آواز افغانستان :ترویج پاسخگویی جمعی و مشارکت جامعه در افغانستان
آواز افغانستان یک ابتکار مشارکت اجتماعی و پاسخگویی جمعی است که به عنوان یک شماره رایگان تیلیفونی در سراسر کشور
عمل می کند که اشخاص اسیب پذیر می توانند برای دسترسی به معلومات و ثبت نظریات در باره پروگرام های کمک رسانی تماس
بگیرند .به عنوان یک دستگاه ارتباطی دوطرفه ،نیازها و اولویت های گزارش شده به آواز افغانستان برای بهبود کیفیت در برنامه
ریزی در افغانستان به همکاران ارسال می شود.

ساحه کاری
وضعیت بشردوستانه در افغانستان یکی از بحران های شدید و پیچیده در جهان است و چنین به نظر میرسد که بسیاری از مردم توسط
یک حلقه دائمی بحران ها مانند افزایش شورش ها و ناامنی ها احاطه شده اند که در کنار تشدید نیاز های بشردوستانه موجود ،نیاز
های دیگری را نیز خلق میکنند .افزایش در شدت جنگ ها در سراسر کشور تاثیر بی سابقه ای داشته است که  3.3میلیون نفر در
سال  2018نیازمند به کمک های حیاتی هستند.
تماس کمک است

"برای کار ما بسیار مفید است که ما
اینوع معلومات را مستقیماً از مردم به
اسرع وقت بدست بیآوریم .بدین ترتیب،
ما میتوانیم پاسخ خویش را طبق نیازهای
فعلی شکل دهیم" ،هماهنگ کننده کلستر
امنیت غذایی و زراعتی برای افغانستان

سهم گیری سیستماتیک و جمعی جوامع می تواند کیفیت برنامه را بهبود بخشیده و
جوامع با امن و مقاوم را ایجاد کند .آواز افغانستان به عنوان یک شماره تیلفونی
معلومات و شکایات است و هر افغان که از تیلفون استفاده میکند میتواند به
صورت رایگان به آن دسترسی پیدا کند.

پاسخگویی در عمل
آواز افغانستان منحیث یک میکانیزم مصؤنیت جمعی و پاسخگویی استوار به
تعهدات اجالس بشردوستانه جهانی ( )WHSدر مورد رهبری محلی ،عمل محلی،
ارتقاء ظرفیت و انقالب سهمگیری میباشد.

مردم افغانستان در مرکز عملیات آواز افغانستان قرار دارد .هشت تلفن چی آواز
افغانستان که  % 50آنها خانمان اند آشنایی با چندین زبان دارد و از آغاز فعالیت های آواز افغانستان از ماه می  2018با بیشتر از
 32,000مردم در سرتاسر افغانستان بگونه مستقیم صحبت کرده اند .ر وش های ارجاع مشکالت را با کلسترها و همکاران ایجاد
کرده ،قضایایکه نیاز به توجه داشته با اسرع وقت (با توافق با فرد متضرر شده) شریک ساخته شده و پاسخگویی بشری را برای
همسان ساختن با ضروریات واقعی بگونه سریع کمک نموده است.

کنترول پروژه
آواز افغانستان توسط دفتر ملل متحد برای خدمات پروژوی ) (UNOPSبا حمایت مالی صندوق وجهی بشری افغانستان (،)AHF
کمک های بشردوستانه اروپایی و حفاظت ملکی ) ،(ECHOپروگرام غذای جهانی ) (WFPو کمیشنری عالی سازمان ملل متحد
برای مهاجرین ) (UNHCRتأمین می شود.

با ما در تماس شوید
لطفا ٌ  410را برای تماس گرفتن بگونه رایگان با آواز افغانستان توسط یک مبایل از افغانستان دایر نمائید .برای معلومات بیشتر،
از awaazaf.orgدیدن نمائید.
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