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  مطبوعاتی ۀاعالمي
 

فوری های المللی امريکا به برنامه کمکميليون دالری ادارۀ انکشاف بين 20کمک 
  های نيازمندغذايی برای افغان

ل تان ،کاب ۀ -افغانس ت  در نتيج اف بينحماي ی ادارۀ انکش ا (الملل يب )،USAIDامريک ردم آس ر م رين قش پذير ت
  های غذايی شديداً ضروری را دريافت خواهند کرد.کمکافغانستان 

انی غذای  ميليون دالری خويش را به برنامه 20کمک نقدی  ميالدی 2017می ماه  10اين اداره به تاريخ  جه
رد. )PRRO( عمليات امداد و نجاتبرنامه جهت تمويل  سازمان ملل متحد ن  اين برنامه اعالن ک ه اي ه ب برنام

   ولسوالی در سراسر افغانستان طرح گرديده است. 250پذير در ميليون افغان آسيب 3.4منظور بهبود تغذيۀ 

شده بر اثر بيجاافراد ای های تعذيهالمللی امريکا با هدف تامين امنيت غذايی و نيازمندیکمک ادارۀ انکشاف بين
ن ادارۀ  مشکالتثر از حوادث طبيعی و أو افراد متجنگ، عودت کنندگان  از اقتصادی صورت گرفته است. اي

ازالمللی امريکا ادارۀ انکشاف بين .ميباشدبرنامۀ جهانی غذا در افغانستان کنندگان کمک  بزرگترين ال  از آغ س
الی  ا  2017م ون ات غ کن ت از  40مبل ت حماي ايی را جه ر امريک ون دال طراریکمکميلي ای اض ذا ه در  يیغ

   به برنامه جهانی غذا کمک کرده است.افغانستان 

ا تيونز، تترين اسک اف بين سرپرس تان ادارۀ انکش ا در افغانس ی امريک ک الملل ن کم ورد اي ت در م ن «گف ا اي ب
زونکه تواند آرد گندم را از عرضه کنندگان محلی خريداری کند کمک نقدی، برنامه جهانی غذا می ار اف  اين ک

د پذيرهای غذايی آسيببر رفع نيازمندی ردترين قشر جامعه، از اقتصاد محلی نيز حمايت خواه زود  ».ک وی اف
معضل گرسنگی و سوء و حکومت افغانستان به مبارزه با  ، برنامه جهانی غذاالمللی امريکاادارۀ انکشاف بين«

  ».هستندتغذيه در افغانستان همچنان متعهد 

ی  و سازمان و نهاد وابسته به سازمان ملل 15با المللی امريکا ۀ انکشاف بينبر اين، ادار اضافه ر دولت های غي
ور  ت در ام ا وزارت دول ين ب تانه همچن ا و بشردوس ارزه ب وادث مب ار میح رای افغانک ا ب د ت ای متکن ثر از أه

طراری  االت اض ده کمکح د.پيچي راهم کن ل ف ای عاج ر کمک ه الی دفت ال م ن اداره در س تانۀ اي ای بشردوس ه
ر حوادث طبيعی ميليون دالر امريکايی را برای  70مبلغ  2017 ی در اث رفع نيازهای فوری بيجا شدگان داخل

ه و جنگ و همچنين بازگشت کنندگان خارج از کشور ا برنام رده ت زی ک دی ري ه های آننيازمن ا ب وازم ه آب، ل
  .و اقالم غير غذايی، صحت و تغذيه رسيدگی گردد ه، سرپناه و غذابهداشتی و حفظ الصح
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های انکشافی در افغانستان از ميليارد دالر امريکايی در برنامه17المللی امريکا با مصرف حدود ادارۀ انکشاف بين
نمايد. ادارۀ انکشاف های ملکی دو جانبه را به افغانستان فراهم میبزرگترين برنامۀ کمک ،بدينسو 2002سال 
نمايد تا رشد اقتصادی به رهبری سکتور خصوصی را تضمين المللی امريکا با حکومت و مردم افغانستان کار میبين

و خدمات اساسی آموزشی  ؛ايجاد نمايد ،يک کشور ديموکراتيک و توانای را که در آن حاکميت قانون تامين باشد ؛نمايد
  ها فراهم نمايد.و صحی را برای تمام افغان


