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هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه بر تعهد خود برای کمک به حفظ جان مردم و حمایت از جوامع آسیب پذیر در سراسر
افغانستان تاکید می کند.
(کابل ۱۱ ،آگوست  :)۲۰۲۲مردم افغانستان با وجود پاسخ های بشردوستانه مداوم که از نظر مقیاس و ماهیت بی سابقه است ،همچنان
به شدت به کمک های بین المللی نیاز دارند .در طول سال گذشته ،سازمان ملل متحد و شرکای غیردولتی پاسخهای بشردوستانه گستردهای
را انجام دادهاند ،و تا پایان ژوئن به  ۲۳میلیون انسان نیازمند کمک کرده اند ،و فعالیت های خود را برای دسترسی به جوامع آسیب دیده
در تمام  ۴۰۱ولسوالی از  ۳۴والیت کشور گسترش دادهاند.
با حمایت سخاوتمندانه اهداکنندگان ،همکاران بشردوستانه جانهای بیشماری را نجات داده و زندگی میلیونها نفر دیگر را بهبود
بخشیدهاند ،با موفقیت از قحطی در زمستان گذشته جلوگیری کردند ،و ارائه کمکهای غذایی و کشاورزی برای نجات زندگی و حیات
را در سال  ۲۰۲۲افزایش دادند.
«امروز ،واقعیت غم انگیز این است که سطح نیازها در افغانستان بسیار فراتر از ظرفیت پاسخگویی فعاالن بشردوستانه در افغانستان
است و بدون احیای یک اقتصاد و سیستم بانکی کارآمد ،یک تعامل طوالنی مدت و باثبات تر که از نو شروع شود ،این امر محقق نخواهد
شد .انتقال زندگی مردم از بقا به تالش و اکتشاف امکان پذیر است .از نظر فنی ،وزارتخانه ها توانمند هستند؛ دختران می توانند رسما ً به
مکاتب خود بروند و زنان و دختران ،از جمله کارکنان بشردوستانه ،می توانند به طور معنادار و ایمن در تمام جنبه های زندگی اجتماعی،
سیاسی و اقتصادی شرکت کنند ».دکتر رامز االکبروف ،هماهنگ کننده امور بشردوستانه برای افغانستان گفت.
در عین حال ،اقدامات بشردوستانه برای زنده نگه داشتن مردم افغانستان ،از جمله ارائه خدمات اولیه ،و تقویت اقتصاد در زمانی که هیچ
جایگزینی دیگری وجود ندارد ،کامال ضروری بوده است .از طریق تمویل صندوق کمک های بشردوستانه افغانستان و صندوق ذخیره
اضطراری مرکزی کمک مه می در جلوگیری از سقوط سکتورهای صحت و معارف داشته است و از ادامه پرداخت معاش به تمام
کارمندان این بخش ها تضمین حاصل شده است .در حال حاضر در سال جاری ،حدود  ۷.۷میلیون نفر از خدمات بهداشتی پایدار بهره
مند شده اند ،از جمله  ۳میلیون زن و دختر که از حمایت های صحی اولیه ،باروری و سالمت مادر برخوردار شده اند ،که به کاهش
میزان مرگ و میر مادران و نوزادان کمک می کند.
عالوه بر این ،کمکهای بشردوستانه به شکل پول نقد اضطراری پرداخت و تحویل داده شده است که طیفی از نیازها  -از غذا تا
سرپناه ،آب و صحت تا مراقبتهای بهداشتی و پول نقد برای حمایت از کار و معیشت را برآورده میکند .این تالش توسط طرح حمل و
نقل نقدی سازمان ملل متحد تقویت شده است که بر حمل و نقل حدود  ۱میلیارد دالر پول نقد برای کمک به تامین نیازهای انتقال وجه
بشردوستانه شرکا در میان چالشهای جاری با بخشهای رسمی بانکی و مالی نظارت داشته است .این طرح ثابت کرده است که حمایت
ارزشمندی برای فعاالن بشردوستانه است و تداوم برنامه های حساس زمانی را تضمین کرده است و در عین حال برخی دیگر از اثرات
مثبت اقتصاد کالن مانند ثابت ماندن نرخ ارز را نیز به همراه داشته است.
اما تصویر آینده به دلیل فقدان تالشهای هماهنگ که بتواند نیازها را برطرف کند و ساختارهای اثربخشی را هدایت کند و همچنین به
ایجاد زمینههای کار مردمی ،جامعه محور و پایین به باال کمک کند ،بسیار نامشخص است .در حال حاضر حدود  ۲۵میلیون نفر در فقر
زندگی می کنند و ممکن است امسال  ۹۰۰۰۰۰شغل در بازار کار از بین برود زیرا کسب و کار و تجارت ها برای ادامه حیات خود تقال
می کنند و زنان و دختران از تحصیالت عالی و اقتصاد رسمی محروم مانده اند.
دکتر آالکباروف میگوید« :تاریخ بارها و بارها به ما نشان داده است که به دلیل تهدید فردا ،نشانه های سرخ امروز را نادیده میگیریم .و
در افغانستان امروز ،نشانه های سرخ چند وجهی و متنوعی هستند  -از پیش بینیهای ویرانگر آب و هوا و اقلیمی ،تا اقتصادی که آویزان
در تعادل ماندن است ،و محدودیتهای فزاینده برای زنان و دختران که آنها را از جامعه حذف میکند .مردم افغانستان مدتهاست فقر
مالی را تجربه کردهاند ،اما اکنون به طور فزایندهای محکوم به زندگی مملو از فقر امید و آرزو هستند .ما نمیتوانیم اجازه دهیم این اتفاق
بیفتد».

هفته آینده ،در  ۱۹آگست ،که مصادف است با روز جهانی بشردوستانه ،روزی که در آن با یادی از فداکاری ها و خدمات  -اغلبا پرسنل
بشردوستانه دررفع نیازهای عاجل جوامع آسیب پذیر در سراسر جهان مصروف هستند را گرامی میداریم .در سال گذشته ،ما شاهد
تعهداتی که همکاران ملی ما نشان دادند بودیم ،که نه تنها در زمان تحوالت مهم ماندند و موفق شدند ،بلکه با نهایت شور ،صداقت و
مهربانی این کار را انجام دادند و حتی در بعضی موارد با پذیرفتن خطر بزرگ شخصی برای امنیت و رفاه خود ،و دور از خانواده و
عزیزان خود بسیار متواضع و دلگرم کارخود را ادامه دادند.
به ویژه ،ما به هزاران امدادگر ملی زن که ستون فقرات در پاسخگویی های بشردوستانه بوده اند ،ادای احترام می کنیم  ،بدون انها نه
مردم افغانستان و نه جامعه بشردوستانه نمیتوانند کار کنند .ما از شما سپاسگزاریم.
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