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.و بشردوستانه فراهم کرده است یسال به سراسر جهان کمک اقتصاد 50از  شیب یبرا کا،یامر یالمللنیانکشاف ب ۀادار  قیاز طر کا،یمردم امر  

   
 

 مطبوعاتی ۀاعالمی
 

رفع مشکالت  در راستایالمللی ایاالت متحده امریکا از مبتکران جوان حمایت ادارۀ انکشاف بین
 سک تور زراعت 

 

المللی امریکا به منظور  مبتکران جوان افغانستان به حمایت ادارۀ انکشاف بینامروز ، اولین مسابقۀ زراعتی ملی    –کابل، افغانستان  
وری حاصالت محصوالت دارای ارزش بلند، راهحل برای ضایعات بعد از جمعساختن محصلین افغان در جستجو راهدخیل

 
اندازی شد. در ا
ن به مستهلکین

 
 شود.ضایع می  افغانستان بیش از ثلث از محصوالت زارعین قبل از رسیدن ا

موزشی متمرکز شش
 
برداری، و زراعتی، علوم بعد از حاصلماهه در مورد تشبثمحصلین انستیتوت های مسلکی زراعت و وترنری در برنامۀ ا

موزشطرح و ساخت مودل
 
های  بخشبرداری در یکی از  دیدند. بعدًا، محصلین برای مبارزه با ضایعات بعد از حاصل های تکنالوژیکی ا

شپزی، مودلسه
 
های تکنالوژیک خویش را طرح نموده و انکشاف دادند. محصلین گانه؛ میوۀ تازه، میوۀ خشک، و مغزیات و مسالۀا

گذاران  های تکنالوژیک خویش از مشاوره مربیون مستفید شده و در مورد ارائه مفکوره خویش برای سرمایهمذکور در جریان انکشاف مودل
موزش دریافت ن

 
 مودند.ا

ها که شامل زون های هریکی از زوندر سپتمبر سال روان، بیش از صد تن از محصلین در مسابقات زونی اشتراک نمودند. امروز برترین تیم
اندازی شده است شود، در مسابقه به سطح ملی که در ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی کابل راهکابل، بلخ، ننگرهار، هرات، و قندهار می

موزی در تشبثات زراعتی و جواراک خواهند کرد. محصلین سه تیم برتر فرصت کاراشت
 
ورند.  ز نقدی را بدستیا

 
 خواهند ا

قای پیتر ناتیالو در مورد گ فت: »ادارۀ انکشاف بینرئیس ادارۀ انکشاف بین
 
المللی ایاالت متحده امریکا افتخار المللی امریکا در افغانستان ا

نها اسباب فراهم میان افغان که در عرصه زراعت فعالیت دارند حمایت میدارد که از مبتکرین جو
 
های  حلکند تا در ایجاد راهکند و به ا

 بخشد، سهیم باشند.«مبتکرانه که زندگی زارعین افغان را بهبود می
 

### 
 

فغانستان با این کشور کمک نموده است تا بتواند در امر اهداف منظور افزایش سطح خودک فای  ی ابه سو،به این 2002المللی امریکا، از سال ادارۀ انکشاف بین
منظور حصول اطمینان از رشد اقتصادی به محوریت المللی امریکا به ادارۀ انکشاف بینباشد. متحد خوبی  امریکا به حکومت ایاالت متحدهملی مان نیت ام

ورددستسک تور خصوصی، تقویت دیموکراسی نوبنیاد، توسعه 
 
موزشی به تمام افغان ، و فراهمافغانهای زنان ا

 
وری خدمات اساسی صحی و ا

 
ها با افغانستان ا

 کند. همکاری می 

ک توبر 29   2019 ا 
گاهی عامۀ ادارۀ انکشاف بین   المللی امریکادفتر روابط و ا 
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