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معلوماتی برای رسانه ها  صفحه  

 محموله های نقدی به سازمان ملل متحد در افغانستان 

ملل متحد   .دهدمی    انتقالنهاد های سازمان ملل متحد به افغانستان    توسطسازمان ملل متحد پول نقد را برای استفاده   •

برای ارائه کمک های بشردوستانه حیاتی به میلیون  خصوصاامور خویش در افغانستان،   از این و جوه برای انجام

پول نقد را به أفغانستان میاورد    سازمان ملل متحددلیل عمده که  .  ، استفاده مینمایدکه نیاز به حمایت دارند  ها افغان 

  .میباشد ۲۰۲۱و مسایل نقدینگی از اگست  بانکی  بین المللی اختالل در انتقاالت 

در یک بانک خصوصی متحد  مشخص سازمان ملل    های  اکونت تان وارد می شود در  تمام پول نقد که به افغانس •

 سازمان قرار می گیرد. نهاد های این  برای استفاده توسط 

 و بررسی  تمام این پول مستقیماً به نهادهای سازمان ملل متحد و همچنین به تعداد کمی از شرکای بشردوستانه تایید •

 شده در افغانستان توزیع می شود.

 نه هم این سپرده نمی شود و    افغانستان   پول نقد که به افغانستان آورده می شود در بانک مرکزی این  چ یک از  هی •

 در اختیار مقامات حاکم طالبان قرار می گیرد. توسط سازمان ملل  پول

یونیسف، کمیشنری عالی پناهندگان سازمان  به شمولأفغانستان سازمان ملل متحد در  توسطمکانیزم انتقال پول نقد  •

ملل،   دفتر زنان سازمان  و    OCHA  ،UN Habitat  ،WHO  ،FAO  ،IOMملل متحد، برنامه جهانی غذا، 

در ،  ریت می کننددیگران که ازین طریق مصارف را در راستای پروسه های عملیاتی و اولویت های خویش مدی

را می    در این مورد  . جزئیات بیشترضروری است   ، میلیون افغان   ۲۵ساختن کمک های حیاتی به بیش از    فراهم

 توان از نهاد ها و پروگرام های مربوطه سازمان ملل متحد دریافت نمود. 

نظارت و بررسی دقیق   که به أفغانستان برای استفاده ملل متحد و شرکای تایید شده آن آورده میشود  نقد  پولازین   •

 ازمان ملل متحد قرار می گیرد. مالی س مقررات مطابق با قوانین و 

میلیارد دالر بودجه   ۱.۸آغاز گردید، سازمان ملل متحد تقریباً    ۲۰۲۱از زمانیکه این مکانیزم انتقال در دسامبر سال   •

 به افغانستان آورده است.  و شرکا خود خویش  ورامانجام را برای 

 . نمیکندنقد اظهار نظر  پولال این سازمان ملل متحد در مورد روش ها، زمان بندی، تاریخ و مقدار ارس •

نقد بیشتر برای سازمان ملل متحد در افغانستان به عوامل متعددی بستگی دارد، از جمله، اما نه   پول نیاز به ارسال  •

آیا سکتور بانکی به اندازه کافی توانایی این را دارد که امکان انتقال بانکی را فراهم   است کهمحدود به این  تنها  

که    یمقدار پول نقد  نیازمندی های مالی نهادهای سازمان ملل متحد را برای انجام کارشان برآورده سازد. و    سازد

  بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان متناسب است. اگر   یشود با برنامه کمک ها  ی به افغانستان وارد م

نیز کاهش    ی که انتقال میگردد،کاهش یابد مقدار پول نقد  فراهم میسازدسازمان ملل متحد    ای را کهکمک ه  مقدار

 .خواهد یافت 

ین است که کمک  اروند کنونی آوردن پول نقد برای سازمان ملل متحد عملی ترین وسیله برای حصول اطمینان از   •

 . بتوانندنیاز عاجل به کمک دارند، رسیدگی به میلیون ها مرد، زن و کودک افغان که  بتوانند کنندگان 
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