مالی ما چندین ساله است که اینکمک ها
نامه ازقبل برنامه ریزی کنند و بر تارا قادرمیسازد 
که  جریان سالهای متمادی پالن کنندهای را در

تغیرات پایداررا ایجاد کند. این سبب میشود که 
 شودازنوشتن پروپوز های جدید هرساله جلوگیری 

وکارمندان وقت شان را صرف تطبیق برنامه ها 
کنند. این نوع تمویل به کارمندان شرکای ما امنیت 

ازینکه زمانیکه یک حادثه اضطراری اتفاق میافتند شرکای ما آمده به  یکندم شغلی واعتماد داده و حصول اطمینان
 پاسخگویی سریع هستند.

 روش شما برای تمویل و کار با موسسات داخلی چیست؟

. ما متعهد به کمک به آنها ک های بشری درافغانستان حیاتی اندموسسات خیریه محلی برای موفقیت وپایداری کم
این امر  DFIDرهبری کمک های بشری هستیم. یکی ازراه های که در داشتن نقش فعال بهبرای قادرساختن شان 

کمک به صندوق وجهی مشترک بشری افغانستان است که درین راستا ما بزگترین تمویل کننده این  را محقق میکند
صندوق هستیم. ما همچنان "برنامه دوقلو سازی" را با موسسه اکبر تمویل میکنیم که هدفش جوره کردن موسسات 

گرفتن پول ازصندوق  تا بتوانند ازپروسه تضمین اعتباری که برای است سازی داخلی وخارجی برای ظرفیت
 وجهی مشترک افغانستان الزم است تیرشوند وبرای دریافت پول مستقیما درخواست بدهند.

 فاصله بین اقدامات بشردوستانه وفعالیت های انکشافی را ازبین میبرد؟ DFIDچگونه  

DFID جهی برای تمام فعالیت جه جداگانه برای اقدامات بشردوستتانه واقدامات انکشافی ندارد. ما یک صندوق ویبود
درافغانستان داریم بنابرین دراینکه چگونه این وجه را مصرف کنیم انعطاف پذیری داریم. این بدین  DFIDهای 

 متضررین ادامه میدهیم. به معنی است که بعد ازکمک های عاجل همچنان به کمک های اعاده وی خود

 میشود یک مثال بزنید؟آیا 

عودت کننده وهای دارازمدت را برای ادغام کسانیکه دربیجا شده گی مزمن بسرمیبرند  ما درهرات وقندهار برنامه
برای این مردم خانه های دایمی میسازند، دسترسی شان به بهداشت وآب  ازطریق این برنامه ها تمویل میکنیم که

ا همچنان یک برنامه پنجساله را تامین میکنند وشرایط درآمد زایی را آماده میکنند. تحت برنامه بشردوستانه خویش م
تا بتوانند به حوادث آماده گی بگیرند، درصورت  میکند  برای کمک داریم که  والیت ۹به حوادث را درگی آماده 

 اتفاق پاسخگویی نمایند و تاثیرات خوادث طبیعی را کاهش دهند. 

 تا چی وقت دولت شما به تمویل اقدامات بشردوستانه ادامه میدهد؟

برای کمک دوامدار به افغانستان متعهد است وحصول اطمینان ازینکه کمک های ما  متحده انگلستان دولت شاهی
کمک های  DFIDقابل پیش بینی و انعطاف پذیرست یک اولویت است. وزارت خارجه ما امسال اعالن کرد که 

 
شان  یهبدخشان نقشه خطرات قر یتمبارزه با حوادث وال یتهعضو کم یخانم ها
است  یاجتماع یوتاب آور یبرنامه پنجساله آماده گ یکاند که جزو از یدهرا کش

 ARC :شده است. عکس از یلتمو DFID که توسط
 
 

 

 
 بشردوستانه یماستارتان رهبر ت یلیداخانم ف

DFID .او سه قبل بکاردر درافغانستان است 

DFID قبل به افغانستان  یکسالشروع نمود و

او با  DFID در یتآمد. قبل ازگرفتن مسئول

و  یسودان جنوب یمبابوی،ز یتی،انجو ها درها

 .کارکرده است یهترک
 

 

 

موسسات خیریه محلی برای موفقیت “

وپایداری کمک های بشری 

درافغانستان حیاتی است. ما متعهد به 

آنها برای قادرساختن شان کمک به 

به نقش فعال گرفتن دررهبری کمک 

 ."های بشری هستیم

 

 

 DFID”   یبودجه جداگانه برا 

اقدامات بشردوستتانه واقدامات 

صندوق  یکندارد. ما  یانکشاف

 DFID یها یتتمام فعال یبرا یوجه

 ”.یمدرافغانستان دار

http://afg.humanitarianresponse.info/
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افزایش  ۲۰۲۰ال ملیون دار(  تا س ۱۳۲ملیون یورو ) ۱۰۰مالی جهانی اش را دربخش ماین روبی تا سقف 
لیون یورو  برابر به یم ۱۱.۵میدهد که بخشی آن به افغانستان تعلق خواهد گرفت. وهمین چند روزقبل منظوری 

 میلیون دالر دیگر را برای طرح پاسخگویی بشری امسال افغانستان دریافت کردیم. ۱.۱۵

  بروزرسانی منابع مالی بشردوستانه

اداره هماهنگی  سیستم خدمات پیگیری مالیاکتوبر   ۱۱تا تاریخ 
میلیون دالر کمک  ۳۰۶کمک های بشری سازمان متحد مجموعا 

 میلیون ۲۴۹.۶مالی را برای افغانستان گزارش کرد. ازین مقدار 
فیصد  ۶۱به طرح پاسخگویی بشردوستانه صورت گرفته که 

سال را  بازنگری اوسطبعد از میلیون ۴۰۹.۴دار کاهش یافته مق
تشکیل میدهد. بزرگترین تمویل کننده گان طرح پاسخگویی 

میلیون دالر،  ۷۲بشردوستانه عبارتند از ایاالت متحده امریکا با 
با  یون دالر  دولت شاهی متحده انگلستانمیل ۲۸با  ECHOدا بع
 میلیون دالر ) به چارت مراجعه کنید(. ۱۸

درصد پول مورد  ۲۴کلسترمصئونیت غذایی وزراعت بادریافت 
نیازش بیشترین کمک مالی را دریافت کرده است. تیم سیستم 

 ۳۹پیگیری مالی بکارشان همراه دفتر اوچا برای مرتبط سازی 
 نامشخص با کلستر های مربوطه شان ادامه میدهند. تمویل درصد

سیستم پیگیری مالی قصد دارد تا یک تصویرکامل ازجریان مالی 
کمک های بشردوستانه بین المللی را ارائه کند. کارکرد این سیستم 
متکی به تعهد تمویل کننده گان، موسسات سازمان ملل متحد و 

درمورد شفافیت  Grand Bargainشرکای اجرایی به توافق 
بهتر ازطریق گزارش دهی متدوام، سریع و مکمل به سیستم 

 .مقدار منابع مالی  کمکی به شرکای اجرایی درافغانستان استب رابطهپیگیری مالی درجنیوا در

پروژه های  به میلیون دالر ۶.۴مشترک بشردوستانه افغانستان قویتر عمل نموده صندوق وجهی 
 کمک مالی نموده است موسسات داخلی 

کشورهای سوئدن، از میلیون دالر ۲۴.۸ صندوق وجهی مشترک برای افغانستان ۲۰۱۷تا دهم اکتوبر
این حساب مقدارپول کمک  ، استرالیا، ناروی و سویزرلند دریافت کرده است. باشاهی متحده انگلستان

میلیون  ۴۱.۱ملیون دالربالغ میشود که تقریبا ۴۰تاکنون به  ۲۰۱۷شده و تعهد شده به این صندوق درسال 
دالر هدف سالیانه صندوق وجهی مشترک یا ده درصد نیازمندی طرح پاسخگویی بشردوستانه را بصورت 

 نشان میدهد. شده کامل برآورده

ملیون دالر را برای  ۲۰ناظم اموربشری آقای توبی النزر مبلغ  ۲۰۱۷ال از تخصیص معیاری دوم درس
تعداد زیادی ازپروژه ها در مناطق با دسترسی دشوار وولسوالی های کمتر رسیده گی شده، منظورکرد. 
چالش رساندن کمک به ساحات با دسترسی دشوار امتیازنسبی را برموسسات داخلی درمقایسه با موسسات 

شده که درتخصیص بوضوح دیده میشود.ازین تخصیص ُنه پروژه ازموسسات داخلی خارجی سبب 
 دریافت کردند. ،که چهاربرابر مقدار تخصیص معیاری اول استرا میلیون دالر  ۶.۴بیشتراز

 
 
 
 
 
 

ان و منابع مالی صندوق وجهی مشترک بشردوستانه افغانستانگتمویل کننده   
 

گلستانان سوړدن  سویزرلند ناروی استرالیا 

     
$۸,۳۶۳,  ۷۰۰  $۸,۰۳۲,۹۸۰ $۶,۱۰۳,۲۰۰ $۲,۱۰۹,۳۳۴ $۲۰۰,۰۰۰ 

 برای معلومات بیشتر لطفا به آدرس زیر به تماس شوید:

  ,parker@un.org فونی، تلدامینیک پارکر، رئیس اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد
   ,kropf@un.org  ۰۷۹۳۰۰۱۱۱۰،، تلیفونعامه دفترهماهنگی کمک های بشری ملل متحدفیلیپ کروپف، افسرمعلومات 

 

 

 https://goo.gl/iqK87aبرای دریافت ترجمه این متن کود مقابل را اسکن کنید یا به این لینک سربزنید 

 www.unocha.org | www.reliefweb.intبرای معلومات بیشتر لطفا به این لینک ها سربزنید: 
        https://www.facebook.com/UNOCHAAfghanistan         https://twitter.com/OCHAAfg  
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http://www.reliefweb.int/
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