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ملکی حمایت تخصصان می خواهد تا از طرح افغانستان برای افزایش مده گان تمویل کنننماینده ملل متحد از 

 کنند

نماينده ملل متحد، کای آيده، در روز چهارشنبه از طرحهای دولت افغانستان : 2009 جوالی، 8کابل، 
 .  اساسی بازسازی کشور استقبال کردبه نيازهایدر ارتباط متخصصان ملکی خارجی افزايش برای 

  
کای آيده، نماينده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان و رئيس هيئت معاونت ملل متحد در 
افغانستان در خطاب به جلسه بورد مشترک نظارت و هماهنگی گفت که کمک های مراجع کمک 

  . فغانستان باشدکننده بايد هماهنگ با نيازهای شناسايی شده توسط مردم و دولت ا
  

 مرجع کمک کننده و سازمان بين المللی در جلسه امروز بورد مشترک نظارت و هماهنگی 30حدود 
 55وزير ماليه، عمر زاخيل وال، با استفاده از اين فرصت، در مورد نياز فوری به . حضور داشتند

ند زراعت، متخصص ملکی بين المللی برای گسترش پوشش خدمات دولتی در زمينه هايی مان
تحت اين برنامه، اين متخصصان . انکشاف زيرساخت ها، حکومت داری و رشد اقتصادی توضيح داد

 . در کابل و واليات مستقر خواهند شد
  

دولت افغانستان از حمايت برای طرح خدمات تخنيکی ملکی از سوی جامعه  ":آقای زاخيل وال گفت
 پذيرش اصل اساسی کمک های تخنيکی که مديريت آن تمايل آنها برای. جهانی بسيار خشنود می باشد

به عهده افغانها باشد و متناسب با نيازها باشد و بر ارتقا موثر ظرفيت ها تمرکز کند می تواند موثريت 
 ."مشاورين خارجی در وزارت خانه ها وادارات افغانستان را افزايش دهد

  
الن دولت که نياز های اولويتی برخاسته من از پ: کای آیده نماینده خاص سرمنشی ملل متحد گفت

دولت بايد خود صالحيت داشته باشد . برای کارشناسان ملکی را برجسته می سازد، استقبال می نمايم
که چگونه و چطور اين کارشناسان را بخاطر اطمينان از اينکه افغانها کمک مورد نياز را دريافت می 

  .کنند، اعزام نمايد
  

ما . با تظمين رهبری افغانها و مالکيت تالش های انکشافی خودمان موفق شويمما فقط می توانيم " 
افغانها به . بايد از ظرفيت افغانی در ارايه خدمات حمايت کنيم و نهاد های دولتی آنها را بسازيم

کارشناسانی نياز دارند که زبان محلی را دانسته و فرهنگ شان را ميدانند و می توانند برای مدت 
اين کارشناسان نقش مهمی را در کمک به افغانستان در مبارزه با نفوذ . طوالنی در اينجا بمانندزمانی 

 خواهند کرد و با ايجاد راه حياتی و ءتباه کننده فساد، رشد سريع اقتصاد فقيرترين اجتماعات افغانی ايفا
  . ديگر پروژه های زير ساختی مهم که به شدت مورد نياز اند، به پيش ميروند

  
در ضمن بخاطر حمايت .  استحمايت جامعه بين المللی برای افغانستان هيچگاه اين قدر قويتر نبوده

اين يک بهبود آشکار . از پروگرام های اولويت شده توسط دولت هماهنگ تر و متمرکز تر می شود

   هيئت معاونت ملل متحد در افغانستان
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کنندگان در روشی که ما با هم کار می کنيم است و من اميدوارم که اين مسئله در تعهد قوی تمويل 
شناسان را در اين عرصه های مهم و کليدی به سرعت تأمين رمنعکس خواهد شد تا بتوانند نياز به کا

  ". کنند
  

نشست امروز بورد مشترک هماهنگی و نظارت به رياست مشترک کای آيده نماينده خاص سرمنشی 
  .ملل متحد و آقای عمر زاخيل وال وزير ماليه افغانستان برگزار شد

  

  

  

 


