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 اعالمیه   (WFPد خوړو نړیوال پروګرام ) 
 

 مه  ۱۱ل کال د زمري  ۱۳۹۹د

 

USAID  په موخه له   کمک کورنیو سره د  ۹۵،۰۰۰اغیزو له امله له ځپل شوو   ۱۹-د کوویدWFP  

 میلیونه امریکایي ډالرو مرسته کوي  ۱۲سره د  

 

( د بشري  USAID( د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې )WFPد ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ) –کابل 

وبا ته  ۱۹-چې په افغانستان کې کوویدمیلیونه امریکایي ډالرو د مرستې هرکلی کوي  ۱۲د   څخه مرستو د څانګې
چېرته چې عمومي روغتیایي بیړنی حالت په لوړېدونکې توګه د زموږ د ځواب ویلو د مالتړ په موخه ترسره شوې، 

   شونتیاوې محدودې شوې دي. خوړو د نه خوندیتوب له کچې سره مل دی او ورسره د یو شمېر ټولنو د ژوندانه 

 

کورنیو سره چې د  ۹۵،۰۰۰ته ددې اجازه ورکړي ترڅو له  WFPڅخه ترالسه شوې دغه مرسته به   USAIDله 

  ۶،۰۰۰. هره کورنۍ به ترسره کړينو څخه اغیزمن شوې، د نغدو پیسو مرستې ووبا له اقتصادي زیان ۱۹-کووید
ځینې د خوراکي توکو اړتیاوې پوره  خپلې میاشتو لپارهامریکایي ډالره( ترالسه کړي ترڅو پرې ددوه  ۷۹افغانۍ )
 کړي. 

 

  “په دې اړه وویل:  ، ښاغلي پیټر نټیلورئیس USAIDپه افغانستان کې د امریکا د متحده ایالتونو د نړیوالې پراختیا یا 

د هغو کورنیو ژوند چې په ورځني مزد یې تکیه کوله او یا یې کوچنۍ سوداګري لرله  په ټول هېواد کې  ۱۹-کووید
ښارونو کې ژوند کوي او د قرنطین له امله د ډوډۍ رانیولو لپاره د پیسو  هډول هغه کسان چې پ مختل کړ په ځانګړي

  USAIDسره د ګډ کار له الرې به  WFPله " ښاغلي نیټولو زیاته کړه: " پیدا کولو ټولې شونتیاوې پرې بندې شوې.

 " وبا له امله ځینو ترټولو اغیزمن شوو کورنیو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي.  ۱۹ –په افغانستان کې د کووید 

 

. 

مثبتې  ۱۹-چېرته چې د کووید و کېکزونر، د هېواد دوه ښاري مپه هرات ښار او پالزمېنه کابلبه اړمنې کورنۍ 
احساس  اغیز ډېر د دغې وبا په اقتصاد او انفرادي ژوندانه پېښې پکې په ترټولو لوړه کچه ثبت شوې دي او هم پکې 

ژوند پر مخ بیولو د شوی، دغه مرستې ترالسه کړي. دغه مرسته به له ترټولو اړمنو کورنیو سره کمک وکړي چې 
د خوړو   ه سوال ګري، پر ماشومانو له کار کولو او یا هم په کمه کچه او لږ غذایي وعدومنفي میکانیزمینو لک له لپاره 

 ځآن وساتي.   څخه له ګټې اخیستنې
 

دد غه   USAIDموږ د  " وویل:  رابرت کسکا په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال او سرپرست مشر

ښاغلي  ،" څخه د دوی د پرله پسې مالتړ له امله مننه کوو WFPډکې مرستې او په افغانستان کې د   څخهله سخاوت 

انمنو شوو وبا له امله زی ۱۹-دغه مرسته په اړین مهال رارسېږی، داسې مهال چې موږ د کووید " کسکا زیاته کړه: 
په ګډه د ګامونو له اخیستو پرته، افغانستان کېدای  میلیونه امریکایي ډالرو ته اړتیا لرو.  ۵۳کسانو ته د رسېدو لپاره 

 " کړکېچ سره مخ شي. يله ورانوونک په لسیزو کې  د خوړو د خوندیتوب  شي
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م کال   ۲۰۲۰ ( د وروستیو پایلو پربنسټ، دIntegrated Food Security Phase Classificationیا ) IPC د

حاده  په میلیونه څخه ډېر کسان  ۱۲او مخ پر ودې بې وزلۍ له امله، له  په پیل کې، د لسیزو جګړو، طبیعي پېښو 
وبا په میلیونونو افغانان لوږې ته د لوېدو په   ۱۹-ړو له نه خوندیتوب سره مخ وو. اوس مهال، د کوویدوتوګه د خ

را یې ړو بیو سره یې مخ کړي او د دندو د ترسره کولو شونتیاوې ، د خوړو له غیر معمولي لويخطر کې اچولي د
 کمې کړې دي.  

 

ته د رسېدنې په موخه، د خوړو نړیوال پروګرام دغه راز د روغتیا یي مرکزونو او  اغیزومهاله  د د دغې وبا اوږ 
ګرځنده ټیمونو له الرې خدمتونه وړاندې کوي ترڅو په نجونو، هلکانو، امیندواره او شیدې ورکوونکو میندو کې د 

 WFP ،خوارځواکۍ درملنه او مخنیوی وکړي. د کرونا ویروس د مخنیوي په موخه، تر کلکو احتیاطي تدابیرو الندې

 لیتونو ته ادامه ورکوي.  او فعلد پېښو پروړاندې د ټولنو د تاب راوړنې د غښتلي کو

 

 ۳وړاندې پالن شوو خلکو سربېره،  له  په پام کې لري چې WFPد اغیزو له امله،  ۱۹-په افغانستان کې د کووید

میلیونه امریکاییي ډالرو اضافي   ۵۳میلیونه نورو کسانو ته هم د خوراکي توکو مرستې ورسوي د کومو لپاره چې 

میلیونه د خوړو له پلوه نه   ۱۰،۳په پام کې لري چې     WFPم کال کې،   ۲۰۲۰ټولټال، په مرستو ته اړتیا ده. 

د خپلو ټولو پالن  WFPم کال له جوالی څخه تر ډسمبر میاشتې پورې،  ۲۰۲۰د  خوندي خلکو ته مرستې ورسوي.

میلیونه امریکایي ډالر ال  ۱۳۵میلیونه امریکایي ډالرو ته اړتیا لري چې له دې جملې څخه  ۲۱۸شوو فعالیتونو لپاره 
 .  ينه دي ترالسه شو

 

میلیونه امریکایي ډالرو  ۹۲م کال کې د   ۲۰۱۹میلیونه او په  ۴۹م کال کې د  ۲۰۲۰لخوا دغه مرسته په   USAIDد 

 د مرستو پر دوام ترسره کېږی. 

 

 

                                         #                           #                            # 

 

د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په نړۍ کې تر ټولو لویه بشري اداره ده چې دبیړنیو حاالتو پرمهال د خلکو 
دباثباته  څخه د راوتلو خلکو لپاره ، طبیعي پېښو او اقلیمي بدلونرامنځته کوي اوله کړکېچ هوساینهژوند ژغوري، 

 راتلونکې مالتړ کوي. 
 

 wfp_media, @wfp_asiaPacific@پرټویټر مو وڅارئ 
 
 

 د ال زیاتو معلوماتو لپاره له الندې شمېرو سره اړیکه ونیسئ: 
 /کابل WFPوحیدهللا اماني، 

 Wahidullah.amani@wfp.orgبرېښنا لیک: 
 ۰۰۹۳۷۰۶۰۰۴۸۸۴ګرځنده ټلیفون:  
 

 کابل/WFPفیلیپ کروف، 
   Philippe.kropf@wfp.orgبرېښنا لیک: 

 ۰۰۹۳۷۰۶۰۰۵۲۴۴ګرځنده ټلیفون: 

 

mailto:Philippe.kropf@wfp.org

