
 

 سال به رسارس هجان مکک اقتصادی و برشدوس تانه منوده است. 05مردم امریاک، از طریق ادارۀ انکشاف بنی امللیل امریاک، برای بیش از 

 
USAID on Facebook 

 
USAID on Twitter 

 
USAID on YouTube 

 
USAID on Flickr 

 

 

 مطبوعایت ۀاعالمی
 5500آ گست  31اترخی نرش: 

 روابط و آ گاهی عامۀ  دفرت

 ادارۀ انکشاف بنی امللیل اایالت متحدۀ امریاک

 ۳۵۳۳۱۱۰۷۷۰شامرۀ تلیفون: 

 KabulAIDDoc@usaid.govامییل: 

 www.usaid.gov/Afghanistanویب سایت: 

 

 امللیل اایالت متحده از پیرشفت زانن در سکتور دولیت حامیت میامنیدادارۀ انکشاف بنی

هجت  شانشدن خامن افغان خباطر انتخاب  05آ گست از  55بتارخی  ،کینیل، سفری اایالت متحدۀ امریاک در افغانس تانمایلک م آ قای   --اکبل، افغانس تان

پروژه "برانمۀ زانن در حکومت" حتت  که قرار است برای اکر آ موزی زن 0555به عنوان اولنی گروه از  افغانس تان خدمات ملکی سکتور دراکرآ موزی 

Promote س تایش منود آ ن کشور در اکبلدر مقر سفارت انتخاب شوند،  امللیل اایالت متحدۀ امریاکادارۀ انکشاف بنی. 

در حکومت افغانس تان، سکتور خصویص و مکک میامنید ات بطور چشمگری ه زانن افغان را "برانمۀ زانن در حکومت" ادارۀ انکشاف بنی امللیل اایالت متحد

ی، وزارت امور زانن، و خدمات ملک. این برانمه در مهاکری اب مکیس یون مس تقل اصالحات اداری و ایفای وظیفه منایندنقش های لکیدی  در جامعۀ مدین

برای خدمت در هنادهای خدمات ملکی  تعهد شانها خباطر شهامت و از نیل از این خامنکی م  آ قای های حکومت افغانس تان تطبیق میگردد. سایر هناد

 افغانس تان قدرداین منود.

نجا توجه س یاست خاریج حکومت اایالت متحده قرار دارد. میخوامه از زانن که امروز ای  حمراق وی گفت:"رسمایه گذاری ابالی زانن حائز امهیت بوده و در

ها مواجه میشومی، الزم و مجموعی از ملتای  مس تقل هر چالش که ما منحیث یک ملتمنامی. ما میدانمی که سهمگریی زانن در رس یدگی به  حضور دارند تشکر

 میباشد." رضوری

آ هنا را هجت ایفای وظیفه در ات  و آ موزش دهدمنوده انتخاب  را ش ناسایئ و هاها و لیسهپوهنتونمکک میامنید ات فارغنی اانث را این برانمه حکومت افغانس تان 

، وزیر زراعت، آ بیاری و مادلاری، وزیر یمجهور رایستمعاون رئیس دفرت . به اکر گامرند مورد نظرهای ده و در وزارتادارات ملکی افغانس تان آ ماده منو 

 نزی دراین حمفل حضور داشتند. امور زانن، و وزیر احیاء و انکشاف دهات

ادارۀ انکشاف بنی امللیل اایالت متحدۀ امریاک حاال قابل دستیایب  حامیت و دخرتان در نتیجۀحمرتمه دلرب نظری وزیر امور زانن گفت که پیرشفت زانن 

مناید ات آ هنا از طریق دام حکومت افغانس تان میتواند یک تعداد چشمگری از زانن را در ادارات خمتلف اس تخ Promote پروژۀوی افزود: "از طریق میباشد. 

 ."گردداس تخدام دامیی آ هنا فرامه  منایند ات زمینۀو دانش کسب جتربه  ،اکر معیل

 ه اهداف مسلکی اشمه وی را مکک میامنید ات بردیده گفت که این برانحتصیل گو اخریًا از پوهنتون اکبل فارغ سال سن دارد  55خامن انجیه علزیاده که 

به پااین اما جتربه نداش مت. بعد از اینکه برانمۀ اکرآ موزی را  هنگامیکه از پوهنتون فارغ گردیدم، میخواس مت در حکومت اکر منامیدست ایبد. وی افزود: "

 که بتوامن معتادین به مواد خمدر را مکک منامی." ایفای وظیفه منامی یدر یک موقفدر وزارت مبارزه علیه مواد خمدر میخوامه ، رساندم

برای ساهل است که  0 پروژۀیک  امریاک امللیل اایالت متحدۀادارۀ انکشاف بنی های میل دارای اولویت()ارتقای برابری جنسییت در برانمه Promote پروژۀ

خبش در حکومت، د نات بتوان مناید ارتباطات شان را فرامه میو توسعۀ ها، جتارب و دانش ارتقای سطح همارتانن جوان و حتصیل ایفتۀ افغان فرصت ز

 های رهربی انیل آ یند.  به موقفهای جامعۀ مدین خصویص و ای هناد
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