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 امریکاییمیلیون دالر 01ارزش مجموعی  را به  ذیل مواد کمکییک محموله امروز جمهوری خلق چین 

 می نماید.کمک طبیعی به حکومت افغانستان جهت رسیدگی بهتر به آسیب دیده های ناشی از حوادث 

 خیمهباب  00511 -
 تخته ترپال 00511 -
 تخته کمپل 01111 -
 عدد سطل آب 01111 -
 کیت آشپزخانه 01111 -
 عدد روی پاک 01111 -
 عدد برس دندان 01111 -
 عدد کریم دندان 01111 -

ذخیاره ماواد وساه گمرکاات  تسالیمی انت اال محلای   این تفااهم ناماه مساولیت رفال مالیاه  خاتم پر بر مبنای

وزارت دولات در اماور رسایدگی باه حاوادث بادوش متذکره وتماام مااارم ماورد نیااز را درایان جریاان 

 .دارد

بااااه ارزش را متریااااک تاااان آرد  600متریااااک تاااان باااارن  و  2100بااااه م اااادار  جمهااااوری خلااااق چااااین

به آسیب دیده های ناشی از خشاک ساالی باه افغانساتان  0106میلیون ین چینایی در سال  0101110111

 . استکمک کرده 

میلیاون یان چیناایی نیاز باه آسایب دیاده  51ارزش  باه 0102در سال  متریک تن برن  را 0000 همچنان

 . کرده استهای ناشی از حوادث کمک 

از جملاه کماک هاای جمهاوری خلاق غذایی نیز دالر امریکایی و مواد غیر 0010111 این در حالیست که

 .بودهافغانستان ناشی از حوادث طبیعی درچین به آسیب دیده های 

باه نماینادگی از حکومات افغانساتان و    ماندولت جمهوری ماردم چاینرم لیو جینگسانگ سفیر جناب محت

افغانساتان شما برای مردم فامیل های آسیب دیده ناشی از حوادث طبیعی افغانستان از کمک های دوامدار 

 امتنان می نمایم.سپاس و 

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث کمک های گذشته جمهوری مردم چین را در کماال اادا ت و 

از سروی د یاق توزیال کارده  به مستح ین بعد کامل نظر به آسیب پذیری والیات امانت داری و با شفافیت

های یاد شده را باورت شفام و مناافانه باه آسایب و این بار نیز برای شما اطمینان می دهیم که کمک 

 خواهیم رساند .  افغانستانهای ناشی از حوادث در دیده 

بابت همکاری های دوامدار شان به آسیب دیده های افغانستان  یکبار دیگر از جمهوری خلق چین در اخیر

نیاز ت حاوادث کشاور ابراز امتنان نموده و همکاری هاای بیشاتر شاان را در عرااه هاای مختلام مادیری

 خواهانم.


