د افغانستان آواز :په افغانستان کې د حسابورکونی او ټولنۍ یوځایې ګډون پراختیا
د افغانستان آواز یو د حسابورکونی او ټولنۍ یوځایې ګډون نوښت دی چې زیانمن شوی کسان کوالی شي په وړیا ډول
اړیکه ونیسی او د مرستندویه برنامو په اړه مالومات ترالسه کړي .د یو دوه اړخیره ارتباطی چنل په څیر اړتیاوي او
اولویتونه د ساحۍ نه له همکارانو سره د برنامو د څرنګوالۍ د ښه کولو لپاره په افغانستان کې شریک کوی.

کاری ساحه
بشری و ضعیت په افغانستان کې یو له نړیوالو ډیر شدید او ستونزمنو بحرانونو څخه دی .زیات شمیر وګړي په یوه دایمی
پړاو د بحرانی وضعیتونو لکه د ناامنی او یرغلګرو فعالیتونو زیاتوالۍ سره مخ دي چې اوسنۍ او نوی بشری اړتیاوي
زیاتوی .په ټوله هیواد کې یو دوامداره زیاتوالۍ د جګړو د یو بی سابقه اغیزی سبب شویدی چې  3.3میلیون وګړي له
ژوندانه ساتني مرستو لپاره په  2018کې اړ پاته شي.

اړیکه مرسته ده
"زموږ د کار لپاره دا ډیره ګټوره ده چې
د زیانمن شویو وګړو نه په مستقیم ډول
پر وخت مالومات ترالسه کړو ځکه
مونږ کوالی شو چې خپل همکارانو ته
الرښونه وکړو ترڅو د شته اړتیاو پر
اساس خپل ځواب وړاندی کړی ".د
افغانستان لپاره د خوراکی موادو
خوندیتوب او کرهڼۍ کلسټر
همغږکونکی

نړیوال د وخت په تیریدو سره د ټولنو منظم او یوځایې ګډون ته اهمیت
ورکوی او په دی آند دي چې دا کوالی شي چې د برنامو څرنګوالۍ ښه
کړی او ال ښه او مقاومه ټولني منځ ته راوړي .د افغانستان آواز یو د
مالوماتو ،شکایتو نو او نظرونه شریکولو د ځانګړي ټلیفونی شمیرۍ مرکز
دی چې هر افغان کوالی شی د مبایل له الری په وړیا ډول اړیکه ونیسی.

ځوابورکونه په عمل کې
د یو هر اړخیزه ګډونوالۍ او ځوابورکونۍ میکانیزم په حیث ،د افغانستان
آواز د نړیوالۍ بشرۍ مجلس ) (WHSد تعهداتو پر بنسټ لکه سیمیزه
رهبری ،سیمیز عمل ،د ظرفیت لوړوالی او د ګډون زیاتوالی ته ژمن دی.
د افغانستان خلګ د افغانستان آواز د کارونو په مرکز ځای لری  .د
افغانستان آواز اته ټلیفونچیان لری (  50٪یې ښځینه دی) چې کار

د افغانستان آواز د فعالیت له پیل نه د می  2018نه تر اوسه ،له  37,000زیاتو خلګو سره یې په ټوله افغانستان کې په
مستقیم ډول خبری کړیدي .له کلسټرونو او همکارانو سره یی د مالوماتو شریکولو الري یی رامنځ ته کړیدی .هغه قضیي
چې پاملرنۍ ته یې اړتیا درلود د زیانمن شوی کسانو په اجازه له همکارانو سره پر وخت شریک شویدي ترڅو د بشری
ځواب له اصلی اړتیاو د مطابقت سره مرسته وکړی.

د پروژۍ کنټرول
د افغانستان آواز پروژه د ملګرو ملتونو پروژوی خدمتونو ) (UNOPSلخوا د افغانستان بشری مرستۍ صندوق ) ، (AHFد
اروپایی ټولنۍ ملکی مرستۍ او ساتنۍ ) ، (ECHOد خوراک نړیوال سازمان ) (WFPاو د ملګرو ملتونو عالی کمیشنری د
مهاجرینو لپاره ) (UNHCRپه مالی مالتړ سره پلی کیږي.

زموږ سره په اړیکه کې شئ
که غواړئ چې دا افغانستان آواز سره په وړیا ډول له افغانستانه اړیکه ونیسئ ،نو له  410شمیرۍ سره په اړیکه کې شئ .د الزیاتو مالوماتو لپاره،
له  awaazaf.orgنه لیدنه وکړئ.
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