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نکات مهم

ص :۳-روزجهانی بشردوستی



ص :۴-توانمند سازی اقتصادی زنان



جنگ برسرکنترول مراکزولسوالی ها تشدید یافته است
به اساس گزارش منابع امنیتی هفته سوم ماه اگست یکی ازهفته های خیلی فعال ازنظرجنگ های مسلحانه بود
وسیرصعودی شدت جنگ درطی این ماه درسراسرکشور ادامه داشت .جنگ میان گروه های مسلح غیردولتی
ونیروهای ملی دفاعی وامنیتی افغان برسرتصرف ساحات دراطراف ولسوالی ها باال گرفته که اغلب این جنگها به
تعقیب حمله به پوسته های اطراف ولسوالی شروع
میگردند.
درماه اگست گروه های مسلح غیردولتی حد اقل به
هشت ولسوالی یا حمله کردند یا برسرکنترل آنها
جنگیدند (به جدول مراجعه کنید) .ازماه جنوری تا
آخر جوالی گروه های مسلح غیردولتی به چندین
ولسوالی حمله کرده و کنترول چندین ولسوالی را
دردست گرفتند .تمام ولسوالی ها به استثنای ولسوالی
قلعه زال درقندوز و ولسوالی سنگین درهلمند اغلب
پس ازدرگیری های شدید همراه با اعزام نیروهای
تقویتی و بمباران مواضع دشمن توسط نیروهای ملی
جنگ برسرکنترول مرکزولسوالی جانی خیل درماه اگست ادامه یافت.
دفاعی وامنیتی افغان پس گرفته شدند.
منبع :رسانه های اجتماعی.

.

حمله به مراکز ولسوالی ها بیشتراز  ۵۰۰۰۰نفر را درماه اگست آواره ساخته است
اکثرمردم ولسوالی ها اغلب برای تامین خدمات اولیه مهم موردنیازشان مثل خدمات صحی ،تعلیم وتربیه یا معامله
به مرکز ولسوالی متکی هستند ودرزمانیکه جنگ به قریه جات کشانیده میشود مراکزولسوالی ها اغلب به پناهگاه
مردم بیجا شده نیز تبدیل میشوند.
زمانیکه که جنگ به مراکزشهری کشانیده میشود مسیر بیجا
مراکزولسوالی که مورد حمله
تعداد بیجا
شده گی نیزتغیرمیکند .به اساس گزارشها درماه اگست بیشتر
قررگرفتند یا جنګ برسر
تاریخ
شده گان*
کنترول آنها جریان دارد
از ۵۰۰۰۰نفر ازمرکزولسوالی ها به قریجات همجوار آواره
 ۲۱۰۰۰شدند که اغلب درخانه خویشوندان شان پناه داده شدند.
غورماچ ،بادغیس
 ۱۴اگست
آماربلند بیجا شده گی در ولسوالی های غورماچ و باالمرغاب
۷۷۰۰
 ۱۵اگست
جانی خیل ،پکتیا
به دلیل این است که مسئولیت دفاع هردوولسوالی اکثرا به
۵۳۰۰
 ۱۶اگست
تیوره ،غور
دوش نیروهای پولیس محلی یا گروه های محلی طرفداردولت
 ۲۱اگست
باالمرغاب ،بادغیس
 ۱۴۰۰۰میباشد .خانواده های نیروهای دفاعی محلی بصورت
پیشگیرانه ازترس اعمال انتقام جویانه و تنبیه گرایانه گروه
نامعلوم
 ۲۱اگست
خمآب ،جوزجان
نامعلوم های مسلح غیردولتی ازساحات خارج شدند.
 ۲۴اگست
زنه خان ،غزنی
 ۲۵اگست

گومل ،پکتیکا

۳۵۰۰

 ۲۶اگست

برکی برک ،لوگر

نامعلوم

*بیشترین تعداد بیجا شده گی موقتی گزارش شده
منبع :اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد

ساکنین ولسوالی جانی خیل ازین ولسوالی
فرارنموده و سالخورده گان برای نگهبانی
ازخانه ها باقی ماندند

اززمان اولین حمله به مرکز ولسوالی جانی خیل در سیپتامبر
 ۲۰۱۶توسط گروه های مسلح غیردولتی این ولسوالی تاکنون سه بار دست به دست شده است .دراواسط ماه اگست
جنگ دوباره شروع شد و دوهفته بعد هنوزجنگ با استفاده سالح های سنگین ازارتفاعات توسط جانبین منازعه
باالی مواضح یکدیگر ادامه داشت.
*Maximum temporary displacement reported
Source: OCHA, media, local sources







جنگ برسرکنترول هشت
مرکزولسوالی سبب بیجا
شده گی  ۵۰۰۰۰نفردرماه
اگست گردید.
به بیشترازدومیلیون نفر
نیازمند درشش ماه اول سال
جاری مساعدت های بشری
صورت گرفت.
دختران وپسران درسراسر
کشوردرمعرض خشونت
خیلی زیاد واغلب تنبیه های
ظالمانه اند.
هنرهای که درمراکز
انکشافی جوانان آموزش
داده میشود چشم انداز
کاریابی زنان را بهتر
ساخته وبه آنها کمک میکند
تاازچرخه سنتی نقش های
جنسیتی بیرون شوند.
تعداد افرادیکه توسط سیستم
کلستر در کشور برای
مددرسانی درسال ۲۰۱۷
مورد هدف بودند از ۵.۷
میلیون به  ۳.۶میلیون
نفرکاهش یافته است.

تمویل طرح پاسخگویی
بشردوستانه
 ۴۳ ٪منا بع م لی د رخو اس تی
ت اک نون تمو یل ش ده

 ۴۱۴میلیون دالر
مبلغ درخواستی

 ۱۷۹.۵میلیون دالر
مبلغ دریافت شده
http://fts.unocha.org

تا  ۱۱سیپتامبر۲۰۱۷
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تیزاخان که خانه اش را دراوایل ماه اگست به دلیل جنگ ترک کرده است میگوید اکثریت مردم ازولسوالی جانی
خیل بیرون شده اند .اویکی ازحدود  ۲۸۰۰نفری است که شهرخوست را ترک کرده او میگوید هم سربازان وهم
جنگجویان ازما خواستند که خانه های خویش را ترک کنیم چون نمیخواستند دربین تبادل آتش کشته شویم.
به اساس معلومات ازمردم بیجا شده جانی خیل و منابع
دیگر اکثر مردم خانه های شان را ترک کرده و سالخورده
گان برای مواظبت ازخانه ،مواشی و مزرعه باقی ماندند.
تیزا خان ازخطرماندن درجانی خیل آگاه است درسال
 ۲۰۱۶پارچه های ناشی ازبمباردمان به خانه اش پرتاب
شده و به صورت پسرش کرزی اصابت کرد ،کودک ازین
حادثه جان به سالمت برد اما چشم چپش را ازدست داد.

یک کارمند  OCHAدرحال صحبت با تیزاخان کسیکه دراوایل
ماه اگست ازولسوالی جانی خیل به خوست أواره شده است.
عکس از :فیلیپOCHA/

در موجودیت امید کم برای برگشت کمک های
بشردوستانه برای خانواده ها قدری آسایش
قراهم میکند

تیزاخان اکنون درشهرخوست درصحن خالی یک حویلی
ازخویشوندان دورش زیر یک خیمه کهنه که موقع رسیدن
ازیک فامیل مهاجرخریداری کرده بود با زن و یازده طفلش زنده کی میکند .او میگوید من درجانی خیل خانه خوبی
داشتم اما حاال زیر خیمه زنده گی میکنم .درشب خیمه غیرقابل تحمل میشوند و کودکانم گریه میکنند.

اکثر مردم خانه های شان را ترک
کرده و سالخورده گان برای مواظبت
ازخانه ،مواشی و مزرعه باقی
ماندند.

ما همه چیز را گذاشتیم وفرارکردیم
تنها هدف که داریم حفظ جان اطفال
ما است .اگر آنجا میماندیم کشته
میشدیم ،بنا به اینجا آواره شدیم.

اویکی ازبیشترازصد تن بیجا شده است که اخیرا ازجانی خیل آمده اند وبرای شان مساعدت های نقدی ازطریق
موسسه  IRCو  SIصورت گرفته است .با آنکه این مساعدت ها برای مرفوع سازی نیازهای یک ماه شان است
اما آقای خان امید کمی برای بازگشت وبازسازی دوباره زنده گی اش دارد .او میگوید ما همه چیز را گذاشتیم
وفرارکردیم تنها هدف که داریم حفظ جان اطفال ما است .اگر آنجا میماندیم کشته میشدیم بنا به اینجا آواره شدیم.

جنگ های میان گروهی گروه های مسلح تبعات جنگ را وخیمترکرده است
افزایش ناامنی درافغانستان تنها با افزایش حمالت به مراکزولسوالی ها مشخص نمیشود بلکه دوچند شدن حمالت
منسوب به گروه های مسلح غیردولتی دولت اسالمی خراسان به بیشتراز  ۲۳۰حمله نیزازشاخص های آنست.
دولت اسالمی خراسان که در شش ماه اول سال  ۲۰۱۶تنها درننگرهار حضور داشت بصورت فعاالنه به هفت
والیت گسترش یافته .به نظر برخی تحلیگران دولت اسالمی خراسان با طالبان دقیقا همکاری میکند مثل حمله ماه
اگست شان به قریه میرا اولنگ سرپل .به اساس گزارشها این
دو گروه مسلح غیردولتی بر سرکنترول اراضی با هم میجنگند
بخصوص دروالیت ننگرهار .ناامنی وارعاب یکی یا هردو
این گروه های مسلح غیردولتی دربرخی ولسوالی های
ننگرهار وکنر برای مردم تقریبا به یک امرثابت ومعمول
تبدیل شده وجریان بطی اما منظم بیجا شده گی را به جالل
آباد ودیگر ساحات که به نظر مصئونتر میرسند ایجاد کرده
است .تشدید عملیات پاکسازی نیروهای ملی دفاعی وامنیتی
افغان دروالیات هلمند ،قندوز ،ننگرهاروارزگان نیزسبب بیجا
شده گی قابل مالحظه درین ماه شده است.
نیروهای امنیتی دفاعی افغان عملیات پاکسازی شان را درچندین ولسوالی
والیت هلمند تشدید کرده اند.
عکس از :لوکاس هوپکینز/حمایت قاطع

به نظرمیرسد که بن بست فرسایشی
جنگ بدون کاهش فصلی به دلیل
زمستان نسبتا مالیمتر پیشرو ادامه
یابد.

امیدکمی به کاهش فصلی جنگها به دلیل
زمستان نسبتا مالیم وانتخابات پیشرو

به تعقیب اعالن انتخابات پارلمانی سال آینده ناامنی ها احتماال درزمان باقی مانده ازسال جاری افزایش یافته
وتوسعه بیشتری بیایند .درچنین شرایطی به نظرمیرسد که بن بست فرسایشی جنگ بدون کاهش فصلی به دلیل
زمستان نسبتا مالیمتر پیشرو ادامه یابد.
تصمیم اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا برای افزایش نیروهایش درافغانستان نیزمیتواند چشم اندازوخیم
ترجنگ درطی ماه های آتی را سبب شود .رئیس جمهور امریکا همچنین نظارت کمترسیاسی را برفرماندهی
عملیات های هوایی اعالن کرد که این امر دست رهبران نظامی را بازترمیکند و احتمال افزایش حمالت هوایی به
گروه های مسلح غیردولتی راکه غیرنظامی ها را نیزمتاثر میسازد ،درپی دارد .مانند حمالت مورخ  ۲۸ام و ۳۰
ام اگست که منجر به کشته شدن حداقل  ۲۸ملکی وزخمی شدن  ۱۶تن دیگر گردید که براساس گزارش هیئت
معاونیت سازمان ملل برای افغانستان قربانیان همه زنان وکودکان بودند.

هماهنگی سبب نجات حیات میشود
قیمومت دفترهماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد عبارت ازبسیج و هماهنگی موثرواصول مند اقدامات بشردوستانه درمشارکت با کنشگران ملی و بین
المللی استhttp://afg.humanitarianresponse.info/ .
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تصدیق واقعیت های افغانستان
به قلم دامینیک پارکر ،رئیس اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد
طوری به نظر میرسد که افغانستان یکباردیگر برسردوراهی قرارگرفته است .اکثر افراد درمجامع بشردوستانه،
انکشافی و دیپلماتیک بصورت متردد به این نتیجه رسیده اند که فرصت صلح درین کشورقبل ازبهبودی به وخامت
میگراید .این بی اعتمادی به دلیل تغیردرچشم اندازسیاسی ،نظامی وکنترول اراضی تشدید شده است طوریکه یک
دهه قبل میشد درسراسرکشور فعالیت داشت اما اکنون این امردیگر میسرنیست .انفجارعظیم کابل در ۳۱ام ماه می
 ۲۰۱۷جنگ را دقیقا به قلب کابل کشانید.
جناح های درگیرنبرد بصورت فزاینده یی ازتسهیالت صحی سوء استفاده میکنند طوریکه کارمندان صحی را
اختطاف وتهدید مینمایند ودرمواردی هم ازکارمندان صحی زیرمیله تفنگ خدمات صحی تقاضا میکنند .چنین
فشارهای برخالف اصول بشردوستانه بیطرفی ،غیرجانبداری و مستقالنه اقدامات بشردوستانه مندرج درقانون
بشردوستانه جهانی میباشد.
موارد اقدامات علیه مددرسانان ،تسهیالت وفعالیت های بشردوستانه بشمول حمالت خشونت بارعلیه موسسات
خیریه ،فراهم کننده گان خدمات صحی و موسسات بین المللی بشمول جمعیت صیلب سرخ جهانی سبب کاهش قابل
مالحظه حضورجامعه مددرسان نه بخاطر عدم تمایل بل به دلیل فشارجنگ خونی شده است.

آقای دامینیک پارکراز جوالی  ۲۰۱۵بدینسورئیس اداره
هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد است .او
اولین باردرسال  ۱۹۹۸درافغانستان شروع بکارکرد
ودرحدود یک دهه است که درین کشوربا موسسات متنوع
مثل تمویل کننده گان بزرگ وسازمان ملل متحد کار کرده
است .نظریکه درین مقاله از اونشرشده نظرشخصی
اوست.

ضرورت رعایت اصول بشردوستانه
ارزیابی مجدد وضعیت نظامی ،فعالیت های انکشافی وبشردوستانه درحال انجام است .رئیس جمهور ترامپ راهبرد
جدیدی درموردافغانستان اعالن نموده و نیروهای بیشتری برای طوالنی ترین جنگ تاریخ امریکا میفرستد .سازمان
ملل متحد به تغیراوضاع درکشورا اذعان نموده واکنون افغانستان را یک کشوردرحال منازعه تعریف میکند نه
کشورپسامنازعه .این بدین معنی است که اقدامات بشردوستانه مطمئنا اهمیت بیشتری میابند.
به تازه گی آقای توبی لنزر ناظم اموربشردوستانه مبلغ  ۲۵میلیون دالر را ازصندوق وجهی مشترک بشردوستانه
سازمان ملل متحد به ساحات با دسترسی دشوار بخصوص ولسوالی های که درآنها جنگ برسرکنترول اراضی
ادامه دارد یا جاهاییکه عمال درکنترول گروه های مخالف قراردارند ،اختصاص داد .درگذشته به نیازهای بشری
اکثراین ولسوالی ها به دلیل جنگ کمتر رسیده گی شده بود .جامعه بشردوستانه تعهد راسخ برای رسیده گی به
نیازتمام مردم درسراسرکشوربدون درنظرداشت اینکه تحت کنترول کدام جناح درگیر منازعه هستند ،دارد.
موسسات مددرسان به اساس اصول بشردوستانه عمل میکنند ونیازمند پزیرش شان توسط تمام گروه های درگیر
منازعه هستند با آنهم به نظرمیرسد که احترام به اصول بشردوستانه بیشتر به تحلیل میرود طوریکه با کشته شدن
 ۱۵مددرسان ،زخمی شدن  ۱۲تن واختطاف  ۳۹مددرسان دیگر طی سال جاری افغانستان یکی ازمرگبارترین
کشورها برای مددرسانان دردنیا است.

جامعه بشردوستانه نیازمند تضمین های اند که بیشترازحد بیانیه وتوافق میانخالی باشند
به عنوان فعالین بشردوستانه ما بوضوح وبصراحت درخواست خویش ازطرفهای درگیربرای احترام به اصول
بشردوستانه را بحیث مسئولیت شان به تاسی ازقانون بشردوستانه جهانی ،تجدید میکنیم .بدین معنی که بین افراد
نظامی وافراد ملکی تمایزقایل شوند ،حمله به مددرسانان را متوقف کنند ،تمام تسهیالت وکارمندان صحی را
دراجرای کارشان آزاد گذارند ،مصنونیت افرادملکی را تامین کنند ودسترسی مردم نیازمند به کمک های بشردوستانه
را اجازه دهند ودسترسی جوامع به خدمات اساسی را نیزاجازه دهند.
رهبریت طالبان درپیام به مناسبت عید قربان درخواست شان ازموسسات خیریه برای کاردرمناطق تحت کنترول
این گروه را تجدید کردند وازجنگجویان شان نیزخواستند تا با موسسات خیریه همکاری نموده امنیت شان را تامین
کنند وبه جنگجویان شان یادآوری کردند تا ازتلفات افرادملکی پیشگیری کنند.
با تشدید جنگهادرسراسرکشورفعالین خدمات بشردوستانه نیاز فوری به تضمین های دارند که بیشترازحد بیانیه
وتوافق میان خالی باشد .سیرصعودی حمالت به تسهیالت صحی ومددرسان باید معکوس شود .تمام جناح های
درگیرباید مصئونیت افرادملکی را تامین نمایند وبه مددرسانان وخدمات صحی اجازه دهند تا به هرکسی که نیازمند
مددرسانی است درسراسرکشور رسیده گی کنند.

یک دهه قبل میشد درسراسرکشور
فعالیت داشت اما اکنون این امردیگر
میسرنیست .انفجارعظیم کابل در۳۱
ام ماه می  ۲۰۱۷جنگ را دقیقا به
قلب کابل کشانید.

اکنون افغانستان را یک کشوردرحال
منازعه تعریف میکنند نه یک
کشورپسامنازعه .این بدین معنی
است که اقدامات بشردوستانه مطمئنا
اهمیت بیشتری میابند.

با تشدید جنگهادرسراسرکشورفعالین
خدمات بشردوستانه نیاز فوری به
تضمین های دارند که بیشترازحد
بیانیه وتوافق میان خالی باشد.

موافق یا مخالف؟
نظریات ومالحظات تان
رادرمورد این نظریه با من به
ادرس  kropf@un.orgشریک
سازید.

هماهنگی سبب نجات حیات میشود
قیمومت دفترهماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد عبارت ازبسیج و هماهنگی موثرواصول مند اقدامات بشردوستانه درمشارکت با کنشگران ملی و بین
المللی استhttp://afg.humanitarianresponse.info/ .
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به  ۲.۲میلیون نیازمند درنیمه اول سال  ۲۰۱۷رسیده گی شد
به اساس گزارش ارزیابی وسط سال طرح پاسخگویی بشردوستانه ازجنوری تا آخر جون سال  ۲۰۱۷جامعه
بشردوستانه به  ۲.۲میلیون نفرازطریق سیستم کلستردرافغانستان مددرسانی کردند .این  ۲.۲میلیون دختر ،پسر،
زن ومرد که با کمک های عاجل بشردوستانه مددرسانی شده اند چیزی کمتر از دوپنجم تعداد مجموعی افراد
نیازمندیست که برای کمک رسانی درسال  ۲۰۱۷موردهدف بودند.

نظارت بروضعیت مردم نیازمند
درشش ماه اول سال :۲۰۱۷

افرادنیازمند کمترنظربه تعداد پیش بینی شده عمدتا به دلیل تعدادکمترعودت کننده گان
به پیشوازبرنامه ریزی بشردوستانه درطی مدت باقی مانده ازسال جاری ،بررسی اوسط سال طرح پاسخگویی
بشردوستانه نشان میدهد که تعداد افراد نیازمند پیش بینی شده نسبت به تعداد تخمینی اولیه  ٪۲۰کاهش یافته است.
درطرح پاسخگویی بشردوستانه تعداد افراد نیازمند  ۹.۳میلیون تخمین شده بود که اکنون به  ۷.۴میلیون کاهش
یافته است.
این کاهش عمدتا به دلیل کاهش عودت مهاجران راجسترشده و عودت کننده گان بدون مدرک به افغانستان
است.کمتراز۳۴۰۰۰مهاجرراجسترشده نسبت به تعداد تخمینی  ۵۵۰۰۰۰عودت کننده بکشور برگشتند .وتعداد
عودت کننده گان بدون مدرک کمتراز ۷۰۰۰۰درمقایسه به تعداد تخمینی  ۵۰۰۰۰۰اولیه میباشد .برعالوه با حدود
 ۴۰۰۰۰نفرمتاثرشده ازسیالب ،باران وبرفکوچ که کمترازیک سوم اوسط سه سال اخیر یعنی  ۱۱۰۰۰۰نفرآسیب
دیده درسال است ،امسال افغانستان ازآفات عظیم طبیعی درنیمه اول سال مصئون ماند.
جنگ همچنان عامل کلیدی ایجاد نیازهای
بشری درکشورباقی مانده طوریکه
بیشتراز ۱۶۰۰۰۰نفردرجریان شش ماه اول
سال جاری مجبور به فرارازخانه های شان
شدند ،که این رقم درحدود  ۳۰۰۰۰یا ۱۵٪
کمترازتعداد بیجاشده درعین دوره زمانی
سال قبل است .علی الرغم این کاهش بازهم
تعداد تخمینی بیجا شده گی پالن شده برای
کمک رسانی از ۴۵۰۰۰۰با درنظرداشت
افزایش سیر بیجا شده گی درنیمه دوم سال و
علی الرغم بیجا شده گی کمتردرسال  ۲۰۱۷ازقام تخمینی برای پالنگذاری شش تشدید جنگها ،تغیری نکرده است.

منبع :بازنګری اوسط سال طرح
باسخگویی بشردوستانه

تعدیل

طرح
پاسخگویی
بشردوستانه

بازنگری
طرح

مردم
نیازمند

 ۹.۶میلیون

۷.۴
میلیون

مردم مورد
هدف برای
مددرسانی

 ۵.۷میلیون

۳.۶
میلیون

۴۱۴
منابع مالی
 ۵۵۰میلیون
میلیون
موردنیاز
منبع :بازنگری طرح پاسخگویی بشردوستانه

ماه آینده تغیری نکرده چون تشدید جنگها واوج بیجا شده گی اغلب درشش ماه
.آخرسال اتفاق میافتد.

کاهش درتعداد افرادمورد هدف برای کمک رسانی ومقدارپول درخواستی
برپایه تحلیل اوسط سال طرح پاسخگویی بشردوستانه تعداد افراد مورد هدف  ٪۳۷کاهش را نشان میدهد یعنی
از ۵.۷میلیون به  ۳.۶میلیون تقلیل یافته است .درنتیجه مقدارپول مورد نیاز  ۱۳۶میلیون کاهش یافته یعنی از۵۵۰
میلیون دالر تخمین اولیه به  ۴۱۴میلیون رسیده است.
این کاهش اصوال درنتیجه تغیر(کاهش) دربخش عودت کننده ګان و مهاجرین ( ۱۵۱میلیون) ،کلسترمصئونیت
( ۳۹.۹میلیون) ،کلسترمصئونیت غذایی ( ۶۵.۵میلیون) ،کلسترصحت ( ۲۳میلیون) ،کلسترتغذی( ۱۸.۵میلیون)،
کلسترآب وحفظ الصحه ( ۱۱.۵میلیون) ،کلسترسرپناه اضطراری واقالم غیرغذایی ( ۲میلون) ووجه نقدی چندین
منظوره ( ۲۶.۶میلیون) ،علی الرغم افزایش دربخش آموزش درمواقع اضطراری ( ۴۵ملیون) بمیان آمده است.
بررسی بودجه همچنان بیانگر محدودیت های مالی است که توانایی کلسترهای همکاررا درتطبیق برنامه های پالن
شده شان برای نیمه اول سال– بخصوص برنامه های مددرسانی برای مردم که دربیجا شده گی مزمن بسرمیبرند
ومردم که دچارعدم مصئونیت شدید اند -را متاثر ساخته وهمچنان نشان میدهد که محدودیت ظرفیت جذب کمک
مالی عملی وظرفیت اجرای برنامه ها درشش ماه آینده را متاثرساخته است.

برنامه ریزی فعالیت های انکشافی وبرنامه ریزی اقدامات بشردوستانه درهماهنگی با
هم صورت میگیرد

Source: OCHA MYR

چرا باید بازنگری اوسط سال انجام
میدهیم؟
بازنگری اوسط سال طرح پاسخگویی
بشردوستانه توسط دفتر  OCHAو
هماهنگ کننده های کلسترها بحیث بخش
ازچرخه برنامه ریزی بشردوستانه
صورت میگیرد .این بازنگری فرصت را
ایجا میکند تا انکشافات وتغیرات دربحران،
نیازها ،منابع موردنیاز ،دست آوردها
وچالش های پاسخگویی را بررسی کنیم
را
بشردوستانه
بعدی
واقدامات
درپرتورهنمودهای آن برنامه ریزی کنیم.

بررسی اوسط سال طرح پاسخگویی بشردوستانه همزمان با بررسی اوسط سال چارچوب همکاری های پنجساله
ادارات انکشافی سازمان ملل متحد و دولت افغانستان تحت نام چارچوب کمک های انکشافی سازمان ملل متحد
برای سال های  ۲۰۱۹ -۲۰۱۵یا ) (UNDAF 2015 – 2019توسط اداره انکشافی سازمان ملل متحد جریان
دارد .برای پیشگیری ازدوباره کاری وهماهنگی بین موسسات انکشافی وبشردوستانه درافغانستان به نماینده گی
از جامعه بشردوستانه اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد درجریان این بررسی حضورداشت.

هماهنگی سبب نجات حیات میشود
قیمومت دفترهماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد عبارت ازبسیج و هماهنگی موثرواصول مند اقدامات بشردوستانه درمشارکت با کنشگران ملی و بین
المللی استhttp://afg.humanitarianresponse.info/ .
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دختران وپسران به حد ظالمانه خشونت مواجه اند
ازهرده طفل درافغانستان نه تن شان خشونت درخانه و درمکتب را تجربه میکنند که اغلب تنبیه فزیکی ،عدم
توجه ،خشونت های روحی وجنسی را متحمل میشوند .دریک تحقیقکه توسط موسسه بین المللی حفاظت کودکان یا
( )SCIدرپنج والیت افغانستان انجام شده تصویرتیره یی اززنده گی دختران وپسران ترسیم میکند که میتواند نمونه
یی ازوضعیت اکثر کودکان افغانستان باشد.
آقای پاول پارکرسرپرست موسسه بین المللی حفاظت کودکان یا ( )SCIدرافغانستان میگوید که ما درزمینه
مصئونیت کودکان برای چندین سال درسراسردنبا کارکرده ایم اما این یافته های تکان دهنده خشونت گسترده علیه
کودکان درافغانستان ما تکان داده است.

اطفال سیلی خورده ،لگد خورده ،لت خورده و روحا شکنجه شده
تعداد زیاد کودکان که سروی شده اند گزارش کردند که خشونت فزیکی ،خصوصا سیلی خوردن به صورت یا
پشت سر ( ،)۵۴٪سیلی به قسمت سرین ( ،)۵۱٪بصورت خشونتباری روحا شکنجه شدند ( ،)۴۳٪با مشت به
سرکوبیدن ( )۴۱٪یا لگد خوردن ( )۴۰٪را تجربه کرده اند .والدین که سروی شده اند بصورت کلی این نتایج را
میپذیرند با آنکه تعداد کمی قبول میکنند که به ناحیه
سرین کودکان شان سیلی میزنند ( )۴۱٪یا با مشت
به سرکودکان شان میکوبند (.)۳۴٪
درافغانستان تنبیه جسمی اطفال درخانه عمومیت
دارداما این امر درمکتب ممنوع است .ولی این بدین
معنی نیست که صنف ها برای اکثریت شاگردان
عاری ازخشونت است .اکثریت گزارش میکنند که
عین خشونت را که درخانه متحمل میشوند درمکتب
نیز تجربه میکنند .برعالوه گذاشتن پنسل بین
انگشتان شان وفشردن آن و زانوزدن به وضعیت
دردناک (.)۳۶٪
درمکتب تنبیه شاگردان شامل گذاشتن پنسل دربین انگشتان شان وفشردن
آنها ومجبورکردن شاگردان به ایستادن یا زانو زدن دروضعیت دردناک
میشود .عکس از :موسسهSCI

ما درزمینه مصئونیت کودکان برای
چندین سال درسراسردنبا کارکرده ایم
اما این یافته های تکان دهنده خشونت
گسترده علیه کودکان درافغانستان ما
را تکان داده است.

درافغانستان تنبیه جسمی اطفال
درخانه عمومیت دارداما این امر
درمکاتب ممنوع است .ولی این بدین
معنی نیست که صنف ها برای
اکثریت شاگردان عاری ازخشونت
است..

شکنجه روحی وخشونت جنسی
بیشترازنیم شاگردان گزارش دادند که کودن ،تنبل یا به دیگرنام ها خطاب شده اند ویا مقصر بیچاره گی والدین شان
شمرده شده اند ( )۴۴٪ویا هم والدین برای شان گفته اند که کاش هرگز به دنیا نمی آمدید (.)۳۲٪
خشونت مبتنی برجنسیت یک معضل عمومی درافغانستان است که ناشی ازنابرابری های پیچیده و رویه های
فرهنگی میباشد .علی الرغم گزارشدهی کم وعارانگاری ،تعداد بالغین بیشتری نسبت به کودکان گزارش های
ازخشونت جنسی به نسبت کودکان گزارش کرده اند که ممکن درکودکان به دلیل عدم آگاهی گزارش دهی کمتر
بوده باشد.

درحدود  ٪۶۹بالغین گزارش ازسوء
استفاده جنسی ازکودکان داده اند و
تقریبابه همین تعداد موارد بچه بازی
را نیزگزارش کرد اند.

درحدود  ٪۳۹بالغین ازمجبورشدن کودکان به رابطه جنسی و سوء استفاده جنسی ازکودکان گزارش کرده اند
( ،)۶۹٪موارد بچه بازی توسط  ٪۶۸بالغین و  ٪۲۲کودکان گزارش شده است .به اساس پاسخ های کودکان ،اطفال
که بیشتر درمعرض خطر سوء استفاده جنسی اند عبارتند ازیتیم ها ( ،)۶۱٪دختران وپسران خانواده های
فقیر( ،)۵۷٪کودکان خیابانی ( )۴۵٪ویا کودکان ازخانواده های بیجا شده داخلی (.)۳۰٪

اقدامات مصئونیتی برای کودکان باید جان بیشتر بگیرد
نتایج این تحقیق یافته های تحقیقات قبلی که نشان میداد تقریبا یک سوم کودکان سن مکتب به مکتب نمیروند چون
ناچارند که کارکنند ،را تایید میکند .یک پنجم والدین سروی شده یاآورشدند که کودکان زیر ۱۵سال به درآمد ماهیانه
خانواده کمک میکنند .فقط  ۱۴درصد بزرگساالن و هفت درصد کودکان که سروی شده اند بصراحت بیان کرده اند
که کودکان اجازه کارندارند .
آقای سمیع هللا پوپل ازموسسه  SCIمیگوید که نبود پالیسی واستراتیژی برای حفاظت ازکودکان وارتقای وضعیت
اطفال برخی ازعوامل ازدیاد خشونت علیه کودکان است .این موسسه ازدولت ،موسسات دیگر و جامعه مدنی و
رسانه ها میخواهد که حمایت های شان درراستای مصئونیت کودکان را تقویت بخشند تا دختران وپسران
درسراسرکشوربتوانند ازحقوق شان برخوردارشوند.

هماهنگی سبب نجات حیات میشود
قیمومت دفترهماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد عبارت ازبسیج و هماهنگی موثرواصول مند اقدامات بشردوستانه درمشارکت با کنشگران ملی و بین
المللی استhttp://afg.humanitarianresponse.info/ .
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افرادملکی ومددرسانان #هدف_نیستند
در ۱۹اګست مردم درسراسر دنیا کنارهم ایستادند تا روزجهانی بشردوستی را برای حمایت ازمردم متاثرازحوادث
ویادبود ازمددرسانان که جان شان را بخطرانداخته یا در راه مددرسانی جان شان را ازدست داده اند ،تجلیل کنند.
امسال روزجهانی بشردوستی سعی کرد بر این پیام دوباره تاکید نماید که افرادملکی گیرمانده درمنازعات ومددرسان
هدف نیستند .درافغانستان این روزمصادف شد با حادثه کشته شدن سه کارمند یک موسسه خیریه که سه روز قبل

دروالیت غورتوسط افراد مسلح ناشناس اتفاق افتاد (برای معلومات بیشتربه بخش دسترسی بشردوستانه درقسمت

بعدی مراجعه کنید) .

کارمندان سازمان ملل درنیویورک ،دبیرکل سازمان ملل متحد آقای
گوترش و هماهنگ کننده حاالت اضطراری آقای هوبرایان
درکارزارجهانی #هدف_نیستند.
عکس از :ایوان شنیدر/سازمان ملل

آقای انتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد
میگوید ما اینجا درهمبستگی با تمام افرادملکی که
دراطراف واکناف جهان درجنگ گیرمانده اند ایستاده
ایم .ما اینجا هستیم تا به دنیا بگوییم که افراد ملکی
درساحات جنگ هدف نیستند .اینکه ببینیم مددرسان
هدف قرارمیگیرند یک مسئله هولناک است .واینکه
ببینیم برخی ازهمکاران ما درحین اجرای وظیفه جان
خویش را ازدست میدهند یک تجربه هولناک است
که من در زنده گی ام شاهدش بوده ام.

خانه ما #هدف_نیست

درعدم بازپرسی ،متجاوزین طوری پیام دریافت میکنند که انگارخشونت علیه مددرسانان مجازاست
دریک مقاله با موقف مشترک ،تحت نام "درخط آتش" آقای جان اگلند رئیس هیئت ناروی برای مهاجرین یا NRCو
رئیس بخش مددرسانی سازمان ملل متحد یا  ERCآقای استفین اوبرایین ازبین رفتن احترام به قوانین جنگ
دراکثرجا ها را نکوهش کردند .و اینکه اختالل مددرسانی توسط جناحهای درگیر بحیث تاکتیکی برای جلوگیری
ازرسیدن کمک های بشردوستانه به جوامع آسب دیده استفاده میشود را نکوهش کردند ،جوامع که ازبد حادثه
درطرف خراب خط اول قرارگرفتند ..تسهیالت وکارمندان صحی اغلب برای حمله شناسایی ونشانی میشوند.
خیلی حادثات هرگزتحقیق نشدند ودرموارد نادرکه تحقیق صورت گرفته این تحقیقات معیارات بین المللی را
نداشتند .آنها مینویسند که این امر پیام مستقیم را به متجاوزین میفرستد که خشونت علیه مددرسانان مجازاست.
واینکه جناح های درگیرمیتوانند ازمسئولیت های شان تخطی کنند بدون اینکه عمال عواقبی متوجه کارشان باشد.
بنابرین تعداد کمی افراد مورد پیگرد قرارگرفتند که آماررسمی درین مورد وجود ندارد.

روزجهانی بشردوستی درافغانستان
کارزارجهانی رسانه های اجتماعی تحت نام #هدف_نیستند
درافغانستان نیزبا حضورموسسات سازمان ملل متحد ،موسسات
خیریه ملی وبین المللی به پیام های محلی به زبان های انگلیسی
دری وپشتو جذبه پیدا کرد (تویت کارت ها را درسمت چپ ببینید).
ناظم اموربشری برای افغانستان آقای توبی لنزر دریک برنامه پر
بیننده تلویزیونی برای تاکید مجدد برپیام این روزحضوریافت .او
گفت اینکه شما کنشگر دولتی یا غیردولتی هستید این مسئولیت
شماست که ازافراد ملکی محافظت کنید ،به کارمندان صحی اجازه
دهید برنامه های شان را تطبیق کنند ،مطمئن شوید که امبوالنس
ها مورد حمله قرارنمیگیرند ،ازینکه مددرسانان بتوانند به مردم
که بیشترین نیازرا به کمک دارند رسیده گی کنند وحصول اطمینان
نمایید.

قریه ما #هدف_نیست

به یادبود قربانیان بمبگذاری درهوتل کانال
کارزارجهانی رسانه های اجتماعی
#هدف_نیستند همچنان درمیدان تایمزنیویورک با
پروجکتوربازتابانیده شد .عکس ازOCHA

روزجهانی بشردوستی توسط نشست عمومی سازمان ملل متحد
در ۲۰۰۸طوری انتخاب شد که با روز حمله به مقرسازمان ملل
متحد درهوتل کانال بغداد درعراق مصادف باشد.
این حمله باعث کشته شدن  ۲۲کارمند سازمان ملل متحد بشمول
نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای عراق آقای سرجیو ویرا دی
ملو در ۱۹اگست  ۲۰۰۳شد.

صنف من #هدف_نیست

هماهنگی سبب نجات حیات میشود
قیمومت دفترهماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد عبارت ازبسیج و هماهنگی موثرواصول مند اقدامات بشردوستانه درمشارکت با کنشگران ملی و بین
المللی استhttp://afg.humanitarianresponse.info/ .
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قدرت درآمدزایی آزادی های جدیدی برای زنان به ارمغان میاورد
موسسه  ACTEDدرین مقاله سهمگیری کرده است.
نعیمه  ۱۸ساله که دریکی از ۲۲کورس رایگان مرکزانکشافی جوانان که توسط موسسه  ACTEDتاسیس شده
میگوید من میخواهم درینجا درمزارشریف داکتر شوم وبمردم خویش مصدر خدمت باشم .این مراکزبه زنان صنف
های سوادآموزی وآموزش حرفه برگزارمیکند که چشم اندازکاریابی زنان را بهترنموده ظرفیت شان برای بیرون
شدن ازچرخه سنتی مسئولیت های جنسیتی را ارتقا میبخشد. .
نفیسه استاد انگلیسی درین مرکزدرمزارشریف میگوید دختران
اغلب تا صنف نهم اجازه درس خواندن میابند هرچند با خدمات
مرکزانکشافی جوانان ما میتوانیم خانواده را قناعت بدهیم که اگر
دختران زودازمکاتب کشیده نشوند تحصیالت عالی برای
دختران منافع اقتصادی دارد .این گفته اوتوسط استاد حرفه این
مرکز نیزتایید میشود که میگوید این قدرت باالی درآمدزایی
است که به خانواده های محافظه کارانگیزه میدهد که به زنان
ودختران جوان شان آزادی های بیشتری بدهند.

خانواده های شاگردان سخت
گیرهستند واغلب بخاطرحضور
کارمندان مرد دختراان وزنان شان را
برای کار و درس به بیرون خانه
اجازه نمیدهند .اما ازآنجاییکه همه
آموزگاران ما زنان هستند این مشکل
درمراکز ما وجود ندارد.

سحر یک استاد مهره دوزی میگوید یکی ازعناصرمهم غلبه
خانم سحردریکی از  ۲۲مرکزانکشافی جوانان که توسط موسسه برنگهداشتن دختران درخانه توسط خانواده های سنتی اینست که
ACTEDراه اندازی شده مهره دوزی آموزش میدهد.
تمام کارمندان مراکز زنان هستند .خانواده های شاگردان سخت
عکس از :جوزیف شویرACTE/
گیرهستند واغلب بخاطر حضورکارمندان مرد دختراان وزنان
شان را برای کارودرس به بیرون اجازه نمیدهند .اما ازآنجاییکه درمراکزما همه آموزگاران زنان هستند این مشکل
وجود ندارد.
هرهفته درحدود  ۸۰زن درصنف های این مرکزدرشهرمزارشریف شرکت میکنند وازآغاز این برنامه ازسه سال
قبل تا کنون بیشتراز ۱۳۰۰زن درین مراکز شامل کورس ها شدند .این پروژه توسط اتحادیه اروپا ازطریق موسسه
 EuropeAidبا بودجه مجموعی  ۱.۳میلیون یورو برابر با  ۱.۵۶میلیون دالرتمویل میشود.
برخی ازشاگردان این مراکز حتی به دانشگاه/پوهنتون راه یافتند این امرازین جهت مهم است که با درنظرداشت
نابرابری جنسیتی گسترده درزمینه تحصیالت عالی درافغانستان فقط نیم فیصد دختران ازدهات و یا با پس زمینه
حاشیوی میتوانند باالترازتحصیالت ثانویه را ادامه دهند.

حوادث امنیتی علیه مددرسانان ودسترسی بشردوستانه
درماه اگست  ۱۹حادثه علیه امدادرسانان ،تسهیالت صحی وفعالیت های بشردوستانه گزارش شده است که تعداد
چنین حوادث را درسال  ۲۰۱۷به  ۲۲۶میرساند .متاسفانه در ۱۴اگست  ۲۰۱۷دروالیت غورسه کارمند افغان
موسسه  CRSتوسط افرادناشناس کشته ودوتن دیگرشان زخمی شدند.
بصورت مجموعی  ۱۵مددرسان
درحین اجرای وظیفه امسال درافغانستان
کشته ۱۲ ،زخمی و ۳۹تن دیگر اختطاف
شدند.برعالوه هفت حادثه برعلیه
کارمندان صحی و تسهیالت صحی
درجریان ماه اگست ثبت شده است که
رقم مجموعی این حادثات را به ۸۶
حادثه درجریان سال جاری میرساند (به
نقشه مراجعه کنید).

چالش های کلیدی دسترسی
چالش کلیدی دسترسی به جامعه
بشردوستانه عمدتا دسترسی به
حوادث خشونت علیه تسهیالت و کارمندان صحی
منبع :اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل ،کلسترصحت
 ۱۸۵۰۰۰بیجا شده است که درساحات
با دسترسی دشوار به دلیل جنگ زنده
گی میکنند که اکثرا دربادغیس ،هلمند ،قندهار ،قندوز ،ننگرهار وارزگان میباشند .اکثریت این مردم درجریان
سال  ۲۰۱۶بیجا شده بودند.

۲۲۶
حادثه
۱۵
مددرسان کشته
(تا  ۱۴سیپتامبر)

۱۲
مدد رسان زخمی

۳۹
مورد اختطاف مددرسانان

۷۹
موارد خشونت علیه تسهیالت
صحی وکارمندان صحی

هماهنگی سبب نجات حیات میشود
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منابع مالی اقدامات بشردوستانه
تا  ۱۱سیپتامبر بصورت مجموعی منابع مالی بشردوستانه برای افغانستان بمقدار  ۲۳۸میلیون دالر درسیستم
ردگیری مالی دفتر  OCHAگزارش شده است .که ازآنجمله  ۱۷۹.۵میلیون دالر آن براساس طرح پاسخگویی
بشردوستانه  ۲۰۱۷است .این رقم  ٪۳۲مبلغ اولیه درخواستی  ۵۵۰میلیون دالر طرح پاسخگویی بشردوستانه را
تشکیل میدهد .یا  ٪۴۳مبلغ کاهش یافته یعنی  ۴۱۴میلیون دالر که بعد از بازنگری اوسط سال طرح پاسخگویی
بشردوستانه برآورد شد میباشد .تقریبا بیست نهاد دولتی طرح پاسخگویی بشردوستانه را امسال تمویل کرده اند (به
چارت کنارچپ مراجعه کنید).

اختصاص بیشتراز ۲۵میلیون دالر
به تخصیص ثانویه صندوق وجهی
مشترک بشردوستانه  -افغانستان

Funding towards the 2017 HRP
$26m

صندوق وجهی مشترک بشردوستتانه افغانستان
تقریبا  ۲۵میلیون دالر موجودی دارد
کمترازنصف مقداردرخواستی اولیه  ۵۵میلیون
دالربرای سال  .۲۰۱۷درین اواخر کشورهای
سویدن وسویزرلند به صندوق وجهی مشترک
بشردوستانه افغانستان یک مقداروجه نقد
واریزکردند ویک تعداد کشور های تمویل کننده
دیګرهم تعهد برای کمک سپردند ،عمدتا
انگلستان وجمهوری کره.

$20m
$18m
$15m
$13m
$12m
$12m
$9m
$8m
$8m
$6m
$2m
$2m
$2m
$1m
$1m
$0.3m
$0.2m
$0.1m

ناظم اموربشری افغانستان آقای توبی لینزر
تصمیم گرفت که امسال به تخصیص ثانویه
مقدار تا  ۲۵میلیون دالر را اختصاص دهد.

تمرکزاین تخصیص بر ارائه خدمات به ۴۵
ولسوالی با دسترسی دشوارست که درآنها
نیازهای حاد بشری وجود دارد .این تخصیص
برای بخش صحت (۷میلیون) ،برای تغذی(۵
0
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30
میلیون) ،برای مصئونیت ( ۵میلیون) ،برای آب
وحفظ الصحه ( ۴میلیون) ،برای کلسترغذا (۲
میلیون) ،اقدامات تسهیل کننده ( ۲میلیون) میباشد .مجموعا  ۲۴پروژه توسط  ۱۲انجیوی داخلی و  ۱۱موسسه خیریه
بین المللی ویک نهاد سازمان ملل متحد هم اکنون تحت بررسی قراردارند.

)European Commission (ECHO
United States
United Kingdom
Australia
Germany
Japan
Sweden
Denmark
Norway
Canada
European Commission
Korea
Switzerland
Netherlands
Italy
China
France
Czech Republic
Bulgaria

ده میلیون دالر از صندوق وجهی مرکزی پاسخگویی به حاالت اضطراری یا CERF
برای حاالت اضطراری کمترتمویل شده درافغانستان
مسئول پاسخگویی به حاالت اضطراری یا  ERCافغانستان را برای دریافت ده میلیون دالر ازتخصیص "بحرانهای
کمتر تمویل شده" از صندوق وجهی مرکزی پاسخگویی به حاالت اضطراری انتخاب کرد .این وجه برای رسیده
گی به نیازهای کسانیکه به دلیل خالی پولی به نیاز های شان تاکنون رسیده گی نشده استفاده میشود .عمدتا عودت
کننده گان بدون مدرک ازمرزمیلک ایران دروالیت نمیروز و خانواده های آسیب دیده ازسیل درولسوالی های
خاشرود وچخانسورهمین والیت .
برعالوه کمک های زمستانی برای فامیل های بیجا شده وعودت کننده و جوامع میزبان در  ۲۱والیت که درارتفاعات
موقیعت دارند افزایش خواهد یافت وبرای فامیل های با مزارغ کوچک در ۱۰والیت برای گذشتاندن فصل اوج
گرسنگی مساعدت صورت خواهد گرفت.موسسات سازمان ملل متحد که از "تخصیص بحرانهای کمتر تمویل شده"
ای صندوق وجهی مرکزی پاسخگویی به حاالت اضطراری را دریافت میکنند عبارتند از IOM, FAO, WHO
WFP, UNHCRو. UNICEF
برای معلومات بیشتر لطفا به آدرس زیر به تماس شوید:
parker@un.orgدامینیک پارکر ،رئیس اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد
 kropf@un.org, Tel (+93) 793 001 110فیلیپ کروپف ،افسرمعلومات عامه دفترهماهنگی کمک های بشری ملل متحد
برای دریافت ترجمه این متن کود مقابل را اسکن کنید یا به این لینک سربزنید https://goo.gl/1q4smn

برای معلومات بیشتر لطفا به این لینک
https://twitter.com/OCHAAfg

ها سربزنیدwww.unocha.org | www.reliefweb.int :
https://www.facebook.com/UNOCHAAfghanistan

هماهنگی سبب نجات حیات میشود
قیمومت دفترهماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد عبارت ازبسیج و هماهنگی موثرواصول مند اقدامات بشردوستانه درمشارکت با کنشگران ملی و بین
المللی استhttp://afg.humanitarianresponse.info/ .

