
 

 

 اعالمیۀ مطبوعاتی
 

 اعالم نتایج برنامۀ غنی سازی مواد غذایی عمده در افغانستان از سوی حکومت
 افغانستان و همکاران بین المللی

صحت وزارت و (GAIN) بهتر تغذیۀ برای جهانی اتحاد ،(USAID) امریکا بین المللی انکشاف ادارۀ افغانستان -                 کابل،
سند نمودند. اعالن را افغانستان در غذایی مواد غنی سازی سالۀ دو پروژۀ تطبیق از آمده بدست نتایج امروز افغانستان،                     عامه
و چالش ها دستاوردها، شامل گرفت، قرار عام دسترس در ذیدخل جوانب اشتراک با ورکشاپ یک طی که نتایج این                     دربردارندۀ

 درس ها و تجارب آموخته شده از تطبیق پروژۀ مذکور می باشد.
همان یا مایکرونیوترینت ها به دسترسی و موجودیت افزایش هدف به را دالر میلیون 9.7 مبلغ امریکا بین الملل انکشاف                    ادارۀ
تهداب یک ایجاد همچنین و آیودین دار نمک و شده غنی گندم آرد و خوراکی روغن طریق از ضروری منرال های و                      ویتامین ها

 مستحکم برای یک برنامۀ پایدار غنی سازی مواد غذایی، به پروژه مذکور کمک کرده بود.
400 مقدار به متوسط بطور افغان هر و می شود، تأمین حبوبات و غله جات از افغان ها دریافتی انرژی از درصد 70 از                       بیش

 گرم نان گندم در یک روز مصرف می کند که این رقم سه برابر اوسط مصرف نان گندم در سطح جهانی است.
حیاتی اهمیت از پروژه «این گفت: باره این در سالتر ویلیم آقای امریکا بین المللی انکشاف ادارۀ تغذیه و صحت دفتر                      رئیس
دسترسی افزایش بر تمرکز و توجه می برند. رنج ضروری منرال های و ویتامین ها کمبود از زیادی افغان های است.                   برخوردار

 به مواد غذایی غنی شده، یک روش مؤثر برای مبارزه با سوء تغذی است.»
صحت وزارت و (GAIN) بهتر تغذیۀ برای جهانی اتحاد ،(USAID) امریکا بین المللی انکشاف ادارۀ جانبۀ سه                  مشارکت
کاهش درصد 2 به درصد 32 از غنی شده غذایی مواد شده آماده قبل از مواد واردات بر مالیات که شد باعث افغانستان                        عامه
مواد غنی سازی مقرره تطبیق و اتخاذ و یابد، ارتقا غذایی مواد برای عامه صحت وزارت مرکزی البراتوار ظرفیت                    یابد،

 غذایی که غنی سازی غذا با ویتامین ها و منرال های ضروری را الزامی میسازد، تسهیل شود.
گفت: گاریت گریگ آقای بهتر» تغذیۀ برای جهانی «اتحاد در کالن» مقیاس به موادغذایی «غنی سازی بخش                  رئیس
از ناشی تغذیه سوء از جلوگیری جهت راه ها مؤثرترین از یکی ضروری منرال های و ویتامین ها با غذایی مواد                    «غنی سازی
جهانی اتحاد امریکا، بین المللی انکشاف ادارۀ گذشته، سال  دو طول «در افزود: وی است.» منرال ها و ویتامین ها این                    کمبود
طریق از تا کردند کار یکدیگر با توافق مورد کاری پالن یک چارچوب در عامه صحت وزارت و بهتر تغذیۀ                      برای
غذایی مواد برای تقاضا افزایش و خصوصی سکتور اشتراک تأمین الزم، مقررات و قوانین تصویب و تدوین                   دادخواهی،

 غنی شده در بازار افغانستان، اجندای غنی سازی مواد غذایی را تطبیق کنند.»
 

 USAID: ادارۀ انکشاف بین المللی امریکا

 مردم امریکا، از طریق ادارۀ انکشاف بین المللی امریکا، برای بیش از 50 سال به سراسر جهان کمک
 اقتصادی و بشردوستانه نموده است.
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 ادارۀ انکشاف بین المللی امریکا با مصرف حدود 17میلیارد دالر امریکایی در برنامه های توسعه ای در افغانستان از سال
 2002 بدینسو، بزرگترین برنامۀ کمک های ملکی دو جانبه را به افغانستان فراهم می کند. ادارۀ انکشاف بین المللی امریکا با

 حکومت و مردم افغانستان کار می نماید تا رشد اقتصادی به رهبری سکتور خصوصی را تضمین نماید؛ یک کشور
 دیموکراتیک و توانای را که در آن حاکمیت قانون تامین باشد، ایجاد نماید؛ و خدمات اساسی آموزشی و صحی را برای تمام

 افغان ها فراهم نماید.
 

 GAIN: اتحاد جهانی برای تغذیۀ بهتر
 «اتحاد جهانی برای تغذیۀ بهتر» یک سازمان بین المللی است که طی نشست ویژه سازمان ملل متحد درباره کودکان●

 در سال 2002 به منظور مبارزه با مشکالت ناشی از سوء تغذی تاسیس شد.
 این سازمان به منظور یافتن و تطبیق راه حل های مشکالت پیچیدۀ سوء تغذی، همچون یک کاتالیزور عمل می کند، بدین●

 معنا که میان دولت ها، شرکت ها و جامعه مدنی علیه سوء تغذیه اتحاد و مشارکت ایجاد می کند. برنامه هایی در حال
 تطبیق است تا الی سال 2020 بیشتر از یک میلیارد نفر از تغذیۀ بهتر بهره مند شوند.

 اتحاد جهانی برای تغذیۀ بهتر تالش های خود را بر کودکان، دختران و زنان متمرکز می کند؛ زیرا فراهم کردن رژیم●
 غذایی غنی بصورت پایدار برای این گروه ها، برای پایان دادن به چرخۀ سوء تغذی نقش حیاتی دارد.

 مردم امریکا، از طریق ادارۀ انکشاف بین المللی امریکا، برای بیش از 50 سال به سراسر جهان کمک
 اقتصادی و بشردوستانه نموده است.
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