
 

 

 

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

منظور مکک به زانن متشبث افغان امللیل امریاک به های ادارۀ جتارت ادارۀ انکشاف بنی آ موزش  رومنایی و نرش بس ته  
 

را  های ادارۀ جتارت آ موزش آ موزیش جدیدی ۀطی مرامسی یک بس ت 2019سپمترب  19امللیل امریاک به اترخی  ادارۀ انکشاف بنی -اکبل، افغانس تان 

جتاریت  ۀهای خدمات توسع تن به منایندگی از هناد 150اندازی گردیده بود بیش از  مهنی منظور راه . در مرامسی که بهبرای تشبثات افغان معریف منود

 افغانس تان و سکتور خصویص کشور اشرتاک کرده بودند.

اایلیت آ رزوان امریاک انکشاف اداده  دانشگاهایر" انمیده است در مهاکری نزدیک اب  آ موزیش را که "دست ۀن بس تامللیل امریاک ای ادارۀ انکشاف بنی

اندراکران دیگر  جتاریت، و دست ۀکنندگان خدمات توسع منظور حامیت از رشد تشبثات خصویص برای مکک به متش بثنی، فرامه ایر به است. دست

را از چیگونگی اجیاد یک تشبث در افغانس تان گرفته ات جوانب معیل  ای مضمون، مسائل 14آ موزیش طی  ایشان طرح گردیده است. این بس ته

 مدیریت یک تشبث دربر دارد.

آ موزیش تعهد حکومت اایالت متحده  ۀاین بس ت»امللیل امریاک در افغانس تان، آ قای جیفری کوهن، در مورد گفت:  رسپرست ادارۀ انکشاف بنی

های مؤفق،  های حتصییل و آ موزیش و مکک در اجیاد و مدیریت تشبث طریق فرامه منودن فرصت بود زندگی زانن در افغانس تان ازامریاک را برای ب 

 «دهد  نشان می

های مدیریت  های فریض میباشد ات تشبثات خورد و بزرگ را در ایدگریی و اکربرد ش یوه ها و ارزاییب قضیه ایر شامل مترین بس ته آ موزیش دست

قابل  www.dastyar.afهای انگلییس، دری، و پش تو ترتیب گردیده است و از صفحه انرتنیت  جتارت ایری رساند. بس ته آ موزیش مذکور به زابن

 ابشد. درایفت می

زانن این اداره انکشاف داده است ات زانن افغان را  سازیتوامنندهای  امللیل امریاک این بس ته آ موزیش را در چواکت یکی از پروژه ادارۀ انکشاف بنی

. پروژۀ متذکره اب داشنت دفاتر در پنج کنددی افغانس تان مکک گریی در رشد اقتصا ها، آ واز، و منابع خویش برای سهم در راس تای انکشاف همارت

 کند. آ ابد، و قندهار؛ در رسارس افغانس تان فعالیت می مرکز اقتصادی؛ اکبل، هرات، مزاررشیف، جالل

 

### 

های  شود، بزرگرتین برانمه مکک میلیارد دالر امریاکیی می 19 به این سو حدوداً  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  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 کندتضمنی 

 2019 سپمترب 19 

 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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