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مقدمه
در پی حادثۀ سیالب مورخ  5سنبله سال ( 1399آگوست  )2020در والیات پروان و دایکندی که
متأسفانه خسارات جانی و مالی فراوانی را در پی داشت ،بنیاد بابه مزاری آسترالیا در راستای برنامه
های "کمکهای امدادی اضطراری" خود و همچنین بر اساس تقاضای اعضا و حامیان بنیاد ،اقدام به
برگزاری کمپاین جمع آوری کمک برای آسیب دیدگان این حادثه طبیعی نمود.
متأسفانه در همین زمان ،بر اثر جنگ در والیت ارزگان جمعی از خانواده های آسیب دیده مجبور به
کوچ اجباری به دایکندی شدند که با توجه به شرایط بسیار وخیم آنان برخی از دوستان و حامیان بنیاد
درخواست نمودند که کمکهای خود را از طریق همین کمپاین به این خانواده ها برسانند .بنیاد در
راستای اهداف بشردوستانۀ خود کمپاین مذکور را با هدف کمک به خانواده های آسیب دیده بر اثر
سیالب و خانواده های جا به جا شده بر اثر جنگ ارزگان راه اندازی نمود.
در راستای سیاست بنیاد که اطالع رسانی روشن و شفاف به اعضا ،حامیان مالی ،اشتراک کنندگان
در کمپاین و جامعه افغانستانی داخل و خارج آسترالیا می باشد ،گزارش حاصل روند جمع آوری
کمکها ،مبلغ جمع آوری شده ،میزان کمکهای توزیع شده ،تعداد فامیلهای مستفید شده از این کمکها و
پالن و برنامۀ بنیاد برای توزیع مبالغ باقیمانده را به تفصیل بیان می نماید.

 روند جمع آوری کمکها (کمپاین)کمپاین مذکور همانند سایر کمپاینهای بنیاد به صورت آنالین و از طریق فیسبوک راه اندازی و از
طرق مختلف به اطالع جامعۀ آفغانستانی و غیر افغانستانی مقیم آسترالیا و سایر کشورها رسانده شد.
اعضای بنیاد اعم از هیأت مدیره و تیمهای اجرایی به همراه اعضای دیگر بنیاد تمام تالش خود را
مبذول نمودند تا اطالع رسانی به نحو احسن انجام گیرد .برخی از اشتراک کنندگان در کمپاین هم
کمکهای خود را به صورت مستقیم به حساب بنیاد واریز نمودند.
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 مبلغ جمع آوری شده در کمپاینبا همت دوستان ،اعضای گرامی و کمک کنندگان محترم ،کمپاین مورد نظر در مجموع توانست مبلغ
نوزده هزار و دو دالر آسترالیا ( )$AU 19,002.00کمک نقدی برای آسیب دیدگان سیالب پروان و
سایر والیات افغانستان و جا به جا شدگان جنگ ارزگان جمع آوری نماید.
از مبلغ مذکور 17852 ،دالر آن مستقیما از طریق کمپاین آنالین بنیاد که از طریق فیسبوک راه
اندازی شده بود جمع آوری شد و مابقی  1150دالر آن مستقیما از طرف کمک کنندگان به حساب
بنیاد واریز گردید.

 میزان کمکهای توزیع شده به آسیب دیدگاناز کل مبلغ جمع آوری شده ،مبلغ  10هزار دالر (دالر استرالیا) در تاریخ  26اکتوبر  2020به
نمایندۀ بنیاد در کابل جناب آقای طاهری منتقل گردید .مبلغ مذکور در تاریخ فوق و بر اساس نرخ
روز افغانی (یک دالر اآسترالیا =  53.73افغانی) معادل  537300افغانی گردید .از این مبلغ
همانگونه که در زیر توضیح داده شده مبلغ  500000افغانی بین خانوارهای آسیب دیدۀ پروان توزیع
گردید.
مبلغ  300000افغانی دیگر (معادل  5357.00دالر استرالیا بر اساس نرخ روز افغانی (یک دالر
آسترالیا =  56.00افغانی)) در تاریخ  11دسامبر  2020از طرف مسوول مالی بنیاد در آسترالیا
برای کمک به آسیب دیدگان سیالب و جا به جا شدگان در والیت دایکندی و از طریق نمایندۀ بنیاد در
کابل به نمایندۀ امین بنیاد در والیت دایکندی جناب آقای شریف پناهی منتقل گردید.
البته مبلغ مختصری که حدود  2720افغانی (  50.60دالر آسترالیا) می شود هم صرف هزینه های
جانبی پروژۀ توزیع مثل هزینۀ رفت و آمد افراد دخیل در تحقیقات میدانی بنیاد (افراد خارج از تیم
اجرایی بنیاد در افغانستان) و هزینۀ تلفون برای تماس با خانواده های آسیب دیده در مناطق مختلف
گردید .با توجه به وسعت و حجم زیاد کاری پروژۀ توزیع کمکها در مناطق مذکور ،تقریبا تمامی
همکاران و تیم اجرایی بنیاد به صورت داوطلبانه در این پروژه سهم گرفتند که هیچگونه هزینۀ
مستقیم مالی برای بنیاد و کمپاین مذکوردر بر نداشت اما مبلغ جزیی مذکور با توجه به نیاز غیر قابل
اجتناب بود.
مبلغ چهار هزار و دو صد و هشتاد و هشت دالر و شصت سنت (این رقم شامل مبلغی که نزد نماینده
بنیاد در کابل باقیمانده هم می گردد) از کمکهای جمع آوری شده در حساب بانکی بنیاد باقی مانده که
در ادامۀ پالن تدوین شدۀ بنیاد ،صرف کمک به کودکان محصل والیت پروان خواهد شد .توضیح
کاملتر در ادامۀ گزارش خواهد آمد.
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 نحوۀ توزیع کمکها و فامیلهای مستفید شدههمانگونه که در ابتدای گزارش ذکر شد ،کمپاین مورد نظر بنا به خواستۀ اعضا و حامیان بنیاد برای
کمک به آسیب دیدگان سیالب پروان و سایر والیات آفغانستان و همچنین کمک به خانواد های جا به
جا شده بر اثر حمالت تروریستی در والیت دایکندی راه اندازی شد و کمکها هم بر حسب میزان
خسارت به بار آمده در مناطق مختلف به شرخ زیر توزیع گردید.

توزیع کمکها در والیت پروان
به یکصد ( )100فامیل در والیت پروان که در اثر سیالب خسارت مالی و جانی دیده بودند هرکدام
مبلغ  5000افغانی کمک نقدی اهدا گردید .توزیع این کمکها با حضور مقامات دولتی ،ارگانهای
ذیدخل و نمایندگان بنیاد در افغانستان انجام گردید .گزارشهای تصویری توزیع کمکها در فیسبوک
بنیاد به نشر رسیده است.

توزیع کمک در والیت دایکندی
توزیع کمکها در والیت دایکندی بر اساس مشورت با فامیلهای آسیب دیده ،مقامات محلی و نمایندگان
بنیاد در افغانستان به صورت بسته های کمکهای غیر نقدی (بسته های مایحتاج خوراکی) صورت
گرفت .مبلغ تخصیص یافته ( 300هزار افغانی) از کمکهای جمع آوری شده توانست  85خانوار
آسیب دیده را در والیت دایکندی از طریق بسته های مواد خوراکه کمک نماید.

 پالن و برنامۀ آتی بنیاددر طول کمپاین مورد نظر و با توجه به مشورتهای انجام گرفته با خانواده های آسیب دیده ،مقامات
دولتی و محلی ،تحقیقات محلی انجام گرفته توسط تیم بنیاد در افغانستان و نیازهای منطقۀ آسیب دیده
پروان ،بنیاد مصوب نمود که مابقی کمک جمع آوری شده به بورسیۀ تحصیلی شش ( )6کودکی که
در پروان سرپرست خود را از دست داده اند و برای ادامۀ تحصیلشان در سالهای آینده مشکل دارند،
اختصاص داده شود .بر اساس این طرح ،این کودکان در سه سال آینده از بورسیۀ تحصیلی بنیاد
برخوردار خواهند بود تا بتوانند تحصیالتشان را به نحو احسن انجام دهند.
الزم به ذکر است تعداد و کودکان واجد شرایط این برنامه ،با مشورت با خانواده های آسیب دیده،
مقامات آموزشی در والیت ،تحقیقات میدانی تیم بنیاد در افغانستان و همچنین توانایی مالی کمپاین
مذکور تعیین گردید.
بدیهی است گزارش نحوۀ پیشرفت تحصیلی این کودکان و نحوۀ کمکهای بنیاد در آینده به اطالع
خوانندگان این گزارش خواهد رسید.
جدول شمارۀ  1میزان کمکهای جمع آوری شده از طریق کمپاین ،نحوۀ توزیع کمکها و تعداد
خانوارهای مستفید شده را نشان میدهد.
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میزان کمکهای جمع آوری شده در کمپاین (دالر آسترالیا)
مبلغ جمع آوری شده از طریق مبلغ کمک شده به حساب بنیاد
مبلغ کل
کمپاین آنالین
1150.00
17852.00
19002.00

نحوه توزیع

کمک نقدی
بورسیۀ
تحصیلی

توزیغ کمکهای جمع آوری شده
والیت پروان
مبلغ کل
تعداد خانوار مبلغ (افغانی) مبلغ توزیع
توزیع شده
مستفید شده  /بستۀ توزیع شده (دالر
(افغانی)
شده برای هر استرالیا)
خانوار
500000
9305.80
5000
100
به نرخ روز
هزینۀ سه
4288.60
( 6محصل)
سال تحصیل

نحوۀ توزیع

تعداد خانوار
مستفید شده

کمکهای غیر
نقدی

85

والیت دایکندی
مبلغ کل
مبلغ (افغانی)
 /بستۀ توزیع توزیع شده
(دالر
شده برای هر
استرالیا)
خانوار
یک بسته
5357.00
مایحتاج
خوراکی

مالحظات

ندارد
گزارشات
تکمیلی بر
اساس پیشرفت
تحصیلی
شاگردان

مبلغ کل
توزیع شده
(افغانی)

مالحظات

300000

ندارد

هزینه های جانبی پروژۀ توزیع
مبلغ هزینه شده
مبلغ هزینه شده
نوع هزینه
(افغانی)
(دالر آسترالیا)
رفت و آمد ،تلفون
2720
50.60
جدول شماره  :1میزان کمکهای جمع آوری شده و نحوۀ توزیع
 نحوۀ تشخیص افراد نیازمند و تخصیص کمکها به آسیب دیدگانهمانگونه که خوانندگان محترم گزارش در جریان هستند ،در پی وقوع حوادث یاد شده در والیات
مذکور ،تعداد بسیاری از نهادها ،ارگانهای دولتی و غیر دولتی و افراد حقیقی و حقوقی در داخل و
خارج افغانستان به کمک آسیب دیدگان شتافتند .بنیاد وظیفۀ خود میداند که از همۀ عزیزانی که
صادقانه به آسیب دیدگان این حوادث کمک نمودند تشکر و قدردانی نماید.
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در کنارکمکهای صادقانۀ بسیاری که انجام گرفت ،متأسفانه بنیاد مطلع گردید که در برخی موارد
کمکهای جمع آوری شدۀ برخی از گروهها و نهادها به خوبی توزیع نگردیده است که متأسفانه جای
تأسف فراوان دارد.
بر همین اساس از بدو راه اندازی کمپاین ،تیمهای اجرایی بنیاد در آسترالیا و افغانستان نحوۀ توزیع
کمکها را به دفعات در جلسات متعدد بررسی نمودند.
با مشورت با نهادهای دولتی و غیر دولتی در مناطق آسیب دیده ،گزارشهای رسمی دولتی در
خصوص میزان خسارات در مناطق مختلف ،تحقیقات مستقیم میدانی تیم بنیاد در افغانستان ،گفتگو و
مصاحبۀ مستقیم با خانواده های آسیب دیده در خصوص میزان آسیب و نیاز آنان و همچنین با
هماهنگی با برخی از نهادهای کمک کنندۀ دیگر ،در نهایت بنیاد به این نتیجه رسید که نیازهای
خانواده های آسیب دیده در والیت پروان با توزیع کمکهای نقدی و اختصاص بورسیۀ تحصیلی به
چند کودک مستحق و نیازهای خانواده های آسیب دیده در والیت دایکندی با توزیغ کمکهای غیر
نقدی بهتر برآورده می شود .از همین رو کمکهای توزیع شده در والیت پروان به صورت نقدی و
بورسیۀ تحصیلی و در والیت دایکندی به صورت غیر نقدی انجام گرفت.
همچنین ،لیست خانواده های نیازمند هم با پیگیری تیم اجرایی بنیاد در افغانستان و از طرق مختلف
همانند گزارشات رسمی مقامات ،تحقیقات میدانی و گفتگوی مستقیم با خانواده های آسیب دیده تهیه و
به تأیید تیم اجرایی بنیاد در آسترالیا رسید .در این خصوص ،بنیاد سعی نمود تا خانواده هایی که تا
زمان توزیع کمکها کمکی دریافت نکرده اند و یا کمترین کمکها را دریافت نموده اند از این کمکها
بهره مند گردند.
انجام تحقیقات میدانی ،مشورت و گفتگوی مستقیم با مقامات دولتی و محلی و همچنین خانواده های
آسیب دیده جهت تدوین برنامۀ منسجم توزیع کمکها زمان زیادی را در برگرفت که همین امر دلیل
عمدۀ تأخیر در توزیع کمکهای جمع آوری شده بود .اما بنیاد در انتها خوشحال و مفتخر است که به
عنوان امین شما عزیزان توانست به نحو احسن و با رعایت اصل امانتداری کمکهای شما عزیزان را
به افراد مستحق آسیب دیده در اثر این حوادث دردناک برساند .گزارشهای نشر شدۀ ویدیویی بنیاد و
همچنین نتایج نظرخواهی تیم بنیاد در افغانستان درستی مطلب عنوان شده را به خوبی نشان می دهد.
تشکر و قدردانی
بنیاد بابه مزاری آسترالیا بدینوسیله مراتب تشکر و قدردانی خود را از همۀ عزیزان ،اعضا و حامیان
مالی کمپاین کمک به آسیب دیدگان سیالب و حوادث طبیعی ماه سنبله سنه  1399در والیات پروان و
دایکندی که بنیاد را سخاوتمندانه در این کمپاین یاری کردند ابراز می نماید.
اعضای هیأت مدیره و تیمهای اداری بنیاد همانند گذشته و بر اساس خط مشی و سیاست مندرج در
اساسنامۀ بنیاد تمام تالش خود را مبذول کردند تا به عنوان امین و نهاد مورد اعتماد شما عزیزان،
کمکهای سخاوتنمدانۀ شما عزیزان را در نهایت امانتداری به افراد و خانواده های مستحق منتقل
نمایند .امید است که در این راه موفق بوده باشیم.
بدینوسیله از تمامی افراد حقیقی و حقوقی که در این پروژه بنیاد را حمایت کردند به خصوص تیم
اجرایی بنیاد در افغانستان و به طور خاص از جناب آقای طاهری و همکارانشان در تیم اجرایی بنیاد
در کابل که با وجود دشواریهای زیاد مجموعۀ بنیاد را در مراحل مختلف پروژه مهربانانه یاری
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نمودند و همچنین همکار عزیزمان در تیم اجرایی آدالید (آسترالیا) جناب آقای مهران رادمنش که
مسوولیت هماهنگی تیمهای اجرایی آسترالیا و کابل را برعهده داشتند و در طول اجرا و تکمیل این
پروژه زحمات زیادی متقبل شدند و همچنین سایر اعضای هیأت مدیره و تیمهای اجرایی بنیاد تشکر
و قدردانی می شود.
در انتها برای شما حامیان گرامی برنامه های بنیاد آرزوی توفیق و برکات فراوان و برای خانواده ها
و بازماندگان هموطنانمان که در اثر این حوادث متضرر شدند روزهای پر از شادی و سعادت آرزو
می کنیم.

