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በአሜሪካ አለም አቀፍ የልማት ድርጅትና በአለም የምግብ ድርጅት ድጋፍ ከኤች አይ ቪ/ኤድስ ጋር የሚኖሩ ሰዎች የስነ-
ምግብ ደረጃ ተሻሽሏል 

 አዲስ አበባ፤ መጋቢት 20፤2009 ዓ.ም፡- የአሜሪካ ዓለም አቀፍ የልማት ድርጅትና የተባበሩት መንግሥታት የአለም ምግብ 
ድርጅት፤ በአሜሪካ መንግሥት የገንዘብ ድጋፍ ተግባራዊ የሆነዉ የከተማ የኤች አይ ቪ ስነ-ምግብ እና የምግብ ዋስትና 
መርሀ ግብር በስኬት መጠናቀቁን ዛሬ አብስረዋል፡፡  

መርሀ ግብሩ ባለፉት አምስት አመታት ከኤች አይ ቪ ጋር የሚኖሩ ሰዎችን የስነ-ምግብ፤ የገንዘብ አቅምና የምግብ ዋስትና 
በእጅጉ አሻሽሏል፡፡ በተጨማሪም፤ የምግብ እጥረት ያለባቸው ወላጅ አልባ እና ተጋላጭ የሆኑ ህጻናትን የትምህርት ተሳትፎ 
ከ80 ወደ 97 በመቶ ከፍ ያደረገ ሲሆን፤ ነፍሰ ጡር እና የሚያጠቡ እናቶች ኤች አይ ቪ ኤድስ ከእናት ወደ ልጅ 
እንዳይተላለፍ የሚያደርጉ አገልግሎቶች ላይ ያላቸዉን ተሳትፎም ከፍ አድርጓል፡፡  

መርሀ ግብሩ በስነ-ምግብ እና የምግብ ዋስትና ሥራዎች አማካይነት 625,000 ሰዎችን ተጠቃሚ ከማድረጉም በላይ፤ ከኤች 
አይ ቪ ጋር ለሚኖሩ ከ260,000 ሰዎች በላይ በምግብ ኩፖኖች የምግብ እርዳታ እንዲያገኙ አድርጓል፡፡ በመርሀ ግብሩ 
የአባላቱን የሥራ እንቅስቃሴ ያስፋፉ 1,200 የመንደር የቁጠባ እና ገንዘብ አበዳሪ ማህበሮችም ተደራጅተዋል፡፡ በዚህም 
130,000 የምግብ ዋስትናቸዉን ያላረጋገጡ ከኤች አይ ቪ ጋር የሚኖሩ ሰዎች ቤተሰብ አባላት ገቢያቸዉን እና የስነ-ምግብ 
ደረጃቸውን አሻሽለዋል፡፡   

ይህ በአሜሪካ መንግሥት የፕሬዚደንቱ አስቸኳይ ዕቅድ ለኤድስ ድጋፍ (PEPFAR) አማካይነት ከ900 ሚሊዮን ብር በላይ 
(42 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር) የገንዘብ ድጋፍ፤  በአለም የምግብ ድርጅት አማካይነት በኢትዮጵያ ለኤች አይ ቪ ኤድስ 
መርሀ ግብር የተሰጠ በዓይነቱ ቀዳሚና ብቸኛዉ እርዳታ ነዉ፡፡  

“ይህ ታሪካዊ ዕርዳታ፤ ከኤች አይ ቪ ጋር የሚኖሩ ሰዎችን የጤና ሁኔታ ከማሻሻሉም በላይ የኢኮኖሚ አቅማቸዉን ለማሳደግ 
ረድቷል” ብለዋል ጆን አይሊፍ፤ በአለም የምግብ ድርጅት የኢትዮጵያ ተወካይ፡፡ “የተሻለ የኢኮኖሚ ደረጃ ኤች አይ ቪ 
በደማቸዉ ያለባቸዉ ሰዎች በማህበረሰቡ ውስጥ ያላቸዉን ደረጃ ከፍ አድርጓል፡፡”  

በተጨማሪም፤ መርሀ ግብሩ የኤች አይ ቪን ክፉ አዙሪት እና የምግብ ዋስትና ችግርን በመስበር ከእናት ወደ ልጅ የኤች አይ 
ቪ ስርጭትን ሙሉ ለሙሉ ለመግታት ለታለመዉ ዓላማ ትልቅ አቅም ሆኗል፡፡ በመርሀ ግብሩ የታቀፉ ከ11,800 በላይ 
ከኤች አይ ቪ ጋር የሚኖሩ የምግብ እጥረት ያለባቸዉ ነፍሰ ጡር እናቶች መቶ በመቶ በጤና ተቋም የወለዱ ሲሆን፤ 99 
በመቶ ከኤች አይ ቪ ነፃ የሆኑ ልጆችን ተገላግለዋል፡፡  

የአሜሪካ ዓለም አቀፍ የልማት ድርጅት የኢትዮጵያ ዳይሬክተር የሆኑት ሌስሊ ሪድ በአጽንዖት ሲናገሩ፤ “ከኤች አይ 
ቪ/ኤድስ ጋር የሚኖሩ ሰዎች የምግብ ዋስትናቸዉ ሲረጋገጥ፤ የህክምና ክትትላቸዉን ባለማቋረጥ ጤናማ ህይወት ይመራሉ” 
ብለዋል፡፡  
መርሀ ግብሩ በመላ ሀገሪቱ በሚገኙ 80 በከፍተኛ ሁኔታ ለኤች አይ ቪ/ኤድስ ተጋላጭ ናቸዉ ተብለዉ በተለዩ ከተማ 
ቀመስ ወረዳዎች፤ በአለም የምግብ ፕሮግራም፤ በክልል የጤና ቢሮዎች፤ በክልል የኤች አይ ቪ/ኤድስ መከላከልና መቆጣጠር 
ጽ/ቤቶች እና የጤና ጽ/ቤቶች በጋራ የተተገበረ ነዉ፡፡  

ከኤች አይ ቪ ጋር የሚኖሩ ወገኖችን የስነ-ምግብ እና የምግብ ዋስትና ፍላጎት በዘላቂነት ለማሟላት የሚያስችሉ ዘዴዎችን 
በሥራ ለማዋል ይረዳ ዘንድ መርሀ ግብሩ ከክልል እና ፌደራል መንግስታት ጋር በትብብር ሰርቷል፡፡ የጤናዉ ሥርዓት 

ከኤች አይ ቪ/ኤድስ ጋር ለሚኖሩ ሰዎች በተለምዶ የስነ-ምግብ ግምገማን፤ ምክርን እና ድጋፍን 

For further information, call 011-130-7033 

http://ethiopia.usembassy.gov

በአንድነት ያጣመረ ሲሆን፤ አዲስ የተደራጀዉ የማህበረሰብ ጥበቃ ዘዴ ደግሞ በማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ድጋፎቹ ከኤች 
አይ ቪ ጋር ለሚኖሩ ሰዎች ቅድሚያ ይሰጣል፡፡ ከኤች አይ ቪ ጋር ለሚኖሩ ሰዎች የሚደረገዉን የማህበራዊ ጥበቃ 
ለማጠናከር ከለጋሾች ተጨማሪ ድጋፍ ያስፈልጋል፡፡  

http://ethiopia.usembassy.gov/



