
 

 

 

 سال به رسارس هجان مکک اقتصادی و برشدوس تانه منوده است. 50مردم امریاک، از طریق ادارۀ انکشاف بنی امللیل امریاک، برای بیش از 
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 مطبوعایت ۀاعالمی  
 

 

 زانن افغان اب زانن اکرجو یو مرکز انکشاف مسلک اکیامر  امللیل نیانکشاف ب ۀمکک ادار

 یجته یرضور مالومایت س متی و س  اتی مکک به زانن اکرجو اب جته منظور به یخدمات ملک وتیانس تت  یمرکز انکشاف مسلک  -اکبل، افغانس تان

 مالا منود ات اک جتهی یوتریمکپ  تیر یمد س متی س  کیو  یدفرت اتی جته ها، وتریمرکز را اب مکپ  نی(  اUSAID) اکیامر  امللیل نیانکشاف ب ۀ. ادارگردید

 ادامه دهد. نایاز اکرجو تیمساعدت کننده به حام یها هناد تیحامنیاز به فعال بوده و بتواند بدون 

 کیبه  ازین  یرو ابیره  وندیم  یآ قا یو خدمات ملک یمس تقل اصالحات ادار ونیس  ی مک  شرنی شده بود، مک  یانداز مناسبت راه نیدر حمل که به مه

 کرد. دیتأ ک  ند،ی منا فتایکه زانن اکرجو بتوانند در آ ن مکک الزم را در یمیحمل امن دا

درخواست اکر  دولیت یها ات بتوانند به بست کندی اب زانن اکرآ موز مکک م  فهیبه وظ  یآ مادگ ۀروز کی ۀبرانم قیاز طر  اکیامر  امللیل نیانکشاف ب ۀادار

 یورود وناخذ آ زم وهیخلص سواحن، ش   بیترت  وهیرا در مورد ش   یها و آ موزش ایفته انرتنت دسرتیس برانمه به نیا قیاز طر اکرآ موزان بدهند. 

 .کنندی م  فتایدر یفرصت اکر یجس تجو یها وهیو ش   یخدمات ملک

 دولیت یها احراز بست یزن را برا 3000از  شرتی ب  یالدیم  2020 ایل 2015 یها سال  نیدر نظر دارد ات ب اکیامر  امللیل نیانکشاف ب ۀادار

سال روان فارغ منوده است که  یماه فربور زن را ایل 2400از  شرتی مذکور ب  یساهل آ موزش دهد. برانمه اکر آ موز کی یاکرآ موز ۀبرانم قیاز طر 

 یفارغان ن یا هیگردند، و بق  فهیبلخ، اکبل، قندهار، هرات و ننگرهار شامل وظ  یها تیتن توانس ته اند در وال 700از  شیفارغان ب  نیا مجهلاز 

 اند. یخدمات ملک یدر صدد احراز بست ها

ه درصد ب 22از  2020سال  دولت را ایل یتعهد سپرد که تعداد زانن شاغل در سکتور خدمات ملک 2014حکومت افغانس تان در سال 

هبرت  ۀگون که به شود یم یی یافغانس تان صاحب سکتور خدمات ملک ط،یو واجد رشا دهیدهد. اب اس تخدام زانن آ موزش د شیدرصد افزا 30

 خواهد بود. ندانششهرو یها یازمندین  یپاخسگو

و  یرشد اقتصاد عیتس  یبرا یگذار هیرسما نیعنوان مؤثرتر  زانن را به یاز توامنندساز تیحام اکیامر  ۀمتحد التایسو، ا نیبه ا 2001از سال 

 قرار داده است. شیخو  یها تیدر راس اولو  دار،یبه صلح پا ایبیدست 

### 
 

های  شود، بزرگرتین برانمه مکک میلیارد دالر امریاکیی می 19 به این سو حدوداا  2002امللیل امریاک به افغانس تان که مجموع آ ن از سال  های ادارۀ انکشاف بنی برانمۀ مکک

ات رشد اقتصادی به رهربی سکتور خصویص را تضمنی  کند میامللیل امریاک اب حکومت و مردم افغانس تان اکر  ابشد. ادارۀ انکشاف بنی انکشایف ملکی دو جانبه به این کشور می

 .کندها فرامه  ؛ و خدمات اسایس آ موزیش و حصی را برای متام افغانکنداجیاد  را انونحامکیت قحتت  یدمیوکراتیک و تواان دولت؛ یک کند
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 امللیل امریاک و آ گاهی عامۀ ادارۀ انکشاف بنی روابطدفرت  

  0711116802: شامره متاس 

  kblaiddoc@usaid.gov :امییل آ درس 

  www.usaid.gov/afghanistan  :وبسایت 

 

http://www.facebook.com/USAIDAfghanistan
http://twitter.com/usaidafghan
http://www.youtube.com/user/USAIDAfghanistan/featured
http://www.flickr.com/photos/usaidafghanistan/

