اعالهیَ هغبْعاتی :کویتَ ًظاست ّاسصیابی اص سّص هباسصٍ علیَ فغاد ،تجلیل هی
ًوایذ
کابل ،افغاًغتاى 81 ،لْط ; - 8:3کویتَ هغتمل هؾتشک ًظاست ّاسصیابی هبااسصٍ
با فغاد اداسی بَ هٌاعبت سّص بیي الوللای هبااسصٍ علیاَ فغااد ،دّ بشًاهاَ
آگاُیـ دُی خْیؼ سا دس اّایل ایي ُفتَ ساٍ اًذاصی ًوْد ّ اهشّص گضاسػ تضااد
هٌافع سا بَ ًؾش هی عپاسد.
کویتَ ًظاست ّاسصیابی ،بتاسیخ < 8لْط عال جاسی ،اّلایي گاشّک کااسی ّییتای
هباسصٍ علیَ فغاد سا کَ دس ُوکاسی با ؽبکَ یی اص عاصهاى ُای جاهعَ هذًی ّ
بَ تعم یب یک عل غلَ جل غات با گشٍّ ُا ّ ًوای ٌذگاى دّل تی دس ُشات ای جاد
گشدیذٍ بْد؛ افتتاح کشد .ایي هشاعن تْعظ هذوذ آصف سدیوی ّالی ُشات گؾایؼ
ِ ه باسصٍ عل یَ ف غاد
یا فت ّ با عخٌشاًی خل یل پاس عا ،س ئیظ اًت خابی گشّک کاس
اداسی ُشات ّ داکتش ساؽذ بِشّص سیظ داسایًؾای کویتَ ًظاست ّاسصیابی پایاى
یا فتُ .ذف اص ای جاد ُو چْى گشّک ُا ،دوا یت اص تالػ ُای ه باسصٍ عل یَ ف غاد
تْعظ عاصهاى ُای جاهعَ هذًی دس عغخ ّییات ّ تمْیت استباعات هی باؽذ.
ُوچٌاى ،بَ تعمیب آى کاسکٌاى کویتَ ًظاست ّاسصیابی ،بَ تاسیخ  81لاْط باَ
ل ٌذُاس عفش ًوْد ًذ تا دّ هیي جل غَ آ گاُی د ُی ّ دعتش عی پٌُْ تْى سا ساٍ
اًذاصی ًوْدًذ تا اص یک عشف کویتَ ًظاست ّاسصیابی ّ اص عْی ُن فعالیت ُای
ایي کویتَ سا بَ هذصلیي ّ اعتاداى پٌُْتْى کٌذُاس ،هعشفی ًوایٌذُ .وچٌیي،
یک عضْ تین اسصیابی آعیب پزیشی ه عشّض بَ فغاد اداسی ایي کویتَ ،یافتَ ُای
ؽاًشا دس استباط بَ اسصیابی کَ دس هْسد ّاسدات ادّیَ داؽتٌذ ،اسائَ ًواْد.
ُذف کویتَ ًظاست ّ اسصیابی اص بشًاهَ دعتشعی بَ داًؾگاٍ ُا تواط بیؾتش با
جْا ًاى افغاً غتاى دس عشا عش ک ؾْس دس هْسد تالػ ُای ه باسصٍ عل یَ ف غاد اداسی
هیباؽذ.
کوی تَ ً ظاست ّاسص یابی ،ا هشّص گضاس ؽی سا کَ پیشا هْى ت ضاد ه ٌافع هما هات
عالی ست بَ ّ آ عیب پزیشی ُای عی غتن تذاسکات ،توش کض یاف تَ ا عت ،سا هٌت ؾش
عاخت .ه ٌابع هت عذد گضاسػ دادٍ ا ًذ کَ ا ختالط گ غتشدٍ بْد جَ دّ لت اص عش یك
عی غتن تذاسکات بع ٌْاى ی کی اص ساٍ ُای ا صلی اً ذشاف ه غیش بْد جَ دس دّ لت
لب لی صْست گشف تَ ا عت .ؽایذ سّ ؽي تشیي ه ثال ت ضاد ه ٌافع ،ت عذاد ص یادی اص
ؽشکت ُایی اعت کَ تْعظ هماهات دّلتی کٌتشّل ّ با دّلت هعاهلَ هی ًوایٌذ.
ایي هماهات اص ًفْر خْد بشای گشفتي لشاداد ُا بشای ؽشکت ُای خْیؼ اعتفادٍ
ًوْدٍ ّ ؽشکت ُایؾاى تْعظ هتذذاى عیاعی ؽاى کٌتشل هی گشدًذ.
کاسکٌاى کویتَ ًظاست ّاسصیابی ،دسٌُگام تذمیاك ایاي گاضاسػ باا چاالؼ ُاای
هت عذدی هْا جَ گشدیذ ًذ .اص جو لَ ا عتفادٍ اص تشتی بات پیچ یذٍ ؽشکت ُای بضسگ
( بَ عٌْاى هثال ؽشکت ُای ؽل ،ؽشکتِای فشعی ّ غیشٍ) کَ هالکیت ؽشکت ُا سا
پٌ ِاى هیکشد ًذ؛ ًگشا ًی ُا دس هْسد فعال یت ُای ب ِن پیْ عتَ هاف یای کَ دس
ب غیاسی اص ّصاستخا ًَ ُای فعال یت ً وْدٍ ّ ها یل بَ ه ذذّد کشدى ؽفافیت
دسعول یات تذاسکاتی بْد ًذ ّ ،هْجْد یت عی غتن پش ُشج ّ هشج ساجغتشک غب ّ
کاس( ؽاهل چٌذیي ّصاستخاًَ) کَ ُیچ گًَْ پایگاٍ هعلْهاتی هشکضی لابل دعتشط
ّ لابل اعتواد ًذاؽتٌذ.

بشای س عیذگی بَ ه ؾکالت فْق ،ا یي گضاسػ عفاس ؽات سا ج ِت ای جاد یک عی غتن
تذاسکات الکتشًّی کی هْثش ّ ؽفاف؛ ا عتخذام کاسه ٌذاى تذاسکات دس یک سّ ًذ
ؽفاف تْام با همشسی ُای جذیذ ّ پشعًْل هْجْد اص عشیك یک پشّعَ دلیك بشسعی
ّ تذم یك عْابك؛ ّ اًت ؾاس ُْ یت لشاسداد یاى ّ هالکیي ا یي ؽشکت ُا سا ه غشح
کشدٍ اعت.
اا / contact@mec.af
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اشای هعلْها
با
 www.mec.afبَ کویتَ ًظاست ّ اسصیابی بَ تواط ؽْیذُ .وچٌاى هیتْاًیذ صافذَ
فیظ بْک ها سا دس  www.facebook.com/mec.afghanistanببیٌیذ.

