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 مطبوعایت ۀاعالمی

فرینان زن چهر
 
 گذآرند ۀ متفاوت آز آفغانستان به نمایش می کارآ

در افغانسا تان، تشاث   و توساۀۀ رشا بارای مرکا  صصاو  منحیا  سسا تنی « Startup Valley»اسا تارب  و  هنااد  -اکبل، افغانس تان

هاای صاود در  ساازی مفکوره فارغنی ج ی  این مرکا  اکناون آ ماادۀ اراواه و  یل .به پااین رسان  نفری اکرآ فرینان زن را 22دومنی گروه آ موزش 

پروژه زانن در حکومت برانمه پروماوت م یریت و از سوی  "AGHAEZاغزی "این کورس که توسط هناد خ مات مسلکی  استن . اکر ابزار

ساازی و  ش بکه های و فرصات ،راهایی   ایل آ موزش،اکرآ فرینان جوان برای شود، به م ت پنج ماه  میامللیل امریاک حامیت  ادارۀ انکشاف بنی

 بودنا ،جتربه کرده  را های اجیاد و آ غاز تشث  اب سایر مس تفی شون گان اس تارب  و  که قباًل پروسه فارغنی این دور ایدگریی را فرامه ساصت.

 و تبادل نظر کردن .حصبت 

کشاوران  و در ایان ساازان  اکرآ فریناان جاوان آ ین ه» امللیل امریاک در افغانس تان گفت: سوسن دیمکپ، رویس دفرت جن ر ادارۀ انکشاف بنیخامن 

 «.کنمی می حتسنیکویش و دی گاه اکرآ فریین این زانن جوان را  ما خست افغانس تان قرار دارن .اقتصادی  ثباتو  هتوسۀصط سست 

مرک  آ موزش مکپیوتر برای انش نوااین و تولی  مرابی اجیاد از  طیف وس یۀی از سکتورها رافرینان آ  اکرآ فریین این اکر های ج ی  تشث  و  مفکوره

دیگار مشاوره  زانن در اقتصاد برای م ت شش مااه   ۀاس تارب  و  و پروژهناد  شود. فارم پرورش بودنه شامل میراه ان ازی طبیۀی گرفته ب 

 .دادصواه  ادامه ها  آ ن برایو حامیت ختنیکی صود را 

در عرصی که نسل ناو ماا باه فکار  پیرشافت اقتصااد افغانسا تان از »گفت:  «اغزی»امح  فهمی دی ار، رویس اجرا  هناد خ مات مسلکی آ قای 

 «.موجب تغیری چهرۀ افغانس تان صواه  ش اجیاد و پرورش ذهنیت اکرآ فریین در جواانن طریق نوآ وری و تشثثات اجامتعی استن ، 

امللیل امریاک یک پروژۀ چهار ساهل اسات کاه تشاثثات زانن ای تشاثثایت را کاه زانن را  پروژۀ زانن در اقتصاد برانمۀ پروموت ادارۀ انکشاف بنی

کن  ب  لکرد هبرت داش ته ابش ن ، عای ات صود را اف ایش دهنا ، و تشاث  صاود را پایا ار بساازن .  انانی، ایان  مکک میکنن ،  اس تخ ام می

 کن . های اکری در ایفنت وظایف ج ی  اب هبرت حامیت می را از طریق مشاوره شغیل و انکشاف همارت س تانزانن افغان پروژه 

### 
ب ینسااو،  2002های انکشاااد در افغانساا تان از سااال  میلیااارد دالاار امااریاک  در برانمااه17رصااف واا ود امللیل امااریاک اب م ادارۀ انکشاااف باانی

امللیل اماریاک اب حکومات و ماردم افغانسا تان اکر  منایا . ادارۀ انکشااف بانی های ملکی دو جانباه را باه افغانسا تان فارامه می ب رگرتین برانمۀ مکک

ر صصو  را تضمنی منای ؛ یک کشور دمیوکراتیک و تواانی را که در آ ن وامکیت قانون بمنی ابشا ، منای  ب رش  اقتصادی به رهربی سکتو  می

 فرامه منای . مردم افغانس تاناجیاد منای ؛ و خ مات اسایس آ موزیش و حصی را برای متام 

 2018می  15 

 امللیل امریاک انکشاف بنیعامۀ ادارۀ و آ گاهی  روابطدفرت  

 0711116802شامره متاس:   

  kblAIDDoc@usaid.gov مییل آ درس:ا  

  www.usaid.gov/Afghanistan وبسایت:  
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