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 مطبوعایت ۀاعالمی

 

 
ب کایامر یالملل نیانکشاف ب ۀادار 

 
را  یزراعت دیجد یها ۀپروژ  ی و مالدار  ی ار یو وزارت زراعت، ا

 کردند ی در افغانستان راه انداز 
دو  یناامحتد در  رینصت یآ قتا یو متااار یاریتزراعتت، آ ب  ریو وز تیاس  هریب یدر افغانس تان آ قا اکیامر  امللیل نیانکشاف ب ۀادار سیرئ  -اکبل، افغانس تان

 عوایتد شیو افتاا دیتجد شتغیل یها فرصتت ادیتکردند. ا یرا هجت هببود سکتور زراعت افغانس تان امروز راه اندازحمصوالت ارزش  ۀریزجنتقویت  ۀپروژ

هتا ععت   پروژه نی. ادهد یم لیها را تشک  پروژه نیا ۀاهداف معد زراعیت گرانهبایو حمصوالت  یخبش مااار معدۀ فعالنیاز  تیحام قیمردم دهات از طر 

 یبترارا هتا  رشکت ییخواهتد داد، و تتواا شیارزش را افتاا ۀریزجنت دخیتل در یدیتشبثات ک  تیخواهد شد، ظرف پایدار  شغیل یها و فرصت دیعوا ادیا

 خواهد ساخت. شرتی ب  امللیل نیو ب داخیل یدر عزارهادارای کیفیت عایل  فروش حمصوالت زراعیت

رشتد  عیع تست  اکیامتر  ۀمتحتد التایحکومتت ا»هتا گفتت   پروژه نیتافتتتا  ا نیدر افغانست تان  ت اکیامتر  امللیل نیانکشاف بت ۀادار سیرئ  تیاس  هریب یآ قا

 .«عشد یاز افغانس تان متعهد م تیبه حام به سکتور خصویص یعزارحمور و متک یاقتصاد

شتدند  یراه انتداز گرانهبای افغانس تانحمصوالت زراعیت دارای و زجنریۀ ارزش  ماااری افغانس تان حمصوالتزجنریۀ ارزش  های ع امکه امروز  ۀدو پروژ

د داشتت. نتجتالل آ عد و قدتدهار کرکتا خواه  ف،یتاکبتل، هترات، مااررش یفعتال در عزارهتا یدیتک  تشتبثات و توان رقتابیت سطح تولیدان شیافاا یرو

شتان را هببتود خبشت ند ات  تیر یو متد اراتیتات مع  کتردمکتک خواهتد  شتوند، یم داینزی « های بارگ رشکت»به ام که  ی متذکرهها به رشکتهای مذکور  پروژه

  دیتجد دیتو عوا دیجد شغیل یها فرصت ،ها رشکت نیاو توسعه  رشفتی پ مهامان ع. عش ند امللیل نیو ب میل یعزارها یو مک یفیک  یتقاضا جوابگویبتوانند 

پتن   یهتا طت پتروژه نیتک از ایت که هتر رود ی. انتظار مایفتخواهد  شیشان افاا یتیحام ۀکنند دیتول  یها ها بلکه در ش بکه رشکتاین خود نه تهنا در داخل 

د کرد ات نتشبثات افغان را مکک خواه  کجایها  پروژه نیدهند. ا شیدرصد افاا 30از  شرتی ارزش مورد هدف شان ب  های هری را در زجن دهی حمصول ندهی سال آ  

  . فرامه کننددر خبش زراعت را بیشرت دالر  ونیل ی م  65گذاری  زمینۀ رسمایهداش ته عش ند و  شرتی فروشات ب  ییاکیدالر امر  ونیل ی م  140

 ادیترا ا داریتپا شغیل یها اند ات فرصت طر  شده یاداره طور نیا یها . مککعشد یافغانس تان متعهد م یبه توسعه اقتصاد اکیامر  امللیل نیانکشاف ب ۀادار

 .مکک کندصادرات حمصوالت افغانس تان در افاایش را  کنند، فقر را اکهش دهند، و سکتور خصویص

### 
شود، بارگرتین  یی میمیلیارد دالر امریاک 17به این سو  دوداً  2002امللیل امریاک به افغانس تان که مجموع آ ن از سال  های ادارۀ انکشاف بنی برامۀ مکک

مناید ات رشد اقتصادی  امللیل امریاک ع حکومت و مردم افغانس تان اکر می ادارۀ انکشاف بنیعشد.  های انکشایف ملکی دو جانبه به این کشور می برامه مکک

اتمنی عشد، ایاد مناید؛ و خدمات اسایس به رهربی سکتور خصویص را تضمنی مناید؛ یک کشور دمیوکراتیک و تواای را که در آ ن  امکیت قانون 

 ها فرامه مناید. آ موزیش و حصی را برای کام افغان

 2018 سپمترب 4 

 امللیل امریاک و آ گاهی عامۀ ادارۀ انکشاف بنی روابطدفرت  

  0711116802شامره کاس   

  kblAIDDoc@usaid.gov امییل آ درس  

  www.usaid.gov/Afghanistan وبسایت  
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