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USAID 12ان در افغانست 19-آثیرات کووید آسیب دیده از تخانوادۀ   95،000دگی به برای رسی  

 کمک میکند   WFPکایی را به میلیون دالر امری

 

 

یلیون دالر امریکایی از بخش کمک های بشری م 12ست آوردن کمک از بد م غذایی جهان ملل متحدپروگرا – کابل

-وی ما به کوویدپاسخگ منظور حمایت از که ب ( استقبال میکندUSAIDه امریکا )کشاف جهانی ایاالت متحدادارۀ ان

صؤنیت غذایی یکجا شده و با بلند رفتن سطح عدم مضطراری صحی ، جایکه وضعیت افته انجام یادر افغانستان  19

 .  عدادی از جوامع در حال محدود شدن استمعیشیت ت
 

 

،  ه اندآسیب دید 19-خانوادۀ که از تآثیرات کووید  95،000ه با اجازه خواهد داد ک WFPبه  USAIDن کمک ای

بتواند ورد تا دالر امریکایی( بدست خواهد آ 79افغانی ) 6،000. هر خانواده به مقدار کمک های پول نقد توزیع نماید

 د.  برای مدت دو ماه مرفوع سازهای غذایی ایشان را  نیازمندیبخشی از ن با آ
 

در  19-در زمینه گفت: " کووید   USAIDجهانی ایاالت متحده امریکا یا ۀ انکشاف ، رئیس اداری پیتر نتیلوآقا

خانواده هایکه تکیه بر مزد روزانه داشت و یا هم تجارت کوچک را به پیش میبرد مختل سراسر کشور زندگی 
پیدا کردن پول برای خریدن غذا امکانات طین دلیل قرن ند و بهساخت بخصوص کسانیکه در شهر ها زندگی میکن

خانواده هایکه برای تعدادی از WFP ،USAIDا ازطریق همکاری ب،" آقای نتیلو افزود: " روی ایشان بسته شدرب

 ." ساند، کمک های مواد غذایی میردیده اند 19-از کوویدآسیب  بیشترین
 

و هم تاثیر این  ثبت گردیده 19-وویدن نمونه های مثبت کشهر هرات و کابل جایکه بیشتریی نیازمند در خانواده ها

مندترین ز. این کمک نیاوردند آ، این کمک ها را بدست خواهانفرادی مردم محسوس شدهزندگی ه اقتصاد و وبا ب
، مجبور ساختن اطفال به  های منفی همچون گداییۀ زندگی در جلو گیری از استفاده میکانیزم ادام  برایخانواده ها را 

 .  ایی محدود و کمتر از نیاز یاری خواهند رساندشتن وعده های غذکردن و یا هم داکار 
 

و   USIADنستان گفت: "ما از این کمک های ذایی جهان در افغااون و سرپرست پروگرام غ، معآقای رابرت کسکا

،" آقای کسکا افزود: "این کمک درزمان در افغنستان قدردانی میکنیم WFPهم حمایت دوامدار ایشان از فعالیت های 

میلیون دالر امریکایی نیاز  53، به 19-اثیرات کوویدیب دیده از تبرای رسیدن به مردم آسگرد که ما صورت می

 ." با بحران ویران کننده مصؤنیت غذایی مواجه شود تان میتواند ، افغانسبدون کار مشترک .داریم
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م بیشتر از  2020در آغاز سال ( Integrated Food Security Phase Classificationیا ) IPCبنا بر نتایج 

عدم مصؤنیت غذایی مواجه یعی و فقر روز افزون با ، حوادث طبون مردم به علت جنگ های چندین دههمیلی 12

، با قیمت های بلند غیر معمولی میلیون ها افغان را با خطر گرسنگی مواجه کرده است 19-. اکنون کوویدبودند

 حدود ساخته است. کار یا وظیفه را مهستند و امکانات داشتن مواجه 
 

ئیه همچنان ازطریق مراکز صحی و تیم های سیار خدمات ارا WFPت این وبا، راز مدد تاثیرات گی بهبرای رسید

گیری از  . برای جلوتداوی و جلوگیری نمایدپسران و مادران حامله و شیرده دختران و ؤی تغذیه را در  سمینماید تا 

تاب آوری جوامع را در مقابل خطرات  کهبه فعالیت های WFP، یوع ویروس کرونا تحت تدابیر شدید احتیاطیش

 .  تقویت میبخشد، ادامه میدهد
 

میلیون مردم دیگر  3در نظر دارد که برعالوۀ پالن قبلی خویش به  WFPدر فغانستسان،  19-تاثیرات کووید ه دلیلب

سال  موع در میلین دالر امریکایی اضافی نیاز دارد. در مج 53این کار به  برساند که برایذایی هم کمک های مواد غ

2020 ،WFP  کمک های مواد غذایی   رای عدم مصؤنیت غذایی اند که دا  غان میلیون اف 10.3در نظر دارد که برای

میلیون دالر   218های پالن شده خویش به تمامی فعالیت برای  WFP، 2020الی دسمبر از ماه جوالی . برساند

 . ی تا هنوز بدست نیامده استمیلیون دالر امریکای 135امریکایی نیاز دارد که از این جمله 
 

میلیون دالر امریکایی در   92و  2020امریکایی در سال میلیون دالر   49به ادامۀ کمک های  USAIDاین کمک  

 گیرد. صورت می 2019سال 
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پروگرام غذایی جهان ملل متححد بزرگترین ادارۀ بشری در جهان است که در حاالت اضطرار زندگی مردم را  
ادث طبیعی و تغیرات اقلیم برآمده اند در راه رسیدن  را به میان می اورد و مردم که از بحران، حو رفاهنجات میدهد، 

 به یک آینده با ثبات همکاری میکند. 
 

 wfp_media, @wfp_asiaPacific@ ما را در تویتر دنبال کنید! 
 
 

 برای معلومات بیشتر با شماره های ذیل در تماس شوید: 
 /کابل WFPوحیدهللا اماني، 

 Wahidullah.amani@wfp.org:ایمیل 
 93706004884+: تلیفون 
 

 کابل/WFPفیلیپ کروف، 
   Philippe.kropf@wfp.org: ایمیل

 93706005244+: تلیفون
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