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 مطبوعایت ۀاعالمی
 

 ابش ند می اکر حکومت یوی به ن وسنتیپ  ۀصدها زن افغان آ ماد

 یساز فراغت حاصل کردند که هدف آ ن فرامه اکرآ موزی ۀبرانمیک زن افغان از  400به تعدادامروز  -اکبل، افغانس تان

 ۀزانن از مجل نی. اابشد یبه حکومت افغانس تان م وسنتیپ  یبرا ۀ آ مادهکرد لیاز زانن حتص  ۀ متشلکاکر زبد یوی ن

 پروژۀ. ندبود (USAID) اکیامر  امللیل نیانکشاف ب ۀپروموت اداربرانمۀ « زانن در حکومت» پروژۀاشرتاک کنندگان 

 30به در حکومت سهم زانن  شیات به هدف خود که افزا کند یم تیحکومت افغانس تان را حام ،«زانن در حکومت»

 شیدرصد افزا 7.5دهندۀ  نشان ،هیاحصائ  یمرکز ۀبر اساس اطالعات ادار که برسد ابشد، یم 2020سال ات درصد 

 .خواهد بود 2017نسبت به سال 

اایالت متحده حکومت  های تالشاز  این زانن عبدهللا عبدهللا در مرامس فراغتداکرت کشور جاللمتآ ب  یۀاجرائ  سیرئ 

 ۀبرانم منوده و حکومت قدرداین حکومت افغانس تان هجت گسرتش سهمگیی زانن در یاجندا در راس تای مکک به

 .کرد یبایارز دیاکر حکومت مف  یوی ن تیتقو  یرا در راس تا اکیامر  امللیل نیانکشاف ب ۀادار یاکرآ موز

کرده، و  لیحتص  س ته،ی را اب اس تخدام زانن شا یافغانس تان خدمات ملکالزم است ات دولت »در این ابره گفت: وی 

را اب  دیجد یها تیها و قابل  ها، همارت مکفوره ،یانرژ ،شوند یکه امروز فارغ م . اکرآ موزاینهببود خبشد دهید آ موزش

 «.آ ورند یمبه حکومت خود 

ات بعد از فراغت بتوانند  سازد یجمهز م ی الزمها همارتزانن را اب دانش و  ،یخدمات ملک ۀکسالی  یاکرآ موز ۀبرانم نیا

که  شداهدا  حکومت یاز سو یرمس ۀانم قیتصد ان این برانمهبه فارغ. وندندیاکر دولت بپ  یوی صورت مؤثر به ن هب

 یها احراز پُست یبرا یاکر ۀسال جترب کیحد اقل رشط س ند  نیا و است یمسلک یاکر ۀسال جترب کیمعادل 

 .سازد یمبرآ ورده دولت را  ییمتوسط و ابتدا

زن را آ موزش داده  3000از  شرتی ب  اکیامر  امللیل نیانکشاف ب ۀادار، «زانن در حکومت» پروژهعنوان خبشی از  به

عرضۀ حکومت افغانس تان هجت هببود  تر های گسرتده تالشخود به  ۀاست ات بتوانند در حکومت اکر کنند که به نوب

 2018اپریل  18 

 امللیل امریاک انکشاف بنیعامۀ ادارۀ و آ گاهی  اتدفرت ارتباط 

 0711116802شامره متاس:  

  kblAIDDoc@usaid.gov مییل آ درس:ا 

  www.usaid.gov/Afghanistan وبسایت: 

 

http://www.facebook.com/USAIDAfghanistan
http://twitter.com/usaidafghan
http://www.youtube.com/user/USAIDAfghanistan/featured
http://www.flickr.com/photos/usaidafghanistan/
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زانن در  پروژۀ. است کردهمکک  تایمرکز و والملکی در خدمات  جدیدپُست  17700ییش ناسا قیخدمات از طر 

 .شود یم قیآ ابد تطب  اکبل، هرات، بلخ، قندهار، و جالل یحکومت در شهرها

خود  آ موزیش ۀما برانمامللیل امریاک  ۀ انکشال بنیاب حامیت ادار»برانمه گفت:  نیاز اشرتاک کنندگان ا یکی کرویخ هیمُس 

به ما آ موخت ما را انکشاف داد،  یها تیها و قابل  همارت این برانمه ..ابش می میدر حکومت  ۀ اکرو آ ماد میا هکرد لیرا تک 

مقامات حکومت  از! میروبپیش که به  می. ما آ ماده هستآ ماده ساخترهربی ما را برای و  میاعامتد به نفس داش ته ابش  ات

 .«میات در حکومت خدمت کن ندما فرصت ده  یبرا که میخواه یم

 ؛یدلرب نظرخامن امور زانن  ریوز ؛یامحد اندر اندرآ قای  یو خدمات ملک یمس تقل اصالحات ادار ونیس  ی مک  سیرئ 

 یهنادها ریسا ،یمجهور ستایامور ر ۀادار مسوولنی ؛هللا ذیک ضیف آ قای  نیشهدا و معلول ،یاکر، امور اجامتع ریوز

 .داشتنداشرتاک  رامسم نیدر ا نزی انکشایف یو هنادها ؛دولیت

### 

های انکشایف در افغانس تان از سال  میلیارد دالر امریاکیی در برانمه17امللیل امریاک اب مرصف حدود  ادارۀ انکشاف بنی

 امللیل امریاک مناید. ادارۀ انکشاف بنی های ملکی دو جانبه را به افغانس تان فرامه می بدینسو، بزرگرتین برانمۀ مکک 2002

مناید ات رشد اقتصادی به رهربی سکتور خصویص را تضمنی مناید؛ یک کشور  اب حکومت و مردم افغانس تان اکر می

دمیوکراتیک و تواانی را که در آ ن حامکیت قانون اتمنی ابشد، اجیاد مناید؛ و خدمات اسایس آ موزیش و حصی را برای متام 

 ها فرامه مناید. افغان
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