
 اعالمیه مطبوعاتی موسسه اکبر: سفارشات اکبر برای نشست سران نهاد های بشردوستانه جهان در شهر استانبول

 2016 سال برج می 24 -  23

 

ادارات  نیازمندی هایبه نهاد پاسخده منحیث یک  1988اداره هماهنگی کمک های بشری و انکشافی برای افغانها )اکبر( در سال 

یک دیدگاه هماهنگ کمک های بشردوستانه در افغانستان و برای مهاجرین افغان در پاکستان ایجاد گردید.  جهتمددرسانی ملکی 

 میباشد تا به شکل موثر عضو خود موسسه غیردولتی ملی و بین المللی 151 امورو تسهیل  فراهم نمودن خدماتماموریت اصلی اکبر 

 . نمایندرسیدگی  افغانهانیازمندی های انکشافی و بشری به 

این در شهر استانبول ترکیه برگذار خواهد گردید.  2016برج می سال  24- 23نشست سران نهاد های بشردوستانه جهان به تاریخ 

و وسعت خویش در مورد فعالیت های بشردوستانه میباشد. این نشست یک ابتکاری از  گستردگی از نگاهاولین نشست سران جهانی 

 ترموثر د کهنرا ترتیب نمای دیدگاه جدید بشردوستانه تاجوامع جهانی را گردهم قرار دهد  که میباشدحد سوی سرمنشی عمومی ملل مت

 وضعیتبوده، و بیانگر نیاز ها و چالش های میلیون ها نفر در سال های کنونی و سال های آینده باشد. با وجود که  ترو فراگیر

بحران های سودان جنوبی، سوریه، عراق، و جمهوری افریقای  ایجاد بشردوستانه به بیشترین سطح خویش در سراسر جهان با

 توسعه یافته است، افغانستان نباید فراموش گردد. مرکزی و بحران ایبوال

دد مشورتی را بخاطر جمع آوری ، موسسه اکبر نشست های متعجهان مقدمات نشست سران نهاد های بشردوستانه فراهم نمودندر 

نظریات و سفارشات نهاد های مختلف بشردوستانه در کشور راه اندازی نموده است. فعالً زمان آنست تا مشاهده نمائیم که این 

 فرصت های ذیل را برای افغانستان فراهم می نماید.  WHS سفارشات نشست های مشورتی به عمل تبدیل گردد. نشست

 

بیشتر برای آمادگی  مالی انجو ها، و جوامع محلی افغانی جهت ظرفیت پاسخدهی از طریق تامین وجوه حمایت نهاد ها، (1

در سطح محلی، نهاد های محلی باید توانمند گردند تا به طور واضح در تالش ها جهت  – محلی بشردوستانههای  فعالیت

کارشناسان محلی باید  آگاهیتانه همکار باشند. محلی ساختن فعالیت های بشردوستانه سهم گیرند و با موسسات بشردوس

را آگاهی ، و موثر با کیفیتپاسخدهی ، تالش های ها برنامه طرحارزیابی های آمادگی کمک های عاجل و بشردوستانه، 

. تمویل کنندگان باید در زمینه تقویت هماهنگی کمک های بشردوستانه، میکانیزم های مالی و رهبری برای بهبود دهند

 کیفیت، مرتبط بودن و به موقع بودن پاسخ های بشردوستانه سرمایه گزاری بیشتر نمایند. 

 

عدم جانبداری، بیطرفی، استقاللیت و  ،عبارت از انسانیت و رعایت آن کهاصول بشردوستانه به   تجدید و تصدیق تعهدات (2

،  WHSفضای بشردوستانه در افغانستان باید حفظ گردد. در جریان قانون بین المللی بشری میباشد احترام و ارتقا دهند. 

به قانون بین المللی  د تا با جوانب مختلف ذیدخل جنگ، جهت تامین احترام بهترنافغانستان باید متعهد گرد نمایندگان

. این باید توسط دولت کار کنند جوامع امداد رسانی بشریص در قسمت بی طرفی و عدم جانبداری ، با توجه خاستانهبشردو

  .گردد مدغمو جامعه مدنی 

 

 ، زنان ویژه به پذیر آسیب های تا گروه،  نمایند اولویت بندی ها بشردوستانه را مبتنی بر نیازمندی مالیبرنامه های  (3

ترین به عنوان بخش از این کار، ارزیابی ها باید فراگیر باشند و آسیب پذیر هدف قرار دهند، را معلول افراد و کودکان،

جمع آوری گردند که بخش های جنسیت، سن، و  طوریدر هر نوع شرایط عاجل شناسائی گردند. معلومات باید افراد 

اجتماعی خانوادگی -معلولیت را در خود داشته باشد و عوامل چون خانواده، حمایت اجتماعی، تبعیض، و وضعیت اقتصادی

سهم داشته ها بحران  به دهیرا در نظر بگیرد. مردم آسیب پذیر باید به طور واضح در تصمیم گیری و  پالنگذاری پاسخ

 و مشوره خویشرا ارائه نمایند. باشند

 

 



"نشست سران نهاد های  برای اکبر موقف نامه موسسه مقاله کامللطفاٌ  WHSسفارشات اکبر برای  در مورد بیشتربرای معلومات 

 بشردوستانه جهان: فراخوان برای اقدام قوی و هماهنگ" را مطالعه نمائید.

 لطفاً به آدرس های ذیل تماس گیرید برای سواالت رسانه ای

 رئیس اکبر –خانم فیونا گال 

009306602570  /director@acbar.org 

 یا 

 معاون موسسه اکبر –آقای نجیب هللا تجلی 

0093700276650  /ctor@acbar.orgdeputy.dire 

  

 

 

mailto:director@acbar.org
mailto:deputy.director@acbar.org

