اعالمیۀ مطبوعاتی
ادارۀ اوکشاف بیه المللی ایاالت متحدۀ امریکا در افغاوستان یک ورکشاپ اصالحات اراضی را راه اودازی ومود
کابل ،افغانستان۳۲ :نومبر سال  - ۳۱۲۲کسة حمْق هحفْظ عساضی ّ خدهات تِتس شِسی اش جولَ اُداف عودٍ ّزکشاپ
اصالحات ازاضی ادازۀ اًکشاف تیي الوللی ایاالت هتحدۀ اهسیکا ،کَ اهسّش دز کاتل تدّیس یافت ،هحسْب هیگسدد .تِثْد پالیسی
ُا ّ طسش العول ُای اسکاى تی ًمشَ یکی اش ّظایف هِن دّلت افغاًستاى هیثاشد ّ ،آغاش ایي ّزکشاپ دز زاتطَ تَ تِثْد
اسکاى تی ًمشَ ّ ُوچٌاى زسوی ساشی آًِا ،توام طسف ُای ذیدخل زا گسدُن آّزدًد تا هشتسکاً تسای دزیافت یک زاٍ حل تسای
ایي هشکل کاز ًوایٌد.
تمسیثاً  021تي اش هٌسثْیي هسکصی ّ ّالیتی دّلت ّ ُوچٌاى ًوایٌدٍ گاى ُوکازاى تطثیك کٌٌدًٍِ ،اد ُای غیسدّلتیُ ،دیَ دٌُدٍ
گاىً ّ ،یص یک تعداد کوپٌی ُای سکتْز خصْصی کَ دز لسوت اًکشاف شِسی ،خدهات ازاضی ،سسّی ازاضی ّ هلکیت ُا،
لْاًیي ازاضی ،حل هٌاشعات ،ثثت هلکیت ُا ّ حمْق شهیٌدازی فعالیت هیٌوایٌد ،دز ایي ّزکشاپ شسکت دازًد.
هعاّى ادازۀ اًکشاف تیي الوللی ایاالت هتحدۀ اهسیکا جید تازتْى حیي هساسن افتاحیۀ ایي ّزکشاپ گفتّ ":زکشاپ ُواٌُگی
ازاضی تا افغاى ُا کوک خْاُد کسد تا حمْق اجازٍ دازی شهیي زا هحفْظ ّ تطْز کاهل دز شًدگی سیاسی ،اجتواعی ّ
التصادی یک جاهعَ فساگیس سِن تگیسًد".
اشتساک کٌٌدٍ گاى ایي ّزکشاپ یکجا تا ُن کاز هیٌوایٌد تا تا تعیي ّ هْثسیت زًّد زسوی ساشی اسکاى کوک ًواید تا شازّالی
تتْاًد هلکیت ُا زا ثثت ّ سیستن هالیات زا سِل ساشد ّ دز عْض تسای هسدم خدهات اساسی ّ شیستٌایی هْزد ًیاش زا عسضَ
ًواید.
هعاّى ادازۀ هستمل ازگاى ُای هحلی هحتسم داکتس فسید هاهًْدشی زّی اُویت ّ ازشش زسوی ساشی اسکاى دز توام شِس ُای
افغاًستاى اصساز ّزشید.
اشتساک کٌٌدٍ گاى ًیص دز هْزد زاٍ ُای کًٌْی ّ سسهایَ گرازی ُا دز لسوت تِثْد فصیکی اسکاى ّ ُوچٌاى دزیافت زاٍ ُای
تِتسی تسای حل ایي هشکل گفتگْ هیٌوایٌد تا دز سستاسس کشْز اهْز پسّژٍ ُا تِتس شْدُ .وچٌاى آًِا دز لسوت ازتماء سطح
آگاُی هسدم زاجع تَ آجساآت ادازی ّ حمْلی ضسّزی تسای زسوی ساشی اسکاى تی ًمشَ ّ گٌجاًیدى آًِا دز پالى ُای زسوی
شِسی ّ ُوچٌاى تسای تْشیح پالى تسای ًِائی ساشی پالیسی هلی زسوی ًوْدى اسکاى تی ًمشَ هستلصم پٌداشتَ هیشًْد ،کاز
هیٌوایٌد.
دز ایي ّزکشاپ ،کَ هشتسکاً تْسط ادازٍ اًکشاف تیي الوللی ایاالت هتحدۀ اهسیکا ّ پسّژٍ تاشساشی شِس کاتل هستْط تَ
ّشازت اًکشاف شِسی تَ زاٍ اًداختَ شدٍ ،زّی هْضْعات تحث صْزت خْاُد گسفت کَ تاالی پیشسفت ،اهٌیت ّ اًکشاف
هساکص شِسی افغاًستاى تآثیس گراز تاشد ّ ًیص تسای دزیافت زاٍ ُای حل ،کَ تا ثثات التصادی دّلت ّ شِسًّداى آى یازی
هیسساًد ،سعی هیْزشد.

###

جهت معلومات بیشتر راجع به برنامه های ادارۀ انکشاف بین المللی ایاالت متحده امریکا ،به صفحه انترنیتی  http://afghanistan.usaid.govمراجعه نمائید.
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