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 مطبوعاتی ۀاعالمي
برنامه از طريق ميليون دالر امريکايی را  100حکومت اياالت متحدۀ امريکا مبلغ 
 کردپرداخت افغانستان حکومت برای  مشارکت جديد انکشافی

 
االت متحدۀ امريکا و وزارت حکومت اي -کابل، افغانستان

يۀ  لغ مال خت مب سند پردا ستان  لر  100افغان يون دا ميل
تطبيق اصالحات بخاطر لی به حکومت وحدت م را امريکايی

هارچوب  شافی در چ مۀ انک شافی برنا يد انک شارکت جد م
کاميابی و موفقيت  پرداخت اين وجوه به .امضاء کردند

دستيابی به نتايج انکشافی مشخص و حکومت افغانستان در 
يدی  صالحات کل سیدر آوردن ا شامل  پالي که  بود در ها  به

کمک از طريق و کاهش فقر  عايدات، کاهش فسادآوری  جمع
حروم  ير و م مردم فق نان ويژه بهبه  سته ، شود می ز واب

ست ياالت ا مت ا هد حکو شی از تع مذکور بخ جوه  خت و . پردا
 باشد. مردم افغانستان می متحده در راستای بهبود رفاه

شاف بين کا  ادارۀ انک لی امري سقم المل صحت و  سی  برر
به  ستيابی  تايج د مۀ  شاخص ون شش برنا هار و  خش چ های ب

مالی  سال  برای  شافی  يد انک شارکت جد يلرا  2017م  تکم
با کرد.  ين اداره  يه ا سيد به وزارت مال فق ر که توا

لی  حدت م مت و ستيابیحکو خاطر د صالحات هدف  4 به ب ا
به شافی  مل و  انک بههدف  2طور مک شافی  صالحات انک طور  ا

نيمه که موجب بهبود رفاه مردم افغانستان خواهد شد، 
فت لغ برای دريا لر 100 مب يون دا کايی ميل جد  امري وا

 باشد. میشرايط 
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سفير امريکا در کابل آقای جان بس در اين باره گفت: 
المللــی  حکومــت امريکــا از طريــق ادارۀ انکشــاف بين«

کمک امريکا به همکاری خود با وزارت ماليه در راستای 
به حکومت افغانستان در حصول اهداف بيشتر ادامه خواهد 

موجب داد که دستيابی به هر يک از اهداف تعيين شده، 
ج شدن و هد آزاد  ستان خوا مت افغان برای حکو شتر  وه بي

 »شد.

افغانســتان آقــای اکليــل حکيمــی گفــت:  وزيــر ماليــۀ
های تشويقی برای آوردن اصالحات حياتی و فراهم  برنامه«

شدن منابع اختياری برای حکومت افغانستان جهت تطبيق 
ــاه  پروژه ــرای رف ــت ب ــای دارای اولوي ــۀ ه ــردم هم م

 »افغانستان، مهم است.

### 
 

المللی امريکا با مصرف حدود  ادارۀ انکشاف بين
های انکشافی در  ميليارد دالر امريکايی در برنامه17

بدينسو، بزرگترين برنامۀ  2002افغانستان از سال 
های ملکی دو جانبه را به افغانستان فراهم  کمک
المللی امريکا با حکومت و  نمايد. ادارۀ انکشاف بين می

نمايد تا رشد اقتصادی به رهبری  مردم افغانستان کار می
سکتور خصوصی را تضمين نمايد؛ يک کشور ديموکراتيک و 

توانای را که در آن حاکميت قانون تامين باشد، ايجاد 
نمايد؛ و خدمات اساسی آموزشی و صحی را برای تمام 

 ها فراهم نمايد. افغان
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