
 

 

 

 سال به رسارس هجان مکک اقتصادی و برشدوس تانه منوده است. 50از طریق ادارۀ انکشاف بنی امللیل امریاک، برای بیش از  مردم امریاک،
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 مطبوعایت ۀاعالمی 

 اندازی منود امللیل امریاک کنفرانس میل آ موزش زراعیت را راه ادارۀ انکشاف بنی

 2019جوالی  17ایل  15امللیل امریاک کنفرانس میل آ موزش، حتقیق، توسعه، و اقتصاد زراعیت را از اترخی  ادارۀ انکشاف بنی –اکبل، افغانس تان 

 یک مزیابین منود ات اکرش ناسان مربوطه را برای حبث روی مسائیل جاری آ موزش، حتقیق و توسعه زراعیت گردمه آ ورد. اشرتاک کنندگان کنفرانس اب

 داران را هببود خبشد، گردمه مجع شده بودند.  گی جوامع دهایت، دهقاانن، و رمهی که بتواند زندا حل هدف مشرتک، انکشاف راه

از اجیاد  ها و ادارات حکومت افغانس تان و مهاکران انکشایف حبث روی پالییس و مهاکری فین بنی وزارتبرای  سازی منظور زمینه بهکنفرانس مذکور 

در عرصه آ موزش و  (NAREC). شورای میل حتقیقات و آ موزش زراعیت کردندحامیت  (NAREC)یک شورای میل حتقیقات و آ موزش زراعیت 

ها و  که شامل پالییس ای را راه روشن یک نقشه 2019خواین را افزایش خواهد داد. این شورا ات خمت سال  هامهنگی، مهاکری و مهیت حتقیق زراع

 د داد.انکشاف خواهها میشود  طرزالعمل

از امللیل امریاک به حامیت از یک اجنمن که  ادارۀ انکشاف بنی»امللیل امریاک در افغانس تان آ قای پیرت انتیالو در مورد گفت:  رئیس ادارۀ انکشاف بنی

داران کشور اب   های مبتکرانه برای حل مشالکت که دهقاانن و رمه حل ها هجت ایفنت راه از حبث یجواانن امروزی افغانس تان بتوانند خبشطریق آ ن 

 .«استاند، مش تاق  مواجهآ ن 

ادارۀ  ؛های زراعت دهکاساتید دانش ؛وزارت حتصیالت عایل :تعلمیی و حتصییل چونهای  هناداشرتاک کنندگان کنفرانس منایندگان ادارات دولیت و 

های  و متام برانمه ؛مهاکران سکتور خصویص ؛تانانس تتیوت حتقیقات زراعیت افغانس   ؛وزارت زراعت، آ بیاری و مادلاری ؛تعلامیت ختنیکی و مسلکی

 گرفت. را در بر می اند متویل شدهکننده  مساعدتهای  توسط هنادکه  سکتور آ موزیشسکتور زراعت و 

های  لیسههای زراعت و وترنری، و  حتصیالت در علوم اسایس و حتقیقات اکربردی را در انس تتیوتدر افغانس تان امللیل امریاک  ادارۀ انکشاف بنی

داران و  های به مشالکت که دهقاانن، رمه حل عایل زراعت از طریق حامیت از حتقیقات حمصلنی جوان امع از طبقه اانث و ذکور برای جس تجوی راه

 کند. سکتور خصویص اب آ ن روبرو است، حامیت می

در آ ابد، و قندهار  های در اکبل، هرات، مزاررشیف، جالل دانشگاه امللیل امریاک از طریق مهاکری اب ارۀ انکشاف بنیپروژۀ آ موزش زراعیت اد

 کند. رسارس افغانس تان فعالیت می

### 

های  شود، بزرگرتین برانمه مکک میلیارد دالر امریاکیی می 19 به این سو حدودا   2002امللیل امریاک به افغانس تان که مجموع آ ن از سال  های ادارۀ انکشاف بنی برانمۀ مکک

ات رشد اقتصادی به رهربی سکتور خصویص را تضمنی  کند میامللیل امریاک اب حکومت و مردم افغانس تان اکر  ابشد. ادارۀ انکشاف بنی انکشایف ملکی دو جانبه به این کشور می

 .کندها فرامه  ؛ و خدمات اسایس آ موزیش و حصی را برای متام افغانکنداجیاد  را انونحامکیت قحتت  یدمیوکراتیک و تواان دولت؛ یک کند
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 امللیل امریاک و آ گاهی عامۀ ادارۀ انکشاف بنی روابطدفرت  

  0711116802: شامره متاس 

  kblAIDDoc@usaid.gov امییل آ درس: 

  www.usaid.gov/Afghanistan وبسایت: 
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