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اعالهیَ هطثْعاتی
اداري اوکشافی بیه المللی ایاالت متحدي پروژي جدید را بً مىظور حمایت از سیستم اداري
اراضی افغاوستان آغاز ومود
کابل افغاوستان 8 /جون  -3122اهزّس سفیز ایاالت هتذذٍ جٌاب کارل دتیلْ آیکٌثیزی یک پزّژٍ جذیذ ادارٍ اًکشافی تیي
الوللی ایاالت هتذذٍ را اعالى ًوْدٍ کَ در تخش اصالح ّایجاد تِثْد در سیستن ُای ادارٍ اراضی افغاًستاى کوک خْاُذ ًوْد.
پزّژٍ سَ سالَ اصالدات اراضی در افغاًستاى ( )LARAتزای آًعذٍ ًِاد ُای دّلت افغاًستاى هساعذت ُای تخٌیکی را فزاُن
خْاُذ کزد کَ در ادارٍ اراضی دخیل اًذ تا ظزفیت ایشاى را رشذ دادٍ ّ خذهات هزتْط تَ اراضی را تزای سکتْر ُای
خصْصی ّهلکی افغاى فزاُن ًوایٌذ.
آغاس پزّژٍ  8..4هیلیْى دالزی ًوایٌذگاى دکْهت افغاًستاى ّ سکتْر خصْصی را تَ هٌظْر جزّتذث رّی اصالح ادارٍ
سهیي ّ رسوی ساسی آى درافغاًستاى یکجا ًوْد .سفیز آیکٌثیزی کَ در ایي هذفل افتتادیَ صذثت هیٌوْد رّی اُویت یک
هارکیت اهْر سهیي داری رسوی ّ قْی تذت رُثزی ّ ادارٍ افغاى در رشذ اقتصاد ّ سزهایَ داری تاکیذ ّرسیذّ .ی گفت" ،
 LARAدر لساى پشتْ تَ هعٌی راٍ یا هسیز هیثاشذ .ها اهیذّارین کَ ایي سزهایَ گذاری ّ پزّژٍ هشتزک تزای سکتْر ُای
خصْصی ّ هلکی قْی ّ دّاهذار کوک ًوْدٍ ّ دستزسی آساى را تَ سزهایَ گذاری هلکیت ُا تزای سکتْر خصْصی فزاُن
ًوایذُ .وچٌاى راُی را تزای رشذ تجارت ّ ایجاد اشتغال ُوْار ساختَ ّ تزای افغاًستاى جِت پیشزفت تَ رشذ اقتصادی کوک
ًوایذ".
تعذ اس دَُ ُای ًاراهی ،سیستن ادارٍ سهیي افغاًستاى تْسط سیستن ُای دقْقی رّی ُن افتادٍ ّ تشٌج سا ادارٍ هیگزدد کَ سثة
اتِام هیشْد .تَ اساص تخویي ُا 48 ،درصذ توام اًتقال هلکیت ُای تصْرت عزفی تْدٍ 07 ّ ،درصذ توام اهالک شِزی ثثت
ًاشذٍ هیثاشذ.
در خطاب تَ داضزیي در هذفل ،عالیجٌاب عوز ساخیلْال ّسیز هالیَ اظِار داشت " ،سهیي تزای اًکشاف رّل دیاتی دارد.
اصالدات سهیي ّ ایجاد چارچْب تزای اًکشاف هارکیت سهیي هذیط را ایجاد هیکٌذ کَ تا رشذ اقتصادی  ،ایجاد ّظایف ّ صلخ
ّ ثثات کوک هیکٌذ" هذوذ آصف ردیوی ّسیز سراعت آتیاری ّ هالذاری اضافَ ًوْد " ،ایجاد سیستن هٌاسة ادارٍ اراضی
ًِایت هِن هیثاشذ ّ دُاقیي افغاى ،تجارت ُای سراعتی ّ توام هزدم کشْر تَ آى ًیاس دارًذ .هي تخاطز تزاٍ اًذاسی پزّژٍ
اصالدات اراضی کَ تا ایجاد سیستن پایذار ادارٍ اراضی در افغاًستاى کوک خْاُذ کزد خزسٌذ ُستن".
اسطزیق پزّژٍ جذیذ ( ،)LARAادارٍ اًکشافی تیي الوللی ایاالت هتذذٍ تا دّلت افغاًستاى ّ ًِاد ُای سکتْر خصْصی تَ
هٌظْر رسوی ساختي پالى گذاری شِزی ّ تقٌیي دل هٌاسعات سهیي ،تطثیق اًکشافات در سیزتٌا هسکي ُای غیز رسوی ،رشذ
ظزفیت هذل تَ هٌظْر رفع هٌاسعات سهیي ،افشایش اهٌیت عٌْاى هلکیتّ ،خْدکار ساسی ادارٍ ثثت سهیي ُوکاری هیٌوایذ.
ادارٍ اًکشافی تیي الوللی ایاالت هتذذٍ ُوچٌاى ظزفیت افغاى ُا را جِت دیشایي ،ادارٍ ّ تطثیق هْفقاًَ اصالدات تصذی هْرد
ًظز سهیي تزای اًکشاف هارکیت اهْر سهیٌذاری تقْیَ هیٌوایذ.
###
تزای هعلْهات تیشتز در هْرد تزًاهَ ُای ادارٍ اًکشافی تیي الوللی ایاالت هتذذٍ ،لطف ًوْدٍ تَ ایي ایویل آدرص هزاجعَ
ًواییذhttp://afghanistan.usaid.gov.

The American people, through the U.S. Agency for International Development, have provided
economic and humanitarian assistance worldwide for nearly 50 years.

USAID on Flickr

USAID on YouTube

USAID on Twitter

USAID on Facebook

