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درافغانستان بیشتر از  ۱۰۰۰۰۰نفر فاقد سرپناه مناسب اند.
عکس از :دامینیک پارکر -دفتر اوچا

را ازخدمات صحی محروم میکنند تا
بدین وسیله بر موسسات خیریه

درحدود  ۵۰۰۰۰۰نفر از دسترسی به مراقبت های صحی محروم شدند
برای چندین هفته متواتر درجریان ماه های جون و جوالی تقریبا نیم میلیون نفر دروالیت لغمان نتوانستند به
داکتربروند یا درجستجوی مراقبت های صحی شوند و درحدود  ۷۰۰۰دختر وپسر ازپوشش کمپاین ملی معافیت
پولیو بازماندند .اعضای گروه های مسلح غیردولتی ،موسسه کمیته سوئدن برای افغانستان را مجبورساختند تا ۴۰
کلینیک صحی ازجمله  ۵۴کلینک خویش درین والیت را ببندند.
به تعقیب یک هفته میانجیگری توسط مردم محل  ۲۰کلینک بازگشایی شدند ولی ۲۰کلینک دیگرهمچنان بسته
ماندند .هرچند متعاقب دریافت اخطاریه های مستقیم مکرر به آدرس کارمندان این موسسه ،کمیته سویدن برای
افغانستان تصمیم به بستن دفترمدیریت صحت خویش درمهترالم گرفت.

فشارواردکنند تا این موسسات
خدمات ترضیضی بیشتررابرای
جنگجویان زخمی شان فراهم کنند.


درسراسرکشورتحت تهدیدات گروه
های مسلح وباندهای تبهکار


گروه های مسلح غیردولتی سعی میکنند که با استفاده ازمحروم
سازی مردم ازخدمات صحی موسسات خیریه را مجبوربه ارائه
خدمات کنند.
عکس از :سازمان صحی جهان/گالب الدین الهام

بلند رفتن تلفات گروه های مسلح غیردولتی همراه با فرصت های
محدود انتقال مریضان به داخل یا خارج کشور ،فشار را برشفاخانه
های سویه ولسوالی جهت ارائه خدمات تثبیت و مدیریت تلفات افزایش داده است .و نشان دهنده اینست که این
تکتیک ها بخشی ازتالش های بزرگتر گروه های مسلح غیردولتی برای جذب تداوی پیشرفته عاجل برای جنگجویان
شان است .مراقبت های نادرترضیضی درکشوریکه تلفات درآن روبه افزایش است تنها درشفاخانه ها ارائه میگردد
و درکلینیک های کوچکتر وپُست های صحی موجودنمی باشد.

پالیسی های ملی صحت تعین کننده اینست که کدام خدمات صحی ودرکجا باید ارائه
شوند ،نه موسسات ارائه کننده خدمات
تمام موسسات ارائه دهنده خدمات صحی متاثر شده تاکنون توسط وزارت صحت عامه برای ارائه بسته خدمات
صحی اولیه قرارداد شده اند .این خدمات توسط پالیسی ملی صحت و برحسب تعداد باشنده گان یک ساحه تعین
میشوند بنااً درشرایط که نیازبه خدمات بنا برموجودیت جنگ متغیرست نمیشود به درخواست هرفرد بسته خدمات
صحی تغیرکند( .به نشریه شماره  ۶۵جوالی  ۲۰۱۷مراجعه کنید)
در اواخر جوالی گروه های مسلح غیردولتی درچالش دیگرکارمندان صحی را تهدید کردند که پنج مرکز صحی
را درامتداد شاهراه -یک در زابل درساحه تحت کنترول دولت را ببندند .احتماال گروه های مسلح غیردولتی سعی
داشتند دست رسی نیروهای ملی امنیتی و دفاعی به تداوی را بمخاطره باندازند .درنتیجه بیشتر از ۸۰۰۰۰

هستند..

کمک های وجه نقدی درچهارماه
نخست سال جاری ارمرز ۹.۵

گروه های مسلح غیردولتی نیازمند به خدمات جراحی جنگی با محروم کردن مردم
ازخدمات صحی بر موسسات خیریه فشار میاورند
شاید این حادثه ازنگاه ابعادش تا کنون منحصربفرد باشد اما تنها حادثه
نیست .حادثات با تهدیدات و مداخالت مشابه ازطرف گروه های مسلح
غیردولتی دروالیت های فراه و بادغیس نیز گزارش شده اند .درتمام
موارد گروه های مسلح غیردولتی سعی کردند تا موسسات را که
مسئول گرداننده گی کلینیک ها بودند مجبورکنند تا اینکه یا به ساحه
کامال تحت کنترول شان نقل مکان کنند یا اینکه حیطه ارائه خدمات
شانرا تغیردهند.
این مداخالت درحال صورت میگیرد که تلفات طرف های
درگیرمنازعه بصورت ناپایداری بلند رفته است .درسال ۲۰۱۶
نیروهای ملی امنیتی و دفاعی افغانستان  ۱۸۵۰۰نفر وگروه های
مسلح غیردولتی  ۳۰۵۰۰نفر تلفات داشتند.

داکتران

و

کارمندان

صحی

میلیون دالرگذشت.


باکاهش یافتن هم دردی باشنده گان
محلی با بیجا شده گان این بیجا شده
گان داخلی درتالقان به زنده گی
سخت مواجه اند.



صندوق وجهی مشترک بشردوستانه
کمترازنصف هدف پالن برای سال
جاری خود را تمویل کرده است.

تمویل طرح پاسخگویی
بشردوستانه
 ۳۱ ٪منا بع م لی د رخو اس تی
ت اک نون تمو یل ش ده

 ۵۵۰میلیون دالر
مبلغ درخواستی

 ۱۶۸.۱میلیون دالر
مبلغ دریافت شده
http://fts.unocha.org

تا  ۱۵اگست سال ۲۰۱۷
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نفرازدست رسی به خدمات صحی محروم شدند .بعد ازیک هفته میانجیگری این تسهیالت صحی مجددا بازگشایی
شدند.
بعد ازگفتگو های فشرده با مردم و تضمین به تمام کنشگران ذیدخل ازاینکه کمیته سویدن برای افغانستان خدمات
صحی با کیفیت را برای تمام مردم اعم ازملکی و نظامی تامین میکند ،این کمیته نیزموفق شد تا  ۲۰کلینک باقی
مانده و دفتر اداری خویش را دراول اگست بازگشایی کند .ومردم نیزطی نامه ی ازحفاظت کارمندان وتاسیسات
این موسسه اطمینان دادند.

هدف قرارگرفتن داکتران توسط گروه های مسلح غیردولتی وجنایتکاران
داکتر یوسفزی مسئول یک مرکز صحی اولیه درنزدیکی جالل آباد میگوید یکی ازهمکارانم بحیث
واکسیناتوردرولسوالی چپرهار کارمیکرد .مردان مسلح درجستجوی او به کلینیک وارد شدند و او را کشتند .آنها
قابله به نیزاخطاردادند که دیگر به سر کارنیاید .خشونت هرگزدورنیست درهمین حوالی مرکزصحی به تازه گی
سه نفربا سوابق نامعلوم درحوادث جداگانه کشته شدند.

ما همه نگرانیم .اخطاریه های
مکرربه آدرس من وهمکارانم وجود
دارد .هرصبح من از راه های
متفاوت به سرکار میایم.

او افزود ما همه نگرانیم .اخطاریه های مکرربه آدرس من
وهمکارانم وجود دارد .هرصبح من از راه های متفاوت به
سرکار میایم .آخرین بارکه به قریه ام درولسوالی تحت کنترول
گروه های مسلح غیردولتی رفتم دوسال قبل بود .حاال دیگر
رفتن به آنجا برایم خیلی خطرناک شده است.

داستان های وحشتناک قتل و اختطاف
حمالت چون کشته شدن همکاردرولسوالی چپرهار
درمیان کارمندان مسلکی نگرانی ایجاد میکند وباعث
تردید برای رفتن به سرکاردرساحات دوردست میشود.
داکترغالم سخی داکتردیگری ازشفاخانه حوزه وی
داکتر سخی جراح عمومی شفاخانه حوزه وی ننگرهارکودکی را که به اثر
ننگرهار با ناراحتی میگوید که آنها نامن اند و در راه
بقایای منفجرناشده مواد منفلقه زخمی شده است را تداوی میکند .عکس
از:اسماعیل امن/دفتر اوچا
رفتن به مرکزصحی ویاکار درآنجا درهراس تهدید مرگ
اند .درنتیجه ساحات که هم اکنون هم به آنها خدمات
رسانی چندانی صورت نمیگیرد بیشتر محروم میشوند.
داکتررحیمی که درمرکزصحی اولیه علی آباد درحومه شهر مزارشریف دریک شهرک غیررسمی به
حدود  ۴۰۰۰فامیل خدمت میکند ،میگوید ما خوشبختر هستیم ،هیچکس تا کنون مرکزصحی ما را تهدید
نکرده  ،نه خودم و نه کارمندانم را .درضمن هیچ تاثیرمستقیم ازجنگ هم برروی مرکزصحی ما نبوده.

یک داکتر درجوزجان درهراس
اینست که هربارکه به کلینیک میاید یا
ازکلینیک به خانه برمیگردد دربین
جنگ گیرنماند.

داکتران مثل کارمندان صحی دیگردرسراسرکشوراز
داستان های وحشتناک مشابه آگاه اند .یک دوستم که
درجوزجان داکتراست ازینکه دررفت و آمد به کلینیک
درمیان زدوخورد گیربماند ،میترسد .خط درگیری میان
سربازان واعضای گروه های مسلح غیردولتی اغلب
چند مترازهم فاصله دارد وطرفین درجنگ های کوچه
به کوچه درگیرمیشوند.
او همچنان داکتری را میشناسد که برای یک موسسه
خیریه درجوزجان کارمیکند و ماه گذشته درمسیر راه
اختطاف شد .این هم مسلک ما خوشبخت بود که با
وساطت ریش سفیدان محل بین موسسه و رباینده گان
بزودی آزاد شد.

مرکزصحی اولیه داکتررحیمی درشهر مزارشریف به حدود ۴۰۰۰
فامیل خدمت میکند.
عکس از :یاسین همت/دفتر اوچا

داکتران هم نگران خانواده های شان هستند
برخی مواقع داکتران وخانواده شان فقط به دالیل جنایی هدف قرارمیگیرند .داکتر احمدزی بیاد میاورد که
طفل یک داکتر درجالل آباد ازنزدیکی خانه اش اختطاف شد .خانواده مجبورشدند که ده هزاردالرامریکایی
بپردازند تا آزادش کنند .او میگوید هروقت به سرکارمیرود نگران خانواده اش است .
خانواده من درامان مانده اما من خیلی موارد را خبردارم که داکتران ووابسته گان شان اختطاف شدند.
داکتر سخی میگوید این اختط اف ها وجود دارد و ما درشرایط جنگ دوامدارکارمیکنیم .شفاخانه مکررا
اخطاریه دریافت میکند .ما هیچ امنیت نداریم.
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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برنامه ها ی توزیع وجه نقد طر یقه عمده امدادرسان ی بشردوستانه

یک کارمند هیئت ناروی برای مهاجرین نشان شصت یک
دریافت کننده مساعدت نقدی را درمرکز توزیع
درننگرهارمیگیرد.
عکس از :نصیراحمد کارمند هیئت ناروی برای مهاجرین

برنامه توزیع وجه نقد یعنی اینکه کمک ها به شکل پول نقد
بحیث بدیل کمک های جنسی غذا و اقالم خانه برای مستفدین
توزیع میگردد .این طریقه یک بخش مهم ازپاسخگویی
بشردوستانه درافغانستان گردیده است .سال گذشته بیشتر
از ۸۰۰۰۰نفر ازموسسات همکار کمک بشردوستانه بشکل
وجه نقدی دریافت کردند .درچهارماه اول سال  ۲۰۱۷چندین
موسسه خیریه و سازمان غذایی جهان ۶.۷ملیون دالر را به
 ۲۴۰۰۰۰نفر بدین طریقه توزیع نمودند .که بیشترین این
مساعدت شده گان به اثر جنگ وتعدادی هم به اثرحوادث
طبیعی بیجا شده بودند.

بعد ازسرگیری فعالیت های عودت داوطلبانه این موسسه
بتاریخ  ۳اپریل کمشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهنده گان برای بیشتراز ۱۲۰۰۰عودت کننده
گان به کشورمساعدت کردند که بیشترین شان ازکشورهای پاکستان وایران برگشتند .تنها درماه اول
مهاجرین عودت کننده به کشور بصورت اوسط  ۲۰۰دالرامریکای را دریکی ازچهارمرکزکمک رسانی
این دفتردریافت کردند.

بصورت مجموعی کمک های نقدی
به بیجا شده گان داخلی و عودت کننده
گان با ویا بدون مدرک درچهارماه
اول سال ازمرز  ۹.۵ملیون دالر
میگذرد.

برای کمک به عودت کننده گان فاقد مدرک ازپاکستان سازمان بین المللی مهاجرت برای  ۱۵۰۰فامیل
ازمارچ تا آخراپریل سال جاری بمقدار  ۳۱۲۰۰۰دالرامریکای بشکل وجه نقدی برای حمل ونقل عودت
کننده گان به محل اصلی شان مساعدت کرد .این فعالیت های کمک برای حمل و نقل عودت کننده گان
ازمرز تا محل مقصد شان درمارچ  ۲۰۱۷شروع شد.
بصورت مجموعی کمک های نقدی به بیجا شده گان داخلی و عودت کننده گان با ویا بدون مدرک
درچهارماه اول سال ازمرز  ۹.۵ملیون دالر میگذرد.

یک نارنجک تمام خانواده را آواره کرد ،کمک های نقدی به مدد شان رسید
شایسته خان میگوید بخاطردارم که یک نارنجک پرتاب شده توسط راکت انداز به خانه ما برخورد کرد،
دخترم صدیقه یک پایش را ازدست داد ویک دستش شکست .ما
مجبور شدیم قریه خود درولسوالی زرمت والیت پکتیا را ترک
کرده به گردیز برویم .دخترم درد مداوم داشت و من هم پول کافی
برای مداوای او نداشتم .بعد ازسه ماه خویشاوندان ما دیگرنتوانستند
به ما کمک کنند و ما بدون غذا ماندیم .زمانیکه تحت میکانیزم
پاسخگویی اضطراری که توسط عملیات مصئونیت افراد ملکی
وفعالیت های بشردوستانه اروپایی تمویل میگردد ،برای مدد
رسانی انتخاب شدند کمک به داد خانواده شایسته خان رسید.
ازطریق موسسه  PINاین خانواده  ۲۲۰۰۰افغانی معادل ۳۲۰
آقای شایسته خان ودخترش صدیقه
دالرامریکایی برای تهیه غذا و تداوی صدیقه ودیگرمایحتاج شان عکس از :موسسهPIN
دریافت کردند.
او میگوید درنهایت بااین کمک ها من توانستم دیگر تکدی ګری نکنم ،غذا بخرم و ازهمه مهمتردخترم
حاال میتواند ماه دوبار به داکتر برود.
زنان کمک شونده بخصوص وجه نقدی را برکمک های جنسی ترجیح میدهند
 Cash Barometerنام تحقیق است که توسط نهاد  Ground Truth Solutionsبا مشارکت آموزش
نقدینگی یا  ۶۰۰ ،CaLPمرد وزنیکه کمک های بشردوستانه را دریافت کرده بودند را درربع اول سال
سروی نمود که این سروی شونده ګان اکثر شان کمک ها را بشکل وجه نقد دریافت کرده بودند.

کمک های نقدی نسبت به کمک
جنسی با یک تعداد خطرات اضافی
دیگری هم مواجه است طوریکه
بخشی ازمقدارکمک شده میتواند به
آسانی ازمستفید شونده ربوده شود یا
اینکه براین پول مالیه بعدازدریافت
کمک تعین کنند.

نتایج این تحقیق نشان میدهد که  ۵۸فیصد اشتراک کننده گان وجه نقد را بردیگر طریقه های کمک رسانی
رتبه بیشتر دادند .ترجیح که بین زنان خیلی مشهودتر ( )۷۸٪نسبت به مردان ( )٪۴۹بود .تقریبا سه
چهارم تمام شرکت کننده گان بیان داشتند که کمک های نقدی خالص به آنها کمک کرده تا بیشترین نیازهای
شان را برآورده کنند .این رقم دربین دریافت کننده گان کمک های جنسی  ۲۹٪بود.

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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جامعه بشری درجستجوی راهی برای فایق آمدن به معضل رشوه خواری ومالیات غیرقانونی
طوریکه درهرنوع کمک رسانی دیده میشود هستند افرادیکه نیازمند کمک نیستند ولی با رشوه دادن
وارتباطات شخصی درلیست مستقید شوند گان جای میگیرند .اما کمک های نقدی نسبت به کمک جنسی با
یک تعداد خطرات دیگری هم مواجه است طوریکه بخشی ازمقدارکمک شده میتواند به آسانی ازمستفید شده
ربوده شود یا اینکه براین پول مالیه بعدازدریافت کمک تعین کنند.
موارد مالیه گرفتن ازمساعدت های بشری دریافتی مستفدین بصورت همانند توسط گروه های مسلح
غیردولتی ،گروه های اجتماعی ،پلیس وماموران دولتی درسراسر کشور امریست معلوم اما این گزارش
ها اکثرا بصورت غیرمستند باقی مانده اند چون مستفدین ازینکه ازین قضا یا شکایت کنند میترسند وچنین
موارد اغلب بوسیله ارزیابی های میکانیزم ارزیابی بعد توزیع شناسایی نمیشوند.
درک بهترمالیات نامحسوس وعملی نه تنها برکمک های نقدی بلکه برمحصوالت ودیگر منابع درآمد
مستفدین برای جامعه بشردوستانه درطی ماه های آینده یک اولویت است .برعالوه اصالحات سیستم متورم
عریضه که ورودی خانواده های بیجا شده به دست یابی به امداد میباشد نیزیک الویت است.

سیستم پیگیری بیجاشده گی خانواده های نیازمند را ثبت وپی گیری میکند
مایکل اسپیر ازسازمان بین المللی مهاجرت میگوید ما میخواستیم درک بهتری ازبیجا شده گی ،محالت و نیاز
های گروه های مختلف مردم آواره داخل کشور و کسانیکه به کشور برمیگردند داشته باشیم.
اسپیر وتیمش به تازه گی دوردوم و تازه سیستم پیگیری بیجا شده گی یا Displacement Tracking Matrix
) (DTMرا نهایی ساختند ،سیستمی که بیجا شده گی وحرکت مردم درافغانستان را ردگیری و نظارت کرده
وتغیر نیازها را تعقیب مینماید DTM .یکی ازاولین ابزاری برای موسسات همکاردرافغانستان است که نه تنها
وضعیت موجوده بشردوستانه را ارزیابی میکند بلکه برای درک نقل وانتقال ،تشخیص الگو وپیش بینی نیازها
درمقیاس بزرگتر استفاده میشود .مثال یافته های این سیستم نشان میدهند که بیشترین عودت کننده گان درکجا مسکن
گزین میشوند :به اساس یافته های این سیستم بیشتر شان درجالل آباد
والیت ننگرهار ،کابل و دردهلیزی بین قندوز وبغالن استفرارمیابند.
اکثریت عودت کننده گان ازپاکستان درننگرهار مقیم میشوند والیتی که هم
اکنون بیشترین بیجا شده گان ناشی ازجنگ را میزبانی میکند .به اساس
 DTMازهرسه نفر ننگرهاریکی عودت کننده ازپاکستان یا بیجا شده داخلی
میباشد.

 DTMیا سیستم پیگیری بیجاشده گی
یکی ازاولین ابزاری برای موسسات
همکاردرافغانستان است که نه تنها
وضعیت موجوده بشردوستانه را
ارزیابی میکند بلکه برای درک نقل
وانتقال ،تشخیص الگو وپیش بینی
نیازهای متاثرین درمقیاس بزرگتر
استفاده میشود.

برخالف عودت کننده گان ازایران به ندرت دریکی ازوالیات غربی
همجوارایران مسکن گزین میشوند بلکه درعوض به گوشه دیگر کشور
درکابل ،بغالن ،تخار وقندوزسفر میکنند.
دررابطه به بیجا شده گی داخلی براساس  DTMوالیت قندوزبلندترین تعداد
بیجا شده گان را دارد و این بیجا شده گی اکثراً موقت صورت میگیرد .به
تعداد  ۳۲۷۰۰۰بیجا شده که توانستند دوباره به خانه های شان برگردند.
این به این معنی است که یکی ازهرسه نفر قندوزی مجبور به فرار ازخانه
های شان شده اند.

آمار  DTMنشان میدهد که بیشترین عودت کننده گان
ازایران وپاکستان درکجا تجمع مینمایند.
منبع :سازمان بین المللی مهاجرت-افغانستان

بیشترازیک صد هزارنفر فاقد سرپناه مناسب اند
اسپیر بیان داشت که پنچ درصد بیجا شده گان داخلی
وعودت کننده گان یا درخیمه یا درفضای باززنده گی
میکنند .تعداد واقعی این افراد به بیشتز از۱۰۰۰۰۰
نفرمیرسد که چنین واقعیت باید درپالنگذاری های کمک
های بشردوستانه باید درنظرگرفته شود.

بیشترازیک صد هزار نفرزیرخیمه ،خانه های خودسازویا مغاره ها زنده
.گی میکنند
عاس از :سازمان مهاجرت بین المللی -افغانستان

بیشتز از ۱۰۰۰۰۰نفردرخیمه یا
درفضای باززنده گی میکنند .چنین
واقعیت باید درپالنگذاری برنامه های
کمک های بشردوستانه درنظرگرفته
شود.

گزارش  DTMنه تنها آمارکمی را جمع آوری میکند بلکه
توسط مصاحبه های مفصل افراد آمارکیفی را نیزجمع
آوری میکند .محمد عطا یک عودت کننده از پاکستان
درمورد اینکه چگونه درنظر داشت که کودک نوتولدش را
بفروشد تا مرض زردی دوپسردیگرش را تداوی کند قصه
میکند .اومیگوید درنهایت کودکش را نفروخت و دوپسرش
هردو فوت کردند.

حبیبه یک خانم بیوه درکابل میگوید که تمام خاطراتش ازپاکستان مرتبط به فقربود ،کارروزمزد و نگرانی مداوم
ازینکه که خانواده اش روزدیگر چی خواهند خورد وکجا باید زنده گی کنند .اللک اکا چگونگی بیرون راندن
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
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طالبان مسلط بر قریه شان را بوسیله امارت اسالمی خراسان قصه میکند.او میگوید خانواده اش را ازخانه بیرون
انداختند چون جنگجویان برای بودوباش بجای نیازداشتند .خانه او بعد ها توسط حمالت هوای تخریب شد.
سیستم  DTMسازمان بین المللی مهاجرت برای افغانستان تحت فراخوان مالی بنام "یک میلیون نفرآواره" که سال
پارگشایش یافت با کمک مالی کشورهای آلمان ،جاپان ،ناروی ،سوئدن وسویزرلند تطبیق میشود .طی دودوره
سازمان بین المللی مهاجرت آماررا ازبیشتراز ۱۶۰۰۰اهل کلیدی بشمول نزدیک به  ۶۰۰زن دربیشتراز۳۹۰۰
شهرک در ۱۲۰والیت و ُنه والیت با بیجا شده گی وعودت باال جمع آوری نموده است.

آب مشکل اصلی بیجا شده گان تالقان
محب هللا یک مرد ۲۴ساله که درساحه بیجا شده گان دریک مکان دشت مانند درحومه شهرتالقان والیت
تخارمیگوید که ما زمین را حفرمیکنیم تا حرارت زیرخیمه پالستیکی را کاهش بدهیم.درین جا ده ها
سرپناه دست سازپوشیده توسط ترپال های پینه زده ازموادکهنه
که هرکدام خانوداه ی را درحرارت سوزان جای داده است،
وجود دارد.
یک ونیم سال قبل این محل تقریبا  ۴۵۰۰نفررا درخود جای
داده بود که همه ازجنگ درولسوالی ارچی فرارکرده بودند.
اکثریت این فامیلها حاال به محل اصلی شان برگشتند اما ۷۵۰
فامیل دیگر هنوزدرین محل باقی مانده اند.
موسسات بشردوستانه برای شان کمک های غذایی شش ماهه،
وجه نقد برای خریداری اقالم خانه وموادسوخت مساعدت کردند.
هیچ یک ازاطفال ساحه بیجا شده گان داخلی اجازه رفتن
نادرست
ولی فرصت های معیشتی برای بیجا شده گان
به مکتب محلی را نیافتند.
وهمبستگی ودلسوزی مردم محلی هم باگذشت ماه ها شروع به عکس از :دامینیک پارکر/دفتر اوچا
ضعیف شدن کرده است .یک روزبعد ازتوزیع غذا دوکانداران
محلی که برای بیجا شده گان غذا به قرض داده بودند برای بردن مساعدت های غذایی در عوض قرض
شان به ساحه آمدند.
علی الرغم تهیه آب با تانکرتوسط موسسات بشردوستانه برای مدت سه ماه،
آب هنوزهم مشکل اصلی این ساحه محسوب میشود .راه های دوامدارتر برای
معضل آب جستجو گردیده اما هنوزعملی نشده است .یک مخزن ۲۰۰۰
لیتری آب که توسط یک موسسه بشردوستانه نصب گردیده است درهنگام
بازدید بجزریگ وگل چیزی نداشت.
محب هللا میگوید ما آب آشامیدنی خود را ازیک حوض آبیاری میاوریم ،این
حوض بیست دقیقه پیاده ازمحل ما دورست وهربارتنها دوبشکه بیشترآورده
نمیتوانیم .چندین باشنده این محل به دلیل نوشیدن آب آلوده دچاراسهال حاد
آبکی شده اند .چند هفته قبل زن محب هللا به اثر اسهال درگذشت و او را
هردوپسرش درمقابل چشمانش کشته
درنزدیکی های این محل دفن کردند.
.شدند

برای آوزدن آب ازیک حوض آبیاری
خانواده ها باید بیست دقیقه پیاده بروند
وهربارتنها دو بشکه آب بیشتر آورده
نمیتوانند.

چندین باشنده این محل به دلیل
آشامیدن آب ناپاک دچاراسهال حاد
آبکی شده اند.

عکس از :طاهرشهیم/اوچا

علی الرغم دادخواهی ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان با ریاست
معارف هیچ یک ازاطفال سن مکتب این ساحه نتوانستند به مکتب بروند.
تنها چیزیکه به نظرمیرسد دربین بیجا شده گان که درمغاره های حفره شده درزمین درحومه تالقان زنده
گی میکنند رشد میکند همان بینوایی است .همت علی یک مردکهنسال که تنها زنده گی میکند قصه
واردشدن مردان مسلح به خانه اش و کشتن دوفرزندش درمقابل چشمانش را بازگومیکند .او میگوید همه
چیز را ازمن گرفتند ،خانه ام ،خانواده ام وزنده گی ام را.

دسترسی بشردوستانه وحوادث علیه امدادرسان
درماه جوالی مجموعا به تعداد ۲۱حادثه علیه امدادرسانان ،تسهیالت وفعالیت های شان گزارش شده است .این رقم
کمتر ازتعداد حوادث رویداده درهرماه طی شش ماه گذشته است وتعداد مجموعی این دست حوادث را درسال
 ۲۰۱۷را به  ۲۰۶حادثه میرساند.
درماه جوالی یک امدادرسان زخمی وپنج نفردیگر زخمی شدند .هفت حادثه علیه کارمندان صحی وتسهیالت صحی
ثبت شده که مجموع این حواث را درسال  ۲۰۱۷به ۷۹حادثه میرساند( .به نقشه درصفحه بعدی مراجعه کنید).
درحدود ۱۷۷۰۰۰نفر ازجنوری  ۲۰۱۶تاکنون درساحات با دسترسی دشوارآواره شده اند ،اکثرا دروالیت های
هلمند ،کندهار ،قندوز ،ننگرهاروارزگان.
به دلیل جنگ جاری موسسات همکار قادرنیستند که ارزیابی نیازهای تخمینا  ۱۴۰۰۰نفربیجا شده درخواجه سبزپوش
والیت فاریاب را انجام دهند .افزایش جنگ طی چند هفته اخیرسبب شده توانایی جامعه بشردوستانه برای دسترسی
به مردم نیازمند فاریاب ،فراه ،هلمند ،جوزجان ،کندز ،ننگرهار ،پکتیا وپکتیکا محدود شود.
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
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حوادث ثبت شده برعلیه امدادرسانان ،دارایی ها وفعالیت های بشردوستانه ( جنوری تا جوالی )۲۰۱۷

۲۰۶
حادثه

۱۰
حادثه مرګ امدادرسانان

۱۰
حادثه زخمی شدن امدادرسانان

۳۶
حادثه اختطاف امدادرسانان

۷۹
حادثه علیه تسهیالت صحی
وکارمندان صحی

Source: various

تمویل اقدامات بشردوستانه
تمویل  ۱۲ملیون دالری طرح پاسخگوی بشردوستانه درماه جوالی وروزاول اگست گزارش شده که
مجموعه تمویل این پالن را درسال جاری به  ۱۶۸.۱میلیون میرساند .این رقم  ۳۱درصد  ۵۵۰میلیون
دالر وجه مطالبه شده برای رسیده گی به نیازهای  ۵.۷میلیون نفرنیازمند را تشکیل میدهد.
کلسترهای که بلندترین رقم پول را دریافت کردند عبارتند ازکلسترمصئونیت غذایی وزراعت ،کلستر
مصئونیت وکلسترصحت .وکلسترهای که بیشترین رقم را به نسبت فیصدی پول مطالبه شده دریافت کرده
اند عبارتند ازبخش های هماهنگی ،کلسترسرپناه اضطراری واقالم غیرغذایی وکلسترصحت.
درنظرگرفتن بیشتز از ۲۵میلیون دالرامریکایی برای تخصیص ثانونیه توسط ناظم اموربشردوستانه
فعال صندوق وجهی بین المللی افغانستان یا  CHFتقریبا  ۲۵میلیون دالرامریکایی موجودی دارد ،که
کمتر ازنصف وجه پیش بینی شده برای سال  ۲۰۱۷است .درماه جوالی کشورهای سوئدن وسویس مبالغ
را به این صندوق واریز کردند وتمویل کننده گان دیگر بخصوص انگلستان و جمهوری کوریا وعده
حمایت بیشتر کردند.
ناظم اموربشردوستانه ،تابی لنزرتصمیم گرفتند که درحدود  ۲۵میلیون دالر را به تخصیص معیاری ثانوی
منظورکنند .این تخصیص ،پروژه های را در ۴۵ولسوالی با دسترسی دشوار که درآنها نیازهای بشری
حاد وجود دارد وکلسترها معتقد اند که روشهای چندین سکتوری پاسخگویی هم ممکن وهم دارای موثریت
باالست را پوشش میدهد .این تخصیص برای کلستر صحت ( ۷میلیون) ،کلسترتغذی ( ۵میلیون)،
کلسترمصئونیت ( ۵میلیون) ،کلسترآب و حفظ الصحه ( ۴میلیون) ،کلسترمصنونیت غذایی وزراعت
(۲میلیون) وفعالیت های توانمند سازی ( ۲میلیون) میباشد.

US$

تمویل کننده گان
صندوق وجهی
بشردوستانه

$6.1M

استرالیا

$2.8M

دانمارک

$2.1M

ناروی

$8.4M

سوئدن

$0.2M

Switzerland

FTS, 12 August 2017

برای معلومات بیشتر لطفا به آدرس زیر به تماس شوید:
دامینیک پارکر ،رئیس اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد parker@un.org, Tel. (+93) 793 001 101
فیلیپ کروپف ،افسرمعلومات عامه دفترهماهنگی کمک های بشری ملل متحد kropf@un.org, Tel (+93) 793 001 110
برای دریافت ترجمه این متن کود مقابل را اسکن کنید یا به این لینک سربزنید https://goo.gl/qA5yKr

برای معلومات

بیشتر لطفا به این لینک ها سربزنیدwww.unocha.org | www.reliefweb.int :
https://www.facebook.com/UNOCHAAfghanistan
https://twitter.com/OCHAAfg

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/ .

