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فراه گرفتن مھارتھا متضمن کار ھای بھتر برای جوانان افغان
 ۵۵ميليون دالر کمک بانک جھانی برای سکتور تعمليات حرفوی و مسلکی

واشگتن ٢٩ ،حوت  ١٩) ١٣٩١ماه مارچ  – (٢٠١٣بانک جھانی امروز  ۵۵ميليون دالر کمک بالعوض ،را که از
طريق اداره انکشاف بين المللی فراھم ميگردد ،جھت بلند بردن توانمندی و مھارتھای جوانان افغان ،در حاليکه اين کشور
نيروی کاری خويش را گسترش ميدھد ،منظور نمود .داشتن نيروی بشری ماھر و قابل استخدام مھمترين اصل در راستای
پشتيبانی از تالشھا جھت ايجاد يک افغانستان با ثبات ميباشد ،که اين امر سبب رفاه مردم و شگوفايی اين کشور ميشود.
ھدف دومين پروژه انکشاف مھارتھای افغانستان ،که توسط وزارت معارف تطبيق ميگردد ،ايجاد سيستم ھای الزم و
تقويت مؤسسات سکتور تعليمات حرفوی رسمی ميباشد ،که باعث تحول و تنوع در کار ھای مسلکی و تخنيکی ميشود .اين
پروژه به تعقيب پروژۀ قبلی بانک جھانی که سکتور ھای تعليمات حرفوی رسمی و غير رسمی را از سال  ٢٠٠٨ميالدی
بدينسو حمايت ميکند ،تمويل گرديده است .جمله کمک ھای بانک جھانی و صندوق بازسازی افغانستان بشمول کمک
امروزی برای سکتور تعلميات مسلکی و حرفوی و اموزشی به  ٩٣ميليون دالر ميرسد .دولت افغانستان  ۵ميليون دالر ديگر
را نيز برای تمويل اين پروژه فراھم مينمايد .کمک ھای بيشتر بخاطر حمايت از سکتور تعليمات حرفوی غير رسمی از
طريق يک پروژه جداگانه مدنظر گرفته شده است .توقع ميرود که اين پروژه از طريق تشريک مساعی با ساير پروژه ھا
بخصوص برنامه انکشاف صنايع روستايی در راستای ايجاد فرصت ھای اشتغال ممد واقع گردد.
تا اکنون مھمترين دستاورد ھای پروژه انکشاف مھارتھای افغانستان شامل تأسيس انستيتوت ملی اداره و منجمت ،احياء و
فعال ساختن مجدد انستيتوت ملی موسيقی افغانستان ،که جوانان نوازنده را تقديم جامعه ميکند ،و ھمچنان حمايت از مکتب
نابينايان در کابل ميباشد .اکثريت فارغين انستيتوت ملی اداره و منجمت توانستند در ظرف شش ماه بعد از فراغت کار يابند.
از طريق اين پروژه اموزش ھای تخنيکی و انکشاف کسب و کار برای بيشتر از  ٩٠٠٠فرد که تقريبا ً  ٣٣در صد انان را
زنان تشکيل ميداد ،داير گرديده است.

"فرصت ھای کار و مھارتھا مھمترين فاکتور تطبيق موفقانه روند اقتصادی پروسه انتقال و ايجاد نيرو کاری مؤثر در
افغانستان ميباشد "،اين مطلب را اقای رابرت سام رييس بانک جھانی برای افغانستان اظھار داشته افزود" :در حاليکه
تجارت در اين کشور گسترش ميابد ،مؤسسات سکتوری به کارکنان مسلکی در سکتور ھای خدمات و توليدی نياز دارند.
جوانان افغان با فراه گرفتن تعليمات تخنيکی و حرفوی ميتوانند در جمله نيروی بشری شامل شده و در عرصه انکشاف
اقتصادی و ايجاد اينده درخشان برای مردم و کشور خود ممد واقع شوند".
باوجود پيشرفتھا در اين سکتور ،اين کشور به چالشھای متعدد روبرو است .از جمله ھفت ميليون نيروی تخمين شده کاری،
کارگران رسمی صرف در حدود  ١٫۵ميليون پيشبينی ميشود ،که  ٢٠در صد کل نيروی کاری راتشکيل ميدھند .معلومات و
گزارش ھای چندين مطالعه نشاندھنده انست که تقاضا برای کارگران مسلکی در حال افزايش ميباشد .برعالوه استخدام کننده

گان نياز مبرم برای فراھم اوری زمينه اموزش مسلکی برای کارگران فعلی خويش را بيشتر از پيش تأکيد دارند .اکثريت
مؤسسات سکتور خصوصی بطور اخص تقاضا دارند تا کارگران شان در رشته ھای عمومی اموزش کسب نمايند تا انھا را
در کاری ھای مختلف گماشته بتوانند .ھمچنان کارگران مھارتھای لسانی ،مديريت ،اداره ،بازاريابی و فروشات خويش را
بايد بھبود بخشند.
اقای سام از وزارت ماليه و وزارت معارف بدليل اينکه سکتور انکشاف مھارتھا و ايجاد فرصت ھای اشتغال را در اولويت
قرار داده اند ابراز امتنان نمود" .اگر دستاوردھای گذشته يک گواه است ،پس اين حمايت جديد يکجا با پروژه ھای ديگر در
عرصه ايجاد نيروی کاری ماھر نھايت ممد واقع ميگردد "،اقای سام تأکيد نمود.
قرار است از طريق دومين پروژه انکشاف مھارتھای افغانستان که در ماه جون سال  ٢٠١٨تکيمل ميگردد اھداف ذيل
بدست ايد:







بيشتر از  ١٨٠٠٠متعلم از طريق مؤسسات تحت حمايت اين پروژه شھادتنامه ھای خويش را از مؤسسات شناخته
شده بين المللی بدست بياورند.
در حدود  ١٠در صد فارغين مؤسسات تحت حمايت اين پروژه در ظرف شش ماه بعد از فراغت کار پيدا کرده
بتوانند.
فارغين مؤسسات تحت حمايت اين پروژه حد اقل  ١۵فيصد ازدياد در معاشات خويش بدست اورند.
حد اقل  ١۴مکتب از  ٣مکتب کنونی در ساحات متعدد ھمچون )الف( افزايش ارتباط دادن مھارتھای ،که متعلمين
می آموزند ،به نيازمندی بازار) ،ب( افزايش اشتراک صنعت کاران در مديريت و اداره مکاتب و )ج( بھبودی در
زيربنا ھا )نرم ابزار و سخت ابزار( جھت تسھيل مھارتھا ،دستيابی پيدا کنند.
ميزان اموزش متعلمين الی  ٧درجه بھبود يابد البته به مقياس ١٠- ١

يادداشت برای مطبوعات:
بانک جھانی ،اداره صندوق بازسازی افغانستان را به نمايندگی ازتمويل کنندگان اين صندوق بعھده دارد .اين صندوق،
منحيث يک وسيله مھم در راستای تشريک مساعی ميان جامعه جھانی و دولت افغانستان بخاطرموثريت بھتر در تالش
ھای بازسازی دراين کشور ،بشمار ميرود ٣٣ .تمويل کننده از اوايل سال  ٢٠٠٢تاکنون ،بيش از  ۶ميليارد دالر را به اين
صندوق تعھد نموده که اين صندوق را به بزرگترين تمويل کننده بودجه دولت افغانستان )بودجه عادی و ھم برای برنامه
ھای انکشافی( ،مبدل نموده است .حمايت اين صندوق از پروگرام ھای ملی ،که در اولويت اجندای دولت قرار دارند ،و
ھمچنان برای بودجه عادی دولت و برای اجندای اصالحات در پاليسی ،در نيل به اھداف استراتيژی ملی انکشافی
افغانستان سھم فوق العاده دارد .کميته مديريتی صندوق بازسازی افغانستان متشکل از نمايندگان وزارت ماليه ،بانک
انکشاف آسيايی ،بانک انکشاف اسالمی ،برنامه انکشاف ملل متحد و بانک جھانی است.
ادارۀ انکشاف بين المللی ) (IDAيکی از بخش ھای بانک جھانی بوده که برای کشورھای فقير و نيازمند مساعدت فراھم
مينمايد .اين ادارۀ بمنظور زدايش فقر از طريق فراھم اوری کمکھای بالعوض و قرضه ھای بدون مفاد )کريديت( در
عرصه ھای رشد اقتصادی ،کاھش نابرابری ھا وبھبود معيشت مردم در سال  ١٩۶٠ميالدی تاسيس گرديده است.
جھت کسب معلومات بيشتر در مورد فعاليتھای بانک جھانی در افغانستان به ويب سايت ذيل مراجعه نمايد:
www.worldbank.org.af

جھت کسب معلومات بيشتر در مورد صندوق بازسازی افغانستان به ويب سايت ذيل مراجعه نمايد:
www.worldbank.org/artf

