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 2022جنوری   13پنجشنبه          فریده نوری                                                       

 افغانستان 
 درخواست کمک   برای تضمین "آیندۀ کشور" ملل متحد

 پنج ملیارد دالری نمود

 AFPی فرانسه رسان آژانس خبر کمک ( به Le Mondeمنبع: اخبار لوماند ) 

 11.01.2022تاریخ: 

 مترجم: فریده نوری 

بلندترین و مهم ترین رقم پولی است که این مؤسسه برای یک کشور تقاضا نموده است، تا بتواند از  

 کند، رسیدگی نماید. می، این کشور را تهدید ئیامریکا عساکر خروج  فاجعۀ بشری که از زمان  

افغانستان و    ارد لییپنج م   ۀ امسال ملل متحد تقاضای یک رقم بی سابق به  دالری برای تأمین کمک 

 تضمین آیندۀ این کشور، که با یک فاجعۀ بشری تهدید می شود، را نمود. 

M.Martin Griffiths    معاون منشی سازمان ملل متحد در امور بشری برای افغانستان در یک

یک راه حل    بیان نمود، که این کمک تنها و تنها  2022به دهم جنوری  نروز دوش نیو  مصاحبه در ژ

 افغانستان وجود ندارد.  حلراه  ی برای دیگر    کمک ، عاجل است، زیرا بدون این پالن عاجل

تماس این سازمان خاطر نشان ساخت که امسال برای تأمین نمودن احتیاجات بشری، ملل    طی یک

ممالک   از  کمک  کمتحد  تقاضای  کننده  چهار مک  عشاریه  که  یم  چهار  است  نموده  را  دالر  لیارد 

 خواست این رقم پولی تنها برای یک کشور بی سابقه می باشد. در

برای تداوی اطفالی که به سوء تغذی  ،  برای توزیع مواد غذایی، حمایت از زراعت، صحت پول    این

، رساندن آب آشامیدنی و همچنین برای معارف اختصاص داده خواهد  د، پناه گاه های عاجلنمبتال هست

 شد.
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  د. ناز نصف نفوس کشور می شود به کمک عاجل ضرورت دار  بیشترلیون نفر که  یبیست و دو م 

به راه انداختن این درخواست توسط ملل متحد، امریکا به روز سه شنبه وعده داد که برای    زبعد ا

 لیون دالر کمک می نماید. یسال جاری مبلغ سه صد م 

از این پول در قدم    در یک تماس توضیح نمود که   (USaid) یا    آژانس کمک های بین المللی امریکا

 اول باید برای مواد غذایی، صحت و محافظت از سرمای زمستان استفاده گردد. 

 لیون پناهنده در خارج از کشور: یحدود شش م

در حدود نزدیک به  د و بیست و سه ملیون دالر دیگر ضرور است تا به کمک  از طرف دیگر ششص

  تعداد شان از مدت های طوالنی در پنج مملکت هم سرحد افغانستان،   یک   لیون افغان پناهنده که یشش م 

 رسیدگی نماید.  ،در ایران و پاکستان پناه برده اند  بیشتر آنها  اما

M.Pillipo Grandi     مأمور عالی رتبۀ ملل متحد برای پناهندگان هوشدار داد: »اگر افغانستان

م مواجه می شویم، و ادارۀ این تََحُرک جمعیت  سقوط کند و منفجر شود، ما به فرار تعداد زیاد مرد 

 در منطقه و خارج منطقه بسیار مشکل و دشوار خواهد بود.« 

(  HCRاز طریق کمیسر عالی ملل متحد )   برای پناهندگان   آنهااسرائیل روز سه شنبه اعالن نمود که  

خارجۀ اسرائیل خاطر  در یک تماس وزیر    د،ن برای پناهندگان در حدود نیم ملیون دالر کمک می نمای 

نشان ساخت که برای اولین بار است که دولت اسرائیل اعالن کمک رسمی می کند، الکن تشکیالت  

را ترک نموده بودند، کمک نموده است. تصمیم  قبالً افغانستان    را که   ی غیر دولتی اسرائیلی پناهندگان

هدف    ی که برای پروژه ها گرفته شد، پول کمک شده مخصوصاً    Yair Lapidراساً توسط وزیر  

تشکیالت صحی، حمایت و محا پناهندگان،  امنیت غذایی  بهبود  یکجا    ت ظفآن  اطفال، همچنان  از 

 استفاده خواهد شد.می باشد،  ساختن فامیل ها، رسانیدن آب آشامیدنی و تعلیم و تربیه 

 قحطی و گرسنگی:  برابر افغانستان در 

 . نمود  ستانه "بدون در نظر گرفتن مسائل سیاسی" لین طالبان درخواست کمک بشر دوسؤیکی از م

میالدی توسط طالبان رهبری می شود، رئیس جمهور امریکا جو    2021گست  اافغانستان از ماه  

 به قدرت رسیدن طالبان را سرعت بخشید.   ،یئ امریکا عساکربایدن متهم است که با خروج  

 پول برای طالبان داده نمی شود: 

M.Griffiths  اطمینان به کمک کنندگان خاطر نشان ساخت که این مبلغ که یک بر چهارم    ی برا

ر را نشان می دهد، از طریق طالبان مورد استفاده قرار  رسمی کشو  (PIBتولید ناخالص داخلی )

 می شود.   استفاده ساحه    در داخلنگرفته، مستقیماً توسط سازمان های غیر دولتی و ادارات ملل متحد  
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M.Griffiths   می نماید که توزیع به صورت بسیار درست نظر به موجودیت وضعیت امنیتی   تأکید

 فوق العاده خوب که بعد از سال ها برقرار گردیده است، صورت می گیرد. 

  تصمیم شورای امنیت در ماه دسامبر برای آسان ساختن کمک های بشری برای یک سال و همچنین 

در دادن اطمینان خاطر برای  سهم بارزی را  نشان دادن یک حرکت حسن نیت از طرف واشنگتن،  

   بازی نمود.   تمویل کنندگان

داشتن ترس از نقض نمودن مجازات علیه طالبان، سبب محروم ساختن کشور از داشتن پول نقد که  

مامورین، معلمین و کارکنان  برای پیشبرد وظایف یک کشور ضروری می باشد، می گردد، زیرا  

 طبی بعضاً از چندین ماه به این طرف معاشات شان پرداخته نشده است. 

طرزالعمل و    تغییر برای  مخصوصاً    ، در حالیکه جامعۀ جهانی در صدد یافتن راه فشار باالی طالبان

ای  که از طریق این کمک ها یک فض  گوید می    M.Grandiبرخورد شان در مقابل زن ها می باشد،  

   گو با طالبان باز می نماید که بسیار با ارزش است.و  گفت 

 

 

 


