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 قوس/باختی 4کابل/

تحا  ۰۲۰۲ عبدالنادی ارغ دیوال، سزیی مالیۀ کشور در نشسا جانبی ک فیانس

 .اشتیاک س وخ یانی کید” اسلویا های اقتصادی س موثییا کمک ها” ع وان

به اواس گزارش آژانس باختی، در ایه نشسا سزیی مالیه صحبا کید س گفا اگی چه 

ج گ های جاری باالی رسند رشد اقتصادی ا غانستان تاثییات م فی به جا گذاشته 

اوا سلی کمک های جامعه جنانی بیای رویدن ا غانستان به رشد اقتصادی س انکشاف 

 .موثی بوده اوا

س کمبود  سزیی مالیۀ گفا که بیکاری،  قی، عدم دوتیوی میدم به خدمات صحی

زییواخا ها همچ ان شیوع سییسس کیسنا رسند رشد اقتصادی س انکشاف ا غانستان را 

 .به ک دی مواجه کیده اوا

بدیه ملحوظ ا غانستان نیازم د حمایا های مالی س تخ یکی جامعۀ جنانی اوا که 

بتواند به عملی کیدن و د دسم چارچوب ملی صلح س انکشاف ا غانستان س مدیییا س 

 .به ا غانستان خودکفا س تووعه یا ته بیود ۰۲۰۲ اوتفاده موثی م ابع داخلی کشور تا

سزیی مالیه همچ ان گفا که حکوما ا غانستان اوتیاتیژی مالی را تیتیب کیده اوا 

تمام بودجۀ عادی خویش را  ۰۲۰۲ که با تطبیق آن ا غانستان قادر می شود که تا وال

 .از م ابع داخلی کشور تمویل ک د

سی عالسه کید: از شیکای بیه الملی خویش می خواهیم که در وال های پیشیس 

تعندات س کمک های شانیا به ا غانستان تداسم بخش د که ایه کشور به مسیی 

 .خودکفایی خویش ادامه دهد

https://bakhtarnews.com.af/ 

 بسته خبیی

 داخلی

ارغ دیوال: ا غانستان 

بودجه  0201تا 

عادی را از م ابع 

داخلی تامیه خواهد 

 کید



 قوس بی بی وی ۴

 ۲۰کشوور س  ۶۶ک فیانس دس رسزه ژنو با هدف کمک به ا غانستان با شیکا ک  دگان از 

 میلیارد دالر مشیسط پایان یا ا ۳۲وازمان بیه المللی س تعند 

میلیارد دالر  ۳۲های چنارواله به ا غانستان، با اعالم حدسد  نشسا ژنو، بیای جلب کمک

کمک مشیسط به پایان روید. کشورهای کمک ک  ده خواوتار آتش بس  وری س ویاویی، 

حمایا از رسند صلح، حفظ دوتاسردهای دس دهه س حضور س نقش پی مع ی زنان در رسنود 

 صلح ا غانستان تاکید کیدند.

  الند، وازمان ملل س دسلا ا غانستان بیگزاری ایه نشسا دس رسزه را بیعنده داشت ود. بوه 

 های کیسنا ایه نشسا به صورت مجازی س حضوری بیگزار شد. دلیل محدسدیا

 
https://www.bbc.com/persian/afghanistan-55061702 

پایان ک فیانس ژنو 

بیای ا غانستان؛ 

تعند مشیسط نزدیک 

میلیارد دالر  ۳۲به 

 در چنار وال آی ده

 داخلی

ها س آرزسها؛  چالش

های جدید   یصا

بیای یک ا غانستان 

    آرام س می ه

 داخلی

 

 هشا صبح

 ۳۲۱۱ 4قوس

 

  ای ملل متحد در ا غانستان ی تووعه ی مقیم بینامه عبداهلل الدردری، نمای ده

ثباتی، ا غانستان بی ووی دس راهوه قویار گوی وتوه اووا.  پس از چ دیه دهه ج گ س بی

اجتماعی میدم را متأثوی کویده اووا.   گی، معیشا س وایی امور های طوالنی زنده درگییی

های بزرگ، بیای نخستیه بار امید جمعی بیای آمدن صلح شکول گوی وتوه  رغم چالش علی

گییی ایه امید بیای اسلیه بار بستی ساقعی بیای صلح س انتقال از اقتصاد ج گی  با شکل اوا. 

 محور در ا غانستان مساعد شده اوا. به یک اقتصاد صلح

در ج یوا، قیار اوا چنارچوب ملی صلح س  ۰۲۰۲ی بیگزاری ک فیانس ا غانستان  در آوتانه

های ملی صلح س  ی بینامه ی ا غانستان ننایی س تأیید شود. ایه چنارچوب دربیگیینده تووعه

نواموبوی  ۰۴س  ۰۲که به تاریخ  ۰۲۰۲تووعه بیای پ ج وال آی ده اوا. ک فیانس ا غانستان 

شود،  یصا خوبی به شیکا س دسوتان ا غانسوتوان  در شنی ج یوای کشور وویس بیگزار می

ای ملل متحد نیز در  ی تووعه ی ایه کشور اوا. بینامه سگو در مورد آی ده بیای دیدار س گفا

ایه رسیداد منم شیکا خواهد کید س از هی  یصتی بیای حمایا از ا غانستوان در جونوا 

 دوتیابی ایه کشور به ر اه س خودکفایی اوتفاده خواهد کید.

 
https://8am.af/ 

https://8am.af/author/news-8am/


 ۳۲۱۱, ۲۴صدای امییکا : قوس 

مایک پمپیو، سزیی خارجۀ ایاالت متحدۀ امییکا گفته اوا که تطبیق اصالحات در ا غانستان، 

  .المللی به آن کشور اوا های بیشتی بیه شیط کمک پیش

المولولوی ژنویوو بویای  نومبی )چنارم قوس( در ک فیانس بیه ۰۴آقای پمپیو رسز وه ش به 

های ساقعی مبارزه بوا  سواد بوه  ا غانستان در یک پیام سیدیویی اصالحات اقتصادی؛ تالش

شمول مبارزه با مخدرات؛ احتیام به حقوق بشی، به شمول آزادی مذهبی؛ محیط پذییا بویای 

هوای اداموۀ  شویط وکتور خصوصی؛ س گام بیداشته به ووی اتکا به خود را به ع وان پیوش

  .کمک جنانی به ا غانستان بی شمید

ها در مذاکیات صلح بی حوجوم س  ک م که انتخاب سزیی خارجۀ ایاالت متحده گفا: ساضح می

المللی به ا غانستان اثی خواهد داشا. ایاالت موتوحوده در  پن ای حمایا س کمک آی دۀ بیه

 " .ک د هایی که به آن اشاره کیدم، بیروی می  ها را در زمی ه طول یک وال آی ده پیشی ا

میالدی سعدۀ کوموک  ۰۲۰۳سزارت مالیۀ ا غانستان گفته اوا که ایاالت متحده بیای وال 

میلیون دالی را بیای ا غانستان کیده اوا که به گفتۀ شمیسز خان مسجدی، وخ گوی  ۶۲۲

میلیون دالی ایه کمک مشیسط س م وط به پیشی ا  ۲۲۲سزارت مالیۀ ا غانستان  یاهم آسری 

  .در مذاکیات صلح ا غانستان اوا

https://www.darivoa.com/ 

مایک پمپیو، سزیی 

خارجۀ ایاالت متحدۀ 

شیط  امییکا :  پیش

های بیشتی  کمک

 بهالمللی  بیه

 ا غانستان،

 داخلی

 نیوز اهلل جنانمل، خبینگار طلوع ذبیح :نویس ده

 قوس4

نشسا ژنو در بارۀ ا غانستان با اعالم ادامۀ پشتیبانی مالی س ویاوی جامعه جنانی از 

گان در حدسد صد کشور سوازمان  ا غانستان بیای چنار وال آی ده پایان یا ا س نمای ده

 .جنانی پشتیبانی شان را از ا غانستان بیای چنار وال آی ده اعالم کیدند

گان درحدسد صد کشور سوازمان جنانی پشتیبانی شان را ازا غانستان بیای چنار  نمای ده

 .وال آی ده اعالم کیدند

اوا اما کابل  های تعند شده در نشسا امیسز رسشه نشده هیچ د تاک ون اندازه دقیق کمک

های غیینظامی ازجنان دریا ا  انتظاردارد تا واالنه درحدسد چنارمیلیارد دالی دربخش کمک

 .ک د

های جنانی در وطح ک ونی  در نشسا ژنو حکوما ا غانستان انتظارش را به دریا ا کمک

یا حد اقل واالنه وه میلیارد دالی در بخش غیینظامی ابیاز کید؛ اما در ک ار آن که مبلغ 

های بزرگ در بخش نخسا نشسا معلوم نشد،  های شماری از کمک ک  ده مشخص کمک

اتحادیه ارسپا، بییتانیا، جاپان، کانادا، هال د، اوتیالیا، تیکیه، نارسی، دنمارک، آییل د، وویدن، 

های مجموعی شان را بیای  ایتالیا، تیکیه، جمنوری چک س شماری از کشورهای دیگی کمک

 .یک، وه س چناروال آی ده به ا غانستان اعالم کیدند

https://tolonews.com/index.php/fa/business-167891 

تعند مجدد جامعه 

جنانی به ا غانستان 

 در نشسا ژنو

 داخلی



 قوس / باختی 4کابل / 

مییسیس ناب معیه ویاوی سزارت امور خارجه، امیسز با وعید خوطویوب زاده موعواسن س 

 . وخ گوی سزارت امور خارجه جمنوری اوالمی اییان دیدارکید

آژانس باختی؛ درایه دیدارمعیه ویاوی س ویپیوا سزارت امورخارجه از همکاری   به گزارش

های کشور دسوا س بیادر اییان به ا غانستان طی وال های گذشته س همچ وان حوموایوا 

 .اصولی آن کشور از نظام جمنوری اوالمی س رسند صلح ا غانستان قدردانی کید

غوریان که قویار اووا  –همچ ان هیدس جانب با اشاره به ا تتاح قطعۀ ووم راه آهه خواف 

قوس وال رسان ، رسوای جمنوری ا غانستان س اییان آن را به طوور موجوازی  25 تا 02از

 .ا تتاح ک  د، صحبا کیدند س آن را در تقویا رسابط دس جانبه منم دانست د

دراخییایه دیدار دس طیف بی تووعۀویمایه گذاری دربخش های زراعا، خط آهوه، بویق، 

تجارت س تیانزیا میان دس کشور، تاکید کیدند س خطیب زاده از حمایا دسامدار س همه جانبۀ 

 .کشور متبوعش از ا غانستان اطمی ان داد

قطعۀ ووم خط آهه 

غوریان به  -خواف

 زسدی ا تتاح می شود

 داخلی

 قوس/باختی 4کابل/

رسند چاپ پول جودیود  که یار محمد روتم، آمی ریاوا عمومی د تی بانک میکزی می گوید

آن را از   جییان دارد شورای ملی آنیا تایید کیده اوا س در حال حاضی رسند تودارکواتوی

 .کمیسیون ملی تدارکات به پیش می بید

پول جدید ع قییب به بازار عیضه می شوود س پوول   روتم به خبینگار آژانس باختی گفا:

 .کن ه که  عالً در بازار اوا رسند جمع آسری آن نیز در جییان اوا

 . سی ا زسد: پول م درس شده را بانک میکزی به اواس طیزالعمل ایه بانک می ووزاند

های م درس، در دادسوتودهوای رسزانوۀ  گوی د که با ا زایش بانک وت شنیسندان پایتخا می

 .خود با مشکالت زیادی رسبیس اوت د

بانک میکزی: پول 

جدید ع قییب به 

 بازار عیضه می شود

 داخلی

 قوس/ باختی ۴جالل آباد/ 

چ دیه  یسشگاه در ن گیهار که گفته می شود از پیداخا مالیه به دسلا وی باز زده اند، 

 .بسته شد

مستو ی ن گیهار به آژانس باختی گفا که ایه  یسشگاه ها تا یک ماه از  ٬احمد نوید بشییار

 .داد سوتد محیسم شدند

چ انچه از پیداخا مالیه ویباز بزن د با مجازات رسبه رس  ٬اس به مالکان  یسشگاه ها هشدار داد

 .خواه د شد

مستو ی ن گیهار می گوید که گیسه های بیروی ک  دۀ آنان همچ ان به بیوی  یسشگاه ها 

 .ادامه می ده د

چ دیه  یسشگاه در 

ن گیهار به دلیل عدم 

پیداخا مالیه بسته 

 شد

 داخلی



 قوس/ باختی ۴جالل آباد/ 

 .یک صد زن در ن گیهار پس ازیک دسرۀ آموزشی مشغول پیسوس میوه س وبزی شدند

بیای خود س خانوادۀ شان پول در  ٬ایه زنان نیازم د پس از ایه از راه پیسوس میوه سوبزی

 .می آسرند

هوای  به آژانس باختی گفا که ایوه زنوان در بوخوش ٬یک مسوسل ریاوا زراعا ن گیهار

پیسوس س بسته ب دی میوه س وبزی به شکل عملی س نظیی آموزش دیدند که بتوان د ازایوه 

 .شان شوند های راه حامی مالی خانواده

ا زایی به موحوصووالت  وازی زمی ۀ کار بیای زنان س ارزش اس گفا: هدف از ایه بینامه،  یاهم

 .دوا اوا های تنی زراعتی س در مجموع رشد اقتصادی خانواده

یک صد زن در 

ن گیهار پس ازیک 

دسرۀ آموزشی مشغول 

پیسوس میوه س 

 .وبزی شدند

 داخلی

 باختی /قوس 4 / ییسزکوه

کار واخا یک ب د آبیاری در سلسوالی لعل س ویج گل غور تکمیل شد س امیسز بوه بونویه 

 .بیداری روید

میلیون ا غانی از بودجۀ سزارت  پ ج ایه ب د آبیاری با هزی ۀ بیش از به گزارش آژانس باختی؛

 .در رسوتای مییزارن سلسوالی لعل س ویج گل واخته شده اوا ٬احیا س انکشاف دهات

در ک ار ایه که صدها جییب زمیه زراعتی س باغ را زیی پوشش م ظم آبیاری قیار  ٬ایه پیسژه

 ک د. احمد نعیم دسوتی های زراعتی نیز جلوگییی می دهد، از ضیاع آب در مسیی زمیه می

 سزیی ص عا س تجارت: زمی ۀ حمایا از کسب س کار را بیای جوانان  یاهم می ک د

یک ب د آبیاری در 

 غور ا تتاح شد

 داخلی

 

 

 باختی /قوس 4 /کابل

در محفلی تجلیل از هفتۀ جنانی کار آ ییه گفا که سزارت ص وعوا س  ٬نثار احمد غوریانی

تجارت بینامۀ کاری یک واله س پ چ واله را به هدف حمایا از تشبثات کوچک س کارآ یی ان 

های الزم را به م ظور حمایا از کسوب سکوار  جوان تنیه کیده اوا س بیمب ای آن ونولا

 .ک د جوانان  یاهم می

سی ا زسد: سزارت ص عا س تجارت بیای حمایا از کسب س کار تشبثات کوچک س کارآ یی ان 

گیید، تونویوه س  جوان نقشۀ راه پ چ والۀ تشبثات را که پ چ واحۀ اوتیاتیژیک را در بی می

 .تیتیب کیده اوا

از  ٬سزیی ص عا س تجارت

متعند بودن ایه سزارت 

به حمایا از بخش 

 خصوصی.

 داخلی



 قوس/ باختی ۴تیی کوت/ 

 .حاصالت زییه در ارزگان نسبا به وال پار ا زایش یا ته اوا

به اواس ارقام ارائه شده، امسال شش صد سده ته زییه از بوته های ارزگان به دووا آموده 

 .درحالی که ایه رقم در وال پار ت نا به پ ج صد ته رویده بود ٬اوا

رییس زراعا ارزگان به آژانس باختی گفا که ا زایش واحات کشوا س  ٬احمد شاه خییی

از علا های بیشتی شدن حاصالت زییه در ارزگان  ٬جمع آسری زییه از همه بوته های خودرس

 .اوا

 .بوته های زییه در ا غانستان بیشتی به گونۀ طبیعی س خودرس اوا

حاصالت زییه در 

ارزگان ا زایش یا ته 

 اوا

 داخلی

 

 

 نیوز ذبیح اهلل جنانمل، خبینگار طلوع :نویس ده

 ۳۲۱۱قوس  ۰ :
 

های آی دۀ جاموعوۀ  بیب یاد دسمیه راهبید ملی صلح س تووعۀ ا غانستان که بیای جذب کمک

اوا، قیار اوا حکوما ا غانستان در نشوسوا ژنویوو از  جنانی به ا غانستان تیتیب شده

میلویوون دالوی بوه  ۰۲۲میلیارد س  ۲گان بخواهد که بیای چنار وال واالنه تا  ک  ده کمک

 .ا غانستان کمک ک  د

اوا. در گزی ۀ نوخوسوا توداسم  حکوما در ایه راهبید، در وه گزی ه خواوتار کمک شده

گیید. اگی ایوه  های واالنۀ جنان به ا غانستان را دربی می میلیون دالی کمک ۰۲۲میلیارد س ۲

 .ها تأیید شود، رُشد اقتصادی ا غانستان را تا وه سنیم درصد تأمیه خواه د کید کمک

های غیینظامی از دس تا وه میلیارد دالی در وال به ا غانستان در  در گزی ۀ دسم، تداسم کمک

 .کی بنبود در سضیعا اقتصادی رسنما خواهد شد اوا که با ایه مبلغ انده خواوا شده

های غیینظامی س نظامی جنان بیای چنار وال  میلیارد دالی کمک۳۶در گزی ۀ ووم، بیش از 

 .اوا، که با ایه مبلغ سضیعا ک ونی اقتصادی ادامه خواهد یا ا آی ده درخواوا شده

هایی کوه  حداقل کمک»نذییکبییی، رییس انستیتوت پژسهشی البییسنی در ایه باره گفا: 

های انکشا ی را  حکوما ا غانستان بتواند وطع  علی خدمات را حفظ ک د س بتوانئد که پیسژه

 «.پیش ببید در حدسد وه تا وه س نیم میلیارد دالی واالنه خواهد بود به

نشسا ژنیو؛ حکوما 

واالنه بیش از 

میلیارد دالی کمک ۲

 ک د درخواوا می

 داخلی


