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افغانستان- حدمت اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل  
 

هفده میلیون دالر تخصیص از صندوق وجهی مشترک بشردوستانه برای مساعدت به جوامع 

 خشکسالی زده
 

میلیون دالر امریکایی را به  ۱۷: صندوق وجهی مشترک بشردوستانه مبلغ   ۲۰۱۸جون  ۲۵ابل، ک

موسسات خیریه غیردولتی )انجوها( و دفاتر سازمان ملل متحد برای اقدامات بشردوستانه در راستای 

 دربرگرفته اختصاص داده است.که ساحات وسیع از افغانستان را  ینجات جان انسانهای متاثر ازخشکسالی

ابی لنزرناظم اموربشری برای افغانستان گفتند که حاال زمان مساعدت است، درعدم انجام اقدامات آقای ت

سریع تعداد افراد آسیب دیده و عمق رنج وآالم مردم متاثر شده بصورت تصاعدی افزایش خواهد یافت. 

ان را ش فصل کشت اخیرخشکسالی درحدود دومیلیون نفررا در ساحات شمال وغرب کشور که حاصالت 

 ازدست دادند متضررساخته و ده ها هزارقامیل نیازمند کمک های عاجل اند.

کمک های عاجل شامل مساعدت های وجه نقد برای خرید غذا از بازارمحلی، آبرسانی بوسیله تانکر به 

 و تداوی دختران و پسران مصاب به سوء تغذی، میشود.قریجات و مکاتب که منبع آب شان خشک شده 

ف ما رسیدن به جوامع که بیشترین نیازرا بکمک دارند درهرجاییکه زنده ی لنزر درادامه گفتند هدآقای تاب

گی میکنند، است و از جوانب درگیر منازعه میخواهم که به  فعالیتهای کمک رسانی ما اجازه دهند تا 

مردم )مجبور به ترک محالت شان نشوند( درخانه های شان، نزدیک مزارع خویش بمانند و اطفال شا ن 

 علیم ادامه دهند.درمکتب به ت

موسسات مدد رسان فعالیت های بشردوستانه را با فعالیت های انکشافی تلفیق میکنند مثال با حمایت از 

حمایت برای کاهش هزینه آب رسانی توسط تانکر و مسئوالن محلی برای ترمیم و احیا چاه های موجوده 

وانی و تخم های بذری مقاوم به منابع معیشتی مردم متاثر ازخشکسالی ازطریق تهیه علوفه حیاز

 خشکسالی.

تابی النزر گفتند:"نهاد  های سازمان ملل متحد بحیث یک واحد عمل نموده و با ادارات ذیربط دولتی 

 هماهنگی میکنند بخصوص وزرات های زراعت وصحت عامه" 

را  (HRP) یابه افغانستان سازمان ملل متحد طرح پاسخگویی بشردوستانه  ،برای کمک به افغانستان

 نمود.  ۲۰۱۸میلیون دالر دیگر هم برای سال  ۱۱۷بازنگری نموده ودرخواست 

پادشاهی متحده بریتانیا  شتیبانی کشور های مثل قطر، سویدن وصندوق وجهی مشترک بشردوستانه با پ

متحده کِمل منابع مالی تمویل کننده گان دیگری چون جاپان، ایاالت تمویل مالی و م سریع یک منبع کلیدی

 امریکا و کمیسیون اروپا میباشد.

 

 

 

 

 

 
برای معلومات بیشتر لطفن به ادرس ذیل به تماس شوید:  :  

 ,kropf@un.org  ۰۷۹۳۰۰۱۱۱۰ُافغانسان،  –، افسر معلومات عامه دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان فیلیبپ کروپف


