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برای محافظت از افغان  KF94ماسک    300000جمهوری کوریا   

 کند. ، اهدا می 19های آسیب پذیر در مقابل بیماری همه گیر کوید 

 

در افغانستان یک محموله    سازمان ملل متحد  پناهندگان   اداره،  2021  چمار  18در    -( UNHCRچ)  مار  28کابل،  

جمهوری    KF94ماسک    300000 دولت  توسط  گیر   (RoK)کوریاکه  همه  بیماری  شیوع  با  مبارزه  برای 

COVID19  میلیون ماسک    3.6  بزرگتربخشی از کمک مالی    ،، دریافت کرد. این کمکدر افغانستان اهدا شده است

KF94    است که توسطRoK  یهمه گیر  به  برای پاسخ  COVID19    پناهندگان سازمان ملل در خاورمیانه    ادارهبرای

 RoK  همیشگیپناهندگان سازمان ملل متحد از حمایت  اداره  شده است.    اهداو آسیا و اقیانوسیه    ی شمالی و آفریقا

 در افغانستان قدردانی می کند.و نگران  مورد توجهبرای پاسخگویی به نیازهای افراد  

 

نستان مبلغی  افغا UNHCR، 2014ا و اقیانوسیه گفت: "از سال آسی  در UNHCRاندریکا راتواتی، مدیر منطقوی 

، وریاردم کدریافت کرده است." وی افزود: "سخاوت دولت و م   کوریاجمهوری  ر از دولت  المیلیون د  28.5معادل  

 ." ت ها و ارائه آن را فراهم می کندفرصتی برای تداوم مساعد ،آنها با افغانستان هم نواییو 

 

حت عامه  توسط وزارت صناشی از آن  مرگ های  مورد    ۲۴۶۹و    COVID19مثبت    ردمو  ۵۶۲۹۰  ،چمار  27الی  

این محموله نشانه کوچکی  "  واقعی آن است که در هنگام نیاز هم یاری نماید.گزارش شده است. " دوست    افغانستان

، بر چالش های  هاوریایی  که افغانستان، مانند ک  مطمئن هستمت.  مردم افغانستان اس  با  کوریااز دوستی و همدلی مردم  

کننده افغانستان  کوریا، سفیر جمهوری  Taeho CHOIنیز غلبه خواهد کرد.    یامروز  نگران    کوریا"گفت:    در 

 " . خواهد بودبه همکاری اش با افغانستان ادامه  نانهمچ

 

به    KF94ماسک    300000این کمک مالی عظیم    ، صحت عامهو وزارت    سازمان ملل متحد  پناهندگان  اداره را 

( در سراسر  شفاخانه ها )  درمانیها در مراکز    و آزمایشگاه  ICU، واحدهای  عاجلارمندان خط مقدم در بخشهای  ک

و    بیجاشدگانبازگشت کنندگان،  ،رندگان آسیب پذی از این ماسک ها به پناه  150،000کشور توزیع می کنند. حدود  

 جوامع میزبان در سراسر کشور توزیع می شود. 
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واکسیناسیون دریافت کرده است. در کنار تالش های    COVISHIELDواکسن  ذ  دو   968000افغانستان تاکنون حدود  

پناهندگان سازمان ملل متحد سرمایه گذاری در فعالیت های معیشتی   اداره،  2021توسط دولت افغانستان، برای سال  

مبتنی بر پول نقد را در   اقداماتو    تجاریمانند کمک های اقتصادی برای راه اندازی کسب و کار و فعالیت های  

 ده اند. باشد که معیشت خود را از دست دا  و جوامع میزبان  بیجاشدگاننجات برای    خطاولویت قرار داده است تا یک  

 

، ساخت مراکز  اتخطر  بیان و تشریحین های  اپناهندگان سازمان ملل متحد همچنین از طریق کمپ   اداره،  عالوه بر این

به بیماری همه   ،و توزیع وسایل حفاظت شخصی و لوازم آموزشی  صحی، امکانات بهداشتی و  ، آبمکاتب،  صحی

افغان همسو   ها برای پناهندگانبا چارچوب عملیاتی استراتژی راه حل    اقدامات. این  داده استپاسخ    COVID19گیر  

 ، امکان ادغام مجدد پایدار و کمک به جوامع میزبان است. داوطلبانه عودته هدف آن تسهیل است ک 
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