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 کړي رامینځتهد افغانستان په اسالمي امارت غږ کوي چې د بشرپالنې اصولي غبرګون  اکبر

 

و تاوتریخوالي په چټکۍ سره ملیون څخه ډیر خلک، د هیواد نږدې نیمایي نفوس بشري مرستو ته اړتیا لري. شخړو ا ۱۸په افغانستان کې له 

بدلون، وچکالۍ او اوږدمهاله شخړو له  دی هغه پیچلي اضطراري حالت خراب کړی چې د افغانستان خلک ورسره مخ دي، هغوی چې د اقلیم

سوء )رځواکۍچې په پایله کې یې په پراخه کچه بې ځایه کیدل، لوږه او خوا یړده هغوی حالت یی نورهم خراب ک ګډو اغیزو سره مبارزه کوي

تمه کیږي چې دا بشري اړتیاوې په  او د عامې روغتیا خدماتو نسکوریدلو سره مخامخ کیږي. څخه اغیزې، ۱۹-رامینځته کول ، د کوویډ (هیتغذ

هغې شاوخوا  راتلونکو میاشتو او کلونو کې نورې هم زیاتې شي. د افغانانو د مخ پر ودې او پیچلو بشرپالنې اړتیاو پوره کولو لپاره، اکبر او د

غړو د دې فرصت څخه هرکلی وکړ، چې د افغانستان اسالمي امارت سره یوځای شي او د غیر دولتي موسسو لپاره عملیاتي چاپیریال  ۱۷۰

 رامینځته کړي ترڅو اړین بشري مرستې په چټکه او مؤثره توګه وړاندې کړي. 

 

په ملي او سیمه ایزه کچه په افغانستان کې د )اکبر( مرستو د همغږۍ ادارهکال راهیسې ، د افغانانو لپاره د بشري او انکشافي  ۱۹۸۸له 

و بشرپالنې اصولو وړاندې کولو په اړه د معلوماتو، مرستې او مالتړ په همغږۍ کې مهم رول لوبولی دی. دا اداره په نړیواله کچه د همغږۍ ا

بشرپالنې مرستو او په هیواد کې د پراختیا اړوند مسلې د افغانانو لپاره  همکارۍ پرمخ وړلو کې هم مهم رول لوبولی دی، ترڅو د ناورین ځپلو،

کې، روښانه او مالتړ یې وکړي. د اکبر غړو په تیرو دېرشو کلونو کې په ټولیز ډول د بشرپالنې او پرمختیایي عمل له الرې په ټولو سکتورونو 

و ملتونو، نړیوالو ډونرانو او پراخه مدني ټولنې سره په ګډه کار کړی، د او د ټولو شریکانو سره نږدې کار کولو سره چې د چارواکو، ملګر

  ژغورلی او مالتړ یې کړی. یی ملیونونو خلکو ژوند

  

چې د بشرپالنې د بشري ورسوی د اکبر غړي هغه خلکو ته ځواب ویونکي دي چې دوی یې خدمت کوي، هڅه کوي په مؤثره توګه مرستې 

 ضیتبع ولډله امله د هر  اوړت اسيیس ای، نژاد ، مذهب ، توکم ،  تید جنس  ویوالړ  ټبنسب او خپلواکۍ پر اصولو، بې طرفۍ ، بې پلویتو

یو اصولي او ټول شموله بشري غبرګون ښځو ته اړتیا لري ترڅو د غیردولتي مؤسسو بشرپالنې عملیاتو پراخه السرسي او  .يو پاک خهڅ

سلنه څخه ډیر ښځې دي چې د بیړني حالت ، شخړو  ۴۰موثریت لپاره مساوي شریکان وي. په نړیواله کچه ، د نیم ملیون بشرپالنې کارکونکو 

لیکې پاملرنې چمتو کوي. دا اړینه ده چې په افغانستان کې بشرپالنې فعالین ، د میرمنو په ګډون ، په ټولنو کې د  او ناورینونو پرمهال د لومړۍ

وخت په وخت ، د ژوند ژغورنې خدماتو وړاندې کولو لپاره بشرپالنې السرسی محدود کړي دي. په افغانستان کې بشرپالنې عمل د ټولو ښکیلو 

ې په بشپړ ډول پکې برخه اخلي او د ښځینه بشرپالنې کارکوونکو مالتړ کوي چې د غیر دولتي ټولنې لپاره د اړخونو ژمنې پورې اړه لري چ

کوم چې به ډاډ ترالسه کړي چې د ټولو ښځو ، نجونو ، نارینه وو او هلکانو بشري اړتیاوې په مؤثره توګه  -افغان خلکو په مالتړ کار کوي 

 پوره کیږي. 

 

(دی مرستو چمتو کولو کې ,، خواړو ، سرپناه ، تعلیم او محافظتي خدماتو لپاره د ژوند ژغورنې یید روغتیا)لپاره،  چارو ترسره کولو د دې

 لویالبیب وګړد افغان و ستونکيیاو برخه اخ نیفعال بشردوستانه دويییتا ایلپاره خپله ژمنه ب دویک یاځوید ( راکب ( .دی ملتیا ضروریچارواکو 

موږ د افغانستان په اسالمي امارت غږ کوو چې د عملیاتي چاپیریال رامینځته  .کویتجربه ې سخت بحران کوي، کوم چ ته غوره خدمت اویتړا

اره کولو لپاره د اکبر سره یوځای شي او د یو سوله ایز ملت لپاره، د بشرپالنې اصولي غبرګون ، او همدارنګه د بیا رغونې او بیا جوړونې لپ

 ته وړتیا ورکړي.الهم دوامداره اقداماتو 

 

  

 :شئ اړیکهالندې ایمیل ادرس سره په معلوماتو لپاره ، مهرباني وکړئ  ال زیاتو د 

advocacymanager@acbar.org  

 

 

 

ږی ادارهغهمد و دافغانانو لپاره د بشری او پرمختیایی مرست  

 

ACBAR برـــاک 

 اداره هماهنگی کمکهای بشری و انکشافی برای افغانها

mailto:advocacymanager@acbar.org
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 بشردوستانه باشند افغانستان خواستاراست تا تسهیل کننده اصولی یک پاسخگوییاکبر از امارت اسالمی 

  
مردم افغانستان با درگیری ها ، . میلیون نفر در افغانستان ، تقریبا نیمی از جمعیت این کشور ، به کمک های بشردوستانه نیاز دارند ۱۸بیش از 

نیز دست  با اثرات تغییرات آب و هوا ، خشکسالی و درگیری های طوالنی مدتکه  مواجه هستند خشونت ها و وضعیت اضطراری پیچیده ای

- را بدتر کرده است ومنجر به آوارگی دسته جمعی ، افزایش گرسنگی و سوء تغذیه ، پیامدهای ناشی از کووید وضعیت و پنجه نرم می کنند که

نتظار می رود این نیازهای بشردوستانه در ماه ها و سال های آینده ا. و  از هم باشیدن قریب الوقوع خدمات بهداشت عمومی گردیده است ۱۹

موسسه عضو آن از فرصت  ۱۷۰یابد، برای برآوردن نیازهای فزاینده و پیچیده بشردوستانه مردم افغانستان ، اکبر و نزدیک به  بیشتر افزایش

جهت ارائه سریع و کارآمد کمک های بشردوستانه  غیردولتی موسسات تعامل با امارت اسالمی افغانستان برای تسهیل محیط عملیاتی برای

 .استقبال مینماید
به اینسو نقش محوری در هماهنگی موثرتر اطالعات ، کمک  ۱۹۸۸از سال ( اکبر)اداره هماهنگی کمک های بشری و انکشافی برای افغانها 

این امر همچنین در ایجاد هماهنگی و .  و منطقه ایفا کرده استها و حمایت از ارائه خدمات بشردوستانه اصولی در افغانستان به سطح ملی 

اضطرار، کمک های بشردوستانه و توسعه در  به سطح جهانی  موثر بوده و از مردم افغانستان در مسائل مربوط به امدادرسانی همکاری

 . کشور حمایت و دادخواهی  مینماید
دسته جمعی از طریق اقدام اصولی بشردوستانه و توسعه ای در تمام بخش ها، و با  به طور اکبر موسسات عضو  در طی سی و سه سال گذشته

جان میلیون ها تن را  همکاری نزدیک تمام ادارات ذیدخل که شامل مقامات، سازمان ملل متحد، تمویل کننده گان بین المللی، و جامعه مدنی

 .نجات داده و از معیشت میلیون ها تن حمایت کرده است
جدآ در برابر افرادی که به آنها خدمات ارایئه می کنند پاسخگو میباشد و تالش میکنند تا کمک ها را به شیوه ای کارآمد  اکبر اعضوموسسات 

وی، قومی، یا وابستگی  تبعیض جنسیتی، نژادی، عقیده هر نوع و عاری از – ومستقل که بر اساس اصول اصلی بشردوستانه بشری، بی طرف

 .ارائه نمایند های سیاسی باشد
 

امور پاسخگویی بشردوستانه اصولی و فراگیر به زنان نیاز دارد تا برای دستیابی بیشتر و کارآمدتر شدن عملیات های بشردوستانه موسسات 

اقع درصد از نیم میلیون کارگران بشردوستانه که مراقبت های اولیه را در مو ۴۰در سطح جهان ، بیش از . عدالنه سهم گردند غیردولتی

ضروری احساس میشود که بازیگران بشردوستانه که در افغانستان فعالیت  .اضطراری ، درگیری ها و فاجعه ها ارائه می دهند ، زنان هستند

اقدامات بشردوستانه در افغانستان  .دارند از جمله زنان دسترسی بشردوستانه برای ارائه خدمات بموقع و نجات دهنده اجتماعی برخوردار باشند

بوده که برای جامعه موسسات در حمایت از مردم  متکی به تعهد همه ادارات ذیذخل برای مشارکت کامل و حمایت از زنان کارگر بشردوستانه

 . مینماید که نیازهای بشردوستانه همه زنان ، دختران ، مردان و پسران به طور موثر برآورده می شود این امر تضمین -افغانستان کار می کنند 
امر ، تعامل با مقامات و سایر بازیگران در ارائه کمک های نجات بخش برای خدمات صحی ، غذایی ، سرپناه ، آموزش و  ای انجام اینبر

اکبر مجدداً تعهد خود را برای گردهم آوردن بازیگران بشردوستانه و ذینفعان برای خدمت به بهترین نحو به نیازهای . حفاظت بسیار مهم است

ما از امارت اسالمی افغانستان می خواهیم که با اکبر . افغانستان  که در حال تجربه کردن بحران بشری شدید هستند  تأیید می کند متنوع مردم

بشردوستانه و همچنین اقدامات پایدارتر برای بازیابی و بازتوانی را برای ملتی مرفع  برای تسهیل محیط عملیاتی که امکان پاسخگویی اصولی

 .طلب تر دارد ، مشارکت نمایدتر و صلح 
 

 :برای اطالعات بیشتر لطفا به ایمیل آدرس ذیل تماس بگیرید
advocacymanager@acbar.org 

  

  

غږی ادارههمد  دافغانانو لپاره د بشری او پرمختیایی مرستو  

 

ACBAR اکـــبر 

 انکشافی برای افغانها اداره هماهنگی کمکهای بشری و
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