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اعالمیۀ مطبوعاتی

حمایت ادارۀ انکشاف بینالمللی امریکا از تقویت زنجیرۀ ارزشی فراوردههای زراعتی در زون غرب افغانستان
کابل  ،افغانسللنا – ادارۀ انکشاااف بینالمللاای امریکااا  )USAIDدر همکاااری بااا اااازمان غا ا و زراعاات اااازمان ملا مت ا  )FAOپاارو ۀ «تقویاات
زنجی اارۀ ارزش اای فراوردهه ااای زراعت اای در زون غ اارب» را روز ا اان ش ا بن ،م ا ر  16ج ااوری  2018راهان ا ازی  .ااردپ ای اان پ اارو ه رش ا همنش اامو و ایج اااد
شغ های ج ی در اکاتور زراعت را از طریا تقویات بابلیتهاا و توانایاایهاای تولی  .ا نان و شار.تهای خصوصای فااا در ایان زمی ان بان م اور
تامین ارتباط م ثر میان دهقانان افغان با بازارهای داخلی و بینالمللی ،حمایت می .پ
تقویاات زنجیاارۀ ارزشاای فراوردههااای زراعتاای ،پوتانساای عااالی را ب ارای رش ا ابتصااادی ف اراه می .ا پاارو ۀ اناااالۀ تقویاات زنجیاارۀ ارزشاای فراوردههااای
زراعتی در زون غرب ،از طری افزایش حاصالت ن م ،افزایش تولی و اوداوری فراوردههای دارای ارزش باال ،ترویج اااتفاده از تک االو ی در بشاش
مالا اری و ارتقااای فرفیاات اداری ناادهااای حکااومتی در والیااات و ولسااوالیها ،از رشا و توااااۀ پایا ار تشاابتات فاااا در بشااش فراوردههااای زراعتاای و
مال اری حمایت خواه .ردپ اازمان خوراک و زراعت ااازمان ملا مت ا ایان پارو ه را در همکااری باا ریاااتهای زراعات ،ابیااری و مالا اری والیاات
بادغیس ،فراه ،هرات و نیمروز اجراء خواه .ردپ
رئیس ادارۀ انکشاف بینالمللی امریکا در افغانستان ابای هربی اامیت در این باره نافت « :تقویت زنجیرۀ ارزشی فراوردههاای زراعتای در زون غارب
.ا ط
اامال مط اااب ب اان اا ااتراتیای زراعت اای ادارۀ انکش اااف بینالملل اای امریک ااا اا ااتپ م ااا ب ااا همک اااران بش ااش خصوص اای ،از جمل اان پروا ااس .نان و تج ااار
م صاوالت زراعتای بااا ارزش. ،اار ماای .ی تاا اطمی ااان حاصا  .اای .ان تاا اد بیشاتر دهااابین افغاان میتوان ا م صاوالت خااود را بان بیماات خاوب باان
فروش براان  ،مواد غ ایاای موردنیاز خانوادههای خود را فراه  ، .و از اموزش .ود.ان خود حمایت  .پ
شاار.تهای .وچااو و متواا  ،فراه  .ا نان مااواد اولیاان ،فراه  .ا نان خصوصاای خا مات ،تجااار ،اااایابانها ،پرواااس .نان و تولی  .ا نان
فراوردههای زراعتی از مستفی شون نان این پرو ه خواه بودپ در مجموع مالکین  39900فارم زراعتی  5700خانوادۀ زمیندار از پرو ۀ تقویت زنجیارۀ
ارزشی فراوردههای زراعتی در زون غرب بارهم خواه ش پ
نمای ۀ اازمان خوراک و زراعت اازمان مل مت در افغانستان ابای تاامیو شایریری در ایان بااره نافات« :باباود زنا نی افغانهاا بانطور مساتمر از
طریا زراعاات و تااامین ام یاات غا ایاای ها ف اصاالی .ااار ماا بااوده و مااا بساایار خراا هسااتی .اان یوجااا باا ادارۀ انکشاااف بینالمللاای امریکااا در تطبیا
پرو ۀ زنجیرۀ ارزشی فراوردههای زراعتی در زون غرب .ار می .ی پ»
###
ادارۀ انکشاف بینالمللی امریکا با مصرف ح ود 17میلیارد دالر امریکایاای در برنامنهای انکشافی در افغانستان از اا  2002ب ی سو ،بزرناترین برنامۀ .موهای ملکی
دو جانبن را بن افغانستان فراه مینمای پ ادارۀ انکشاف بینالمللی امریکا با حکومت و مردم افغانستان .ار مینمای تا رش ابتصادی بن رهبری اکاتور خصوصی را
تضمین نمای ؛ یو .شور دیمو.راتیو و توانای را .ن در ان حا.میت بانون تامین باش  ،ایجاد نمای ؛ و خ مات اااای اموزشی و ص ی را برای تمام افغانها فراه
نمای پ

مردم امریاک ،از طریق ادارۀ انکشاف بنی امللیل امریاک ،برای بیش از  50سال به رسارس هجان مکک اقتصادی و برشدوس تانه منوده است.
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