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 اعالمیۀ مطبوعاتی
وردهتقویت المللی امریکا از حمایت ادارۀ انکشاف بین

 
 در زون غرب افغانستانهای زراعتی زنجیرۀ ارزشی فرا

تقویاات »پاارو ۀ  (FAOو زراعاات اااازمان ملاا  مت اا    غاا ا( در همکاااری بااا اااازمان USAIDالمللاای امریکااا  ادارۀ انکشاااف بین –افغانسللنا   ،کابلل 
ورده

 
شااامو  و ایجااااد رشااا  همنانااا ازی .اااردپ ایااان پااارو ه راه 2018ج اااوری  16مااا ر   ،اااان شااا بنرا روز  «هاااای زراعتااای در زون غاااربزنجیااارۀ ارزشااای فرا

های خصوصای فااا  در ایان زمی ان بان م  اور شار.تهاای تولی .  ا نان و هاا و توانایاایاز طریا  تقویات بابلیتهای ج ی  در اکاتور زراعت را شغ 
 پ .  می حمایت ،المللیتامین ارتباط م ثر میان دهقانان افغان با بازارهای داخلی و بین

ورده
 
وردهاااالۀ پاارو ۀ ان . اا میفااراه  باارای رشاا  ابتصااادی پوتانساای  عااالی را  ،هااای زراعتاایتقویاات زنجیاارۀ ارزشاای فرا

 
هااای تقویاات زنجیاارۀ ارزشاای فرا

وری تولی  و  افزایش ،ن  م تاز طری  افزایش حاصال ،زراعتی در زون غرب
 
ورده اودا

 
فاده از تک االو ی در بشاش ااات ترویج ،ارزش باالدارای های فرا

وردهتشاابتات پایاا ار از رشاا  و توااااۀ  ،هاو ارتقااای فرفیاات اداری ناادهااای حکااومتی در والیااات و ولسااوالی مالاا اری 
 
هااای زراعتاای و فاااا  در بشااش فرا

بیااری و ما ،های زراعاتپ اازمان خوراک و زراعت ااازمان ملا  مت ا  ایان پارو ه را در همکااری باا ریااات.ردمال اری حمایت خواه  
 
لا اری والیاات ا

 و نیمروز اجراء خواه  .ردپ  هرات ،فراه ،بادغیس

بای هربی اامیت در این باره نافت:بین رئیس ادارۀ انکشاف
 
ورده » المللی امریکا در افغانستان ا

 
هاای زراعتای در زون غارب تقویت زنجیرۀ ارزشی فرا

.   نان و تجاااار پروااااس از جملااان ،پ ماااا باااا همکااااران بشاااش خصوصااایاااااتالمللااای امریکاااا .اااامالط مطااااب  بااان اااااتراتیای زراعتااای ادارۀ انکشااااف بین
توان اا  م صاوالت خااود را بان بیماات خاوب باان میاطمی ااان حاصا  . اای  .ان تااا اد بیشاتر دهااابین افغاان . ی  تاا .اار ماای ،ارزش م صاوالت زراعتای بااا

موزش .ود.ان خود حمایت .   پ  ،های خود را فراه  .   مواد غ ایاای موردنیاز خانواده ،فروش براان  
 
 و از ا

ااایابان ،تجااار ،مات.  اا نان خصوصاای خاا فراه  ،اولیاان .  اا نان مااوادفراه  ،های .وچااو و متوااا شاار.ت
 
و تولی .  اا نان  .   نانپرواااس ،هاا

ورده
 
پرو ۀ تقویت زنجیارۀ از دار خانوادۀ زمین 5700 فارم زراعتی 39900 مالکیندر مجموع های زراعتی از مستفی شون نان این پرو ه خواه  بودپ فرا

ورده
 
 پ ه   ش خوام   بارههای زراعتی در زون غرب ارزشی فرا

بای تاامیو شایریری  اازمان خوراک و زراعت اازمان مل  مت   در افغانستاننمای  ۀ 
 
از طور مساتمر بانهاا زنا نی افغان باباود»در ایان بااره نافات:  ا

المللاای امریکااا در تطبیاا  جااا باا ادارۀ انکشاااف بینام یاات غا ایاای هاا ف اصاالی .ااار ماا بااوده و مااا بساایار خراا   هسااتی  .اان یوتااامین طریا  زراعاات و 
ورده

 
 «. ی پمی غرب .ارهای زراعتی در زون پرو ۀ زنجیرۀ ارزشی فرا

### 

های ملکی بزرناترین برنامۀ .مو ،ب ی سو 2002های انکشافی در افغانستان از اا  میلیارد دالر امریکایاای در برنامن17المللی امریکا با مصرف ح ود ادارۀ انکشاف بین
نمای  تا رش  ابتصادی بن رهبری اکاتور خصوصی را المللی امریکا با حکومت و مردم افغانستان .ار مینمای پ ادارۀ انکشاف بیندو جانبن را بن افغانستان فراه  می

ن حا.میت بانون تامین باش  ؛تضمین نمای 
 
موزشی و ص ی را برای تمام افغانو خ ما ؛ایجاد نمای  ،یو .شور دیمو.راتیو و توانای را .ن در ا

 
ها فراه  ت اااای ا

 نمای پ

 2018جنوری  16 

 امللیل امریاکو آ گاهی عامۀ ادارۀ انکشاف بنی اتدفرت ارتباط 

 0702636340شامره متاس:  

  kblAIDDoc@usaid.gov امییل آ درس: 

  www.usaid.gov/Afghanistan وبسایت: 
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