
 

 

 

 

 
 

 

 

 اعالمیه مطبوعاتی:
 

میلیارد دالر امریکایی را در راستای فراهم ساخته مساعدت  6.3دفتر یوویسف تقاضاء مبلغ 

روبرو اود، وموده است.  فاجعه اوساوی 15که با  میلیون ته اطفالی 84های فوری به   

از این میان، مبلغ 8.23 میلیون دالر آن برای رسیده گی به اطفال در افغانستان به عنوان بخشی از طرح پاسخگویی بشردوستانه کشور 
 می باشد2

 
 

تا از میلیارد دالر امریکایی دست یابد،  6.3دفتر یونیسف تقاضاء نموده است تا به مبلغ امروز  – 303. جنوری 83کابل، افغانستان، 
و  شرایط دشوار مانند خشونت ها تحت 8104میلیون تن اطفالیکه در سال  84به طریق آن بتواند مساعدت های بشری حیات بخش را 

 ، فراهم نمایند.کشور جهان بسر میبرند 10، حوادث طبیعی و سایر حاالت اضطراری در درگیری ها
 

، جاییکه افغانستان مطالبه گردیده است نیازمند برای رسیده گی به اطفالهیلیْى دالش آى  8.23هثلغ اص هقذاس یاد ضذٍ،  رکش است کَالصم تَ 

. باشداطفال  متوجهو متاسفانه آسیب بیشتر آن  بلند بوده خیلینیازمندیهای بشری میزان خشونت ها و درگیری ها سبب شده اند تا 
درخواست کمک مالی برای افغانستان همچنین بخشی از طرح پاسخگویی بشردوستانه که توسط هماهنگ کننده کمکهای بشردوستانه 

 ایجاد گردیده, می باشد.  8104جنوری  01سازمان ملل در کابل به تاریخ 

خذهات اساسی ّ  کَ تاعج سقْطّ دْادث طثیعی  خطًْت ُا اطفال دس صهاىخْدس ًوایٌذٍ دفتش یًْیسف دس افغاًستاى اظِاس داضتٌذ: " ادیل

2 پس ًیاص است تا جاهعَ تیي ُستٌذپزیش تشیي قطش جاهعَ  هی گشدد, آسیة آب آضاهیذًی ّ تِذاضتتذصیل, تٌیادی هاًٌذ هشاقثت ُای صذی، 

دست گیشًذ، چْى  کطْس سّیالوللی اقذاهات فْسی سا دس ساستای هذافظت اطفال ّ فشاُن ساختي هساعذت ُای دیاب تخص تشای اطفال 

 تِذیذ هْاجَ ساصد"2 ن دس دساصهذت تگًَْ فاجعَ آهیض تاایٌگًَْ تذشاى ُا هیتْاًٌذ صًذٍ گی اطفال ّ جْاًاى سا ُن دس ضشایط داضش ّ ُ
 

 102."دفتش یًْیسف اص اعتواد ّ دوایت توْیل کٌٌذٍ گاى دس سال ادیال خْدس ًوایٌذٍ دفتش یًْیسف دس افغاًستاى افضّدًذ: 

دس عشصَ سسیذٍ گی تَ هطکالت اطفال دادخْاُی ّ توْیل هٌاسة  تا ًوایٌذصهیٌَ ایٌشا فشاُن تْاًستَ اًذ قذسداًی هیٌوایذ کَ 

سّی تعِذات ضوا اتکاء اص ایٌشّ ًیض اداهَ خْاٌُذ داضت ّ  103.گًَْ تالش ُا دس سال صْست گیشد2 ها تاّسهٌذین کَ ایٌ

 "2اطفال افغاًستاى دوایت ُای هْسد ًیاص تطشدّستاًَ سا فشاُن ساصینتشای هثٌای آى تا تتْاًین تش  ،خْاُین ًوْد
 

دس جٌاح ُای  دسگیش دس سشتاسش جِاى ًطاى دادٍ اًذ کَ ُیچگًَْ دشهتی تَ صًذٍ گی اطفال قایل ًویثاضٌذ2  اطفال ًَ تٌِا 

اخاًَ ُا ًیض هذشّم هیثاضٌذ ّ صیشتٌا ُای هلکی دس دوالت هستقین قشاس داسًذ، تلکَ اص خذهات اساسی هاًٌذ هکاتة، ضف هعشض

 ایي صهیٌَ ًیض تخشیة گشدیذٍ اًذ2 

 

دس ضشایط داضش دًیا تشای اطفال تیطتش هخاطشٍ آهیض گشدیذٍ است ّ تقشیثآ دس هیاى ُش چِاس تي اطفال یک تي آًِا دس کطْس 

گشدیذٍ اًذ2 صًذٍ گی سّصهشٍ ًضد ضواس صیادی اص اطفالیکَ دس ای صًذٍ گی هیٌوایٌذ کَ اص احش خطًْت ُا ّ دْادث طثیعی هتاحش 

 تَ ًظش هیشسذ2 سش هیثشًذ ًاخْضآیٌذ ّ تِذیذ آهیضایي کطْس ُا ت

  

ة دسگیشی ُا سثة ضذٍ اًذ تا هیضاى ًیاصهٌذی ُای تطشی دس سشتاسش افغاًستاى افضایص یاتٌذ2 ایٌِا سثة ضذٍ اًذ تا هکاتة هسذّد ّ یا تخشی

هاُگی  00 – 6دسصذ اطفال تیي سٌیي  83ّ طتش اص یک هیلیْى تي افغاًِا اص ًعوت دستشسی تَ هٌاتع آب صذی هذشّم گشدًذ گشدًذ ّ تی

ًفش اص خاًَ ُایطي ضذ, کَ تیص اص ًیوی اص ایي  861111, جٌگ سثة تیجا ضذى 102.دس سال 2 سِال سًج هی تشًذا ی هاًٌذاهشاض اص

، کَ ایي تگًَْ قاتل هالدظَ تِثْد یاتذًیض اًتظاس ًویشّد تا ّضعیت تطشی دس سالِای ًضدیک دٌُذ2 جوعیت سا صًاى ّ اطفال تطکیل هی 

اهش تَ ًْتَ خْیص سثة هیطْد تا تَ پالى ُای پاسخذُی ّ دسخْاست هساعذت ُای تطشدّستاًَ دساصهذت ّ چٌذیي سالَ دس صهیٌَ ًیاص 

 تاضذ2 
 

 



 

 

 

 

( سئیس تشًاهَ ُای اضطشاسی دفتش یًْیسف اظِاس داضت: Manuel Fontaineفًْتیي )هاًْیل تا اعالم ایي دسخْاست دس ژًْ, 

هیلیْى تي افشادیکَ دس ضشایط اضطشاسی صًذٍ گی هیٌوایٌذ دس ضواس صیادی اص کطْس ُایکَ اص دسگیشی ُا سًج هیثشًذ، تا  002"

اطفال تَ علت تیواسی ُای ًاضی اص آب آضاهیذًی  فقذاى آب آضاهیذًی هصّْى هْاجَ اًذ ّ تَ ًسثت خطًْت ُا, تعذاد تیطتشی اص

 غیشهصّْى ّ دفع الصذَ ضعیف صًذٍ گی خْیطشا اص دست هیذٌُذ2"

 

ایطاى افضّدًذ: "تذّى دستشسی تَ آب آضاهیذًی ّ تِذاضت، اطفال تَ تیواسی ُای هختلف هثتال هی ضًْذ, ّ هعوْال تَ دلیل ایکَ 

ّ یا تا اصددام صیادی سّتشّ ُستٌذ, هذاّای ایي اطفال قاتل اًجام ًیست2 هیضاى ایٌگًَْ  هشاکض صذی ّ ضفاخاًَ ُا یا فعال ًیستٌذ

تِذیذات هیتْاًذ فشاتش اص ایي تاضذ، چشا کَ هیلیْى ُا تي اص ایي اطفال تا تا خطش سْء تغزیَ سّتشّ ُستٌذ کَ سطخ تلٌذ آى 

سا ًسثت تَ تیواسی ُایی کَ اص آب ًطات هی گیشد افضایص هی  آسیة پزیشی آًِاصًذگی آًِا سا تَ هخاطشٍ هی اًذاصد2 ایي اهش 

 دُذ ّ یک دّسٍ هعیٌی اص اص سْء تغزیَ ّ اهشاض سا تْجْد هی آّسد2 
 

دفتش یًْیسف تَ عٌْاى ساصهاى سُثشی کٌٌذٍ کوکِای تطشدّستاًَ دس تخص آب, تِذاضت ّ دفع الصذَ دس ضشایط اضطشاس, تیص اص ًیوی اص آب 

 آضاهیذًی ّ خذهات تِذاضتی سا دس صْست فجایع اًساًی دس ًقاط هختلف جِاى فشاُن هی ًوایذ2 

 
 

 یادداضت تشای سّصًاهَ ًگاساى:

 

 ریل دسیافت ًوْد: سا هیتْاى اص ّیة سایت 103.تطشدّستاًَ تشای اطفال افغاًستاى دس سال دسخْاست اقذاهات 

(https://www.unicef.org/appeals/afghanistan.html ) 
 

 راجع به یوویسف:
 

اص ضشایط دضْاس تشخْسداس اًذ، فعالیت هیٌوایذ، تا تتْاًذ تَ هذشّهتشیي اطفال جِاى سسیذٍ دس تشخی اص کطْس ُای جِاى کَ یًْیسف دفتش 

کطْس ّ سشصهیي فعالیت داسین ّ تشای ُش طفل دس ُش گْضَ جِاى کاس هیٌوایین، تا تشای ُش کذام آًِا یک صًذٍ گی  2041 ها دس گی ًوایذ

 2ًوایین فشاُنتِتش 

 

اطفال دس افغاًستاى لطفآ تَ ّیة سایت  عشصَ سسیذٍ گی تَفتش یًْیسف ّ فعالیت ُای آى دس تشای هعلْهات تیطتش دس هْسد د

(www.unicef.org/afghanistan2هشاجعَ ًواییذ ) 

 

 دًثال ًواییذ2( Instagramّ اًستاگشام )( Facebookفیسثْک ) (،Twitter سا دس تْیتش )افغاًستاى ضوا هیتْاًیذ دفتش یًْیسف 

 معلومات بیشتر، لطفآ به آدرس ذیل به تماس شوید: برای

 دیٌیض ضیفشد جاًسي، دفتش یًْیسف افغاًستاى، 

 730717110(0) 93+ شماره تماس:
 (dshepherdjohnson@unicef.org) ایمیل آدرس:

 

 افغاًستاىدس دفتش یًْیسف سخٌگْی ، فشیذّى آسیي

 1152 717 730 (0) 93+ شماره تماس:

 (faryan@unicef.org) :ایمیل آدرس

 

 

 

 

https://www.unicef.org/appeals/afghanistan.html
http://www.unicef.org/afghanistan
https://www.twitter.com/unicefmedia
https://www.facebook.com/unicef
https://www.instagram.com/unicefafghanistan/
mailto:dshepherdjohnson@unicef.org
mailto:faryan@unicef.org

