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اداره هماهنگی کمک های بشری و انکشافی برای افغانها
موسسه اکبر حمالت اخیر باالی کارکنان کمک های بشردوستانه  ،تاسیسات و افراد ملکی در شهر کندز افغانستان را به
شدت محکوم می نماید
اکبر ،اداره هماهنگی کمک های بشری و انکشافی برای افغانها حمالت اخیر باالی شفاخانه ( )MSFدر شهر کندز را به شدت
محکوم می نماید .طبق گذارش های رسیده به تاریخ سوم اکتوبر  5102حوالی ساعات اولیه روز شفاخانه به شکل تکراری مورد
حمالت بمباردمان هوائی قرار گرفت که در نتیجه دوازده کارمند شفاخانه ،حد اقل هفت مریض ،به شمول سه طفل کشته شدند.
همچنان  73تن دیگر به شمول نزده کارمند شفاخانه زخمی شدند.
موسسه اکبر به نمایندگی از اعضای خود مراتب تسلیت خویش را بافامیل های قربانیان این حمالت ابراز می نماید .همچنان اکبر از
تحقیقات سریع ،مستقل و شفاف بخاطر علت وقوع این حادثه حمایت کامل خویش را ابراز می نماید .فعالین دولتی و غیر دولتی هر
دو مکلف اند تا قانون بین المللی بشر دوستانه ( )IHLرا رعایت نموده که خدمات صحی را مورد حمایت قرار میدهد .در زمان
درگیری و حمله باالی تاسیسات مربوطه خدمات صحی ،باید توانائی ها را هماهنگ سازند تا کمک های بشر دوستانه را هنگامیکه
بیشترین نیاز به آن میباشد را فراهم سازند .این کار به طور مستقیم باالی مردم ملکی و خاصتا ً مردم که بیشترین آسیب را دیده اند
تاثیر گذار میباشد.
این بسیار مهم است که ادارات خیریه بشری با اطمینان اینکه جان ،ملکیت ،و فعالیت هایشان مورد حمله قرار نمی گیرند قادر اند که
در شرایط کار کنند که نیاز های بشردوستانه فوق العاده زیاد میباشد به شمول در گیری های مسلحانه .هرگونه حمله ،هراس افگنی،
خشونت یا تهدید علیه کارمندان امدادرسانی سبب تاخیر و رکود روند امداد رسانی میشود و اثرات منفی آن باالی رفاهیت مردم
افغانستان خاصتا ً باالی اقشار آسیب پذیر به جا میگذارد.
همچنان اکبر از گذارش های خشونت ،گیر ماندن افراد در بین شلیک های متقابل ،و چپاولگری در شهر کندز و سایر مناطق شمالی
که کارکنان بشردوستانه را با خطر مواجه ساخته و باعث توقف فعالیت های بشر دوستانه در ساحه میشود نگران کننده است .اکبر از
تمام طرف های درگیر خشونت های افغانستان میخواهد که بیطرفی سازمان های غیر دولتی ،کارکنان و تسهیالت آنها را احترام
نموده و بگذارند تا کمک های بشر دوستانه به افراد نیازمند برسد.
************************
یاداشت
اکبر  ،اداره همآهنگی کمک های بشری و انکشافی برای افغانها یک نهاد مستقل بوده همراه با  072موسسه خارجی و داخلی تحت
چتر خود همه با در نظر داشت اصول بشری در افغانستان کار می کنند .اکبر یک چهارچوبی را برای سازمان های غیر دولتی،
ادارات ملل متحد ،دولت افغانستان و تمویل کنندگان جهت تبادله معلومات ،شریک ساختن تجربیات و ایجاد یک رهنمود برای استفاده
منابع بطور بهتر هماهنگ شده ،موثر و مفید جهت کمک به مردم افغانستان فراهم میسازد.
. http://www.acbar.org .
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