
 

 د افغانستان حکومت او شریکو غاړو په افغانستان کې د غني شویو
 اساسي خوړو پایلې خپرې کړي

 
 کابل، افغانستان –  نن، د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې، د پیاوړې تغذیې لپاره نړیوال ائیتالف(GAIN)، او د

 عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د خوراکي توکو د غني کولو دو کلنې پروژې پایلې خپرې کړي. د اړوندو
 شریکو غاړو دغه ورکشاپ په لړ کې خپور شوی سند د دغې پروژې السته راوړنو، ننګونو او د پروژې پلي کولو

 په لړ کې د ترالسه شویو تجربو په اړه مالومات چمتو کوي.
 د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې د غني شویو غنمینو اوړو، غوړیو، او آیوډین لرونکي مالګې له الرې اساسي
 ویټامینونو او مینرالونه ته الس رسی پراخولو او د خوړو غني کولو یو پایونکی پروګرام لپاره د یو پیاوړی بنسټ

 رامنځته کولو په موخه دغې پروژې ته ٩.٧ میلیونه ډالره ژمنه کړي وو.
 د افغانانو بدنې انرژۍ ٧٠ سلنه د غنمینو خوراکي توکو له الرې پوره کیږي، او یو منځنی افغان په ورځنۍ توګه

 ۴٠٠ ګرامه غنمینه ډوډۍ مصرف کوي، چې دغه کچه په نړیواله توګه د یو انسان د غنمینو توکو د منځنی مصرف
 درې برابره څخه هم لوړه ده.

 د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې د روغتیا دفتر رئیس ښاغلي ویلیام سالتر په دي اړه وویل «دغه پروژه حیاتي
 ارزښت لري.» هغه زیاته کړه «په افغانستان کې زیات شمېر کسان د ویټامیونونو او منرالونو د

 کمښټ(خوارځواکۍ) سره مخ دي او د دغه شان خوارځواکۍ سره د مبارزې اغیزمنه الره غني شویو خوراکي
 توکو ته د الس رسی پراخولو باندې تمرکز ګنل کیږي.»

 د امریکا نړیالې پراختیایي ادارې، د پیاوړې تغدیې لپاره نړیوال ائیتالف او د عامې روغتیا وزارت ګډ کار مرسته
 وکړه ترڅو د غني شویو خوراکي توکو له مخه چمتو شویو موادو وراداتو باندې د مالیې کچه د ٣٢ سلنې څخه ٢

 سلنې ته را ټیټه او د عامې روغتیا وزارت خوراکي توکو مرکزي البراتوار وړتیا لوړه کړي. د دي ترڅنګ دغو
 ګډو هڅو د افغانستان د خوراکي توکو غني کولو مقررې تصویب زمینه برابره کړه، چې د دغې مقررې پر بنسټ

  اوسمهال د خوراکي توکو غني کول اجباري ګنل کیږي.
 د پیاوړې تغذیې لپاره د نړیوال ائیتالف په پراخې کچې د خوراکي توکو د غني کولو څانګې رئیس ښاغلي ګرګ
 ګاریټ په دي اړه وویل «په ویټامینونو او مینرالونو باندې د اساسي خوراکي توکو غني کول د مایکرونیوټرنټ

 خوارځواکۍ سره د مبارزې اغیزمنه الره بلل کیږي. هغه زیاته کړه «د تیرو دوه کلونو په لړ کې د امریکا
 نړیوالې پراختیایي ادارې د پیاوړې تغذیې لپاره نړیوال ائیتالف او د افغانستان حکومت د هوکړه شوی کارې پالن

 پر بنسټ د دادخواهۍ هڅو، تقنیني چارو، د خصوصي سکټور ګډون او د افغانستان بازار کې غني شویو خوراکي
 توکو ته د تقاضا د کچې د لوړولو له الرې د غني شویو خوراکي توکو د آجندا پر مخ بیولو په موخه په ګډه کار وکړ.»
 د آمریکا ولس، د آمریکا نړیوالې پراختیایې ادارې له لوري د څه د پاسه ۵٠ کلونو راهیسې د نړۍ ګوډ

  ګوډ ته بشري او اقتصادي مرستي چمتو کړي دي.

 
 د آمریکا نړیواله پراختیایي اداره

 په فیسبوک کې

 
 د آمریکا نړیواله پراختیایي اداره

 په ټویټر کې

 
 د آمریکا نړیواله پراختیایي اداره

 په یوټیوب کې

 
 د آمریکا نړیواله پراختیایي اداره

 په فلکړ کې
 
 



 
 په افغانستان د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې په اړه:

د سره، لګولو پیسو ډیرو څخه ډالرو میلیاردو ١٧ د باندې پروګرامونو پراختیایې کې افغانستان په راهیسې کال ٢٠٠٢                     د
امریکا د کوي. وړاندي پروګرام مرستندویه ملکي اړخیزه دوه لوی څخه ټولو د ته افغانستان اداره پراختیایي نړیواله                    امریکا
وده اقتصادي مشري په سکتور خصوصي هیواد د ترڅو کوي ملګترتیا سره ولس او حکومت افغانستان د اداره پراختیایي                     نړیواله
لمړني ته افغانانو ټولو او رامنځته، وکړي حکومت لوري له حاکمیت قانون د چې دولت ځواکمن او دیموکراتیک یو                     تضمین،

  روغتیایي او پوهنیز خدمتونه چمتو کړي.
 

 د پیاوړې تغذیې لپاره د نړیوال ائیتالف په اړه:
له● کړاونو انساني امله له خوارځواکۍ د کې کال ٢٠٠٢ په چې دی بنسټ نړیوال یو ائیتالف نړیوال لپاره تغذیې پیاوړې                       د

 منځه وړلو په موخه د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي غونډې کې رامنځته شو.
د● الرې له کولو رامنځته ائتالفونو د ترمنځ ټولنې مدنې او تشبثونو حکومتونو، د ائیتالف نړیوال لپاره تغذیې پیاوړې                     د

یو د پورې کال ٢٠٢٠ تر کوي. کار توګه په کتلست(هڅوونکي) د موخه په موندلو الرو حل د لپاره ستونزې پیچلې                       خوارځواکۍ
 میلیارډ څخه د ډیرو کسانو تغذیې پیاوړي کولو په موخه پروګرامونه تنظیم شوي دي.

د● ته ډلو دغو چې ځکه کوي متمرکزه باندې ښځو او نجونو ماشومانو، په هڅې خپل ائیتالف نړیوال لپاره تغذیې پیاوړې                       د
 پایونکو تغذیوي خوړو چمتو کول د خوارځواکۍ له منځه وړلو لپاره حیاتي ارزښت لري.


