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بیانیه رامز االکبروف، معاون نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان و هماهنگ کننده امور بشردوستانه، در  
 مورد ادامه بحران عدم مصونیت غذایی و سوء تغذیه که مردم در افغانستان با آن روبرو هستند

 
۲۰۲۲مارچ  ۱۵  

 
امروز مردم افغانستان با یک بحران بی سابقه عدم مصونیت غذایی و سوء تغذیه روبرو هستند. افزایش سریع شمار افرادیکه 

خانواده ها  – ۲۰۲۲در مارچ نفر میلیون  ۲۳به  ۲۰۲۱در جوالی نفر میلیون  ۱۴از  –که با گرسنگی شدید مواجه هستند 
اطمینان از دسترسی  گرفتن قرض های بی سابقه برایاقدامات نا امید کننده چون حذف وعده های غذایی و یا  بهمجبور  را

به مواد غذایی وادار کرده است. این وضعیت غیر قابل قبول باعث رنج غیر قابل توصیف، کاهش کیفیت، کمیت و تنوع مواد 
ضر بر صحت فیزیکی و روانی زنان، مردان و کودکان شده تغذیه در کودکان و دیگر اثرات م ءغذایی، سطح باالی سو

 است. 
 

درصد از جمعیت، غذای کافی نمی خورند که این فیصدی در زنانی که سرپرست خانواده هستند، تقریبا به  ۹۵در افغانستان، 
صد در صد افزایش یافته است. این آمار به اندازه ای زیاد است که تقریبا غیر قابل تصور می باشد. بلی، وضعیت موجود 

 یک حقیقت تلخ است. 
 

سوء تغذیه شده است: جسامت این اطفال کوچکتر از آن چیزی است مبتال به کودکان  بخش های مربوطه شفاخانه ها مملو از
که باید باشد، بسیاری از آنها در سن یک سالگی وزن نوزاد شش ماهه که در کشورهای انکشاف یافته زندگی می کنند، را 

 دارند، و بعضی از آنها آنقدر ضعیف هستند که حتی توانایی حرکت کردن را ندارند. 
 

در حالیکه افغانستان همچنان با اثرات خشکسالی مخوف، چشم انداز ناگوار برداشت محصوالت زراعتی در سال جاری و 
درصد از جمعیت را با قرض مواجه ساخته، و همچنان افزایش بهای مواد  ۸۰بحران شدید بانکداری و مالی، که بیش از 

یم واقعیتی که جامعه با آن روبرو است را نادیده بگیریم. چالش های دست و پنجه نرم می کند، ما نمی توانغذایی و سوخت 
   بزرگی پیش رو است.

 
با در نظر گرفتن این موضوع، به عنوان هماهنگ کننده امور بشردوستانه برای افغانستان، من می خواهم تاکید کنم بنابراین 

یت از تالش جامع و هماهنگ برای کاهش اثرات گرسنگی که ملل متحد همراه با همکاران ملی و بین المللی خویش، برای حما
حفاظت و حفظ معیشت در آینده در اختیار افراد ممنابعی را برای  و سوء تغذیه، هر کاری که می توانیم انجام می دهیم و

 آسیب پذیر قرار می دهیم. 
 

غذایی اضطراری، بسته های ، همکاران ما در امور بشردوستانه به شمول کمک های غذایی و حیاتی،  ۲۰۲۲در سال تا کنون 
علوفه برای مواشی و غذا و عتی برای زارعین چون دانه، کود وحمایت فصلی، غذا برای کودکان در مکاتب، ملزومات زرا

 شان فراهم نموده اند.  تن به شمول مادران و نوزادانمیلیون   ۸.۲مکمل های مغذی را به 
 

در جریان ماه های آینده، ملل متحد و همکاران بین المللی اش، به تمرکز خود بر افزایش فعالیت های پاسخدهی، رسیدن به 
مناطق محروم و دورافتاده ای که در سال های گذشته به دلیل ناامنی و درگیری ها غیر قابل دسترس بوده اند، ادامه خواهد 

   داد.
 

، تغذیهمیلیون کودک به حمایت های تداوی سوء  ۳،۵والیت باال است و بیش از  ۳۴والیت از  ۲۸میزان سوء تغذیه شدید در 
مرکز درمانی تغذیه وجود دارد  ۲۵۰۰بیش از والیت در مناطق شهری و روستایی  ۳۴نیاز دارند. در حال حاضر در سطح 

تغذیه  میلیون کودکی که به سوء ۳،۲به پالن داریم تا نموده اند و ما  کودک رسیدگی ۸۰۰۰۰۰که از اواسط ماه اگست به 
هدف ما این است که به یک میلیون تن از طریق آموزش مهارت های مسلکی،  ،عالوه  بر این رسیدگی نماییم. مبتال شده اند

م و غیر مستقیم از طریق تقیاز طریق تغذیه در مکاتب، و به میلیون ها تن دیگر به صورت مس کودکان  به یک میلیون تن
 حفاظت و تقویت می کند، رسیدگی نماییم.مرا  به آن وابسته هستندمردم از بسیاری  کهرا معیشت زراعتی یی که برنامه ها

 
به این سو از تحقق بدترین هراس  ۲۰۲۱بشردوستانه از اگست  کمک های ما نباید این واقعیت را فراموش کنیم که اگر چه

ما در جریان زمستان، جلوگیری کرده است، عدم مصونیت غذایی و سوء تغذیه در باالترین سطح تاریخی آن باقی مانده اند 
بزرگ می باشد. و برای جلوگیری از مرگ و میر و از دست دادن معیشت نیاز به یک پاسخدهی بشردوستانه فوری، پایدار و 

 سرنوشت تمام یک نسل از افغان ها در معرض خطر قرار دارد. 
 

مارچ،  ۳۱ادامه خواهد داد. در خود در مورد تالش های مشترک  معلومات منظمهفته های پیش رو، ملل متحد به ارائه در
برای  بشردوستانه کمک های  از را در حمایتمشترک ملل متحد و حکومت های بریتانیا، آلمان و قطر، کنفرانس بین المللی 



کنند و به حمایت سخت اقدام قاطع خواهند نمود. من از کشورهای عضو می خواهم در این زمان  برگزارافغانستان، مردم 
 ادامه دهند. خود برای مردم افغانستان نجات بخش و های سخاوتمندانه 

 
مردم و حفظ جان آینده کافی نیست. اما این کمک ها برای  و ی برای رفع تمام نیازهای کنونیکمک های بشردوستانه به تنهای

 ضروری است. کامال  سخت ترین شرایط در  افرادجلوگیری از آسیب پذیری بیشتر مراقبت از سالمت آنها و 
 

همانطور که ما به صورت جمعی از میلیون ها افغان برای ساختن دوباره زندگی و جوامع شان حمایت می کنیم، باید این را 
 غیر ممکن است.  با شکمی خالیاین سفر طوالنی به سوی آینده روشن تر و بهتر نیز به یاد داشته باشیم که 

 
 

 برای جزئیات بیشتر لطفا با ایمیل آدرس ذیل در تماس شوید: 
 OCHA :peronp@un.orgارتباطات عامه  بخش مسئولپرون، پییر  
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