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د مھارتونو زده کړه افغان ځوانان غوره دندو ته چمتو کوي
نړيوال بانک د تخنيکي او مسلکي زده کړو د مالتړ لپاره  ۵۵ميليونه امريکايي ډالر مرسته کوي
واشنګټن ،د مارچ ١٩مه) ٢٠١٣ ،د حوت ٢٩مه —(١٣٩١ ،نړيوال بانک نن د نړيوالې پراختيا ادارې  ۵۵ميليونه
امريکايي ډالر بالعوضه مرسته منظوره کړه .دا به په ھيواد کې د کاري ځواک د ودې په موخه د افغان ځوانانو مھارتونه او
وړتياوې لوړې کړي .کارپوه او د ګمارنې وړ کاري ځواک په افغانستان کې د ملت جوړونې د ھڅو لپاره ضروري دی چې
د ھيواد د ابادۍ او د خلکو د ھوساينې بھير روان وساتي.
د افغانستان د مھارتونو د ودې دويمه پروژه ،چې د پوھنې وزارت لخوا پلې کيږي ،په رسمي سکتور کې د سيسټمونو او
بنسټونو پر جوړولو تمرکز کوي ،چې ګڼې کاري برخي به په تخنيکي او مسلکي مھارتونه سنبالې کړي .دغه پروژه د يوې
تيرې پروژې ،چې د نړيوال بانک لخوا له  ٢٠٠٨زيږديز کال راپديخوا رسمي او غير رسمي ھڅې تمويلوي ،په تعقيب پلي
کيږي .له دې نوې تمويل سره به ،د تخنيکي او مسلکي زده کړو او روزنې لپاره ،د افغانستان د بيارغونې صندوق د مالتړ
په ګډون د نړيوال بانک ټوليزه مرسته  ٩٣ميليونه امريکايي ډالرو ته ورسيږي .افغان دولت په دې برخه کې د پنځه ميليونه
ډالرو په ارزښت ونډه اخيستې ده .د غير رسمي سکتور لپاره د الزياتو مرستو غوښتنه ديوې جال پروژې په بڼه تر سره
کيږي .دغه پروژه به د افغانستان د کليوالي کاروبارونو د پراختيا په شان پروژو سره د مرستې له الرې شخصي کاروباری
فرصتونو ته ھم الره ھواره کړي.
د افغانستان د مھارتونو د پراختيا پروژې په پام وړ السته راوړنو کې د مديريت او ادارې د ملي انستيتيوت رامنځته کول ،د
افغانستان د موسيقۍ د ملي انستيتيوت راژوندي کول ،چې په ھيواد کې ځوان او تکړه ھنروال روزي ،او په کابل کې د ړندو
له ښوونځي سره مرسته راځي .د مديريت او ادارې د ملي انستيتيوت ډيری ګډونوالو تر فراغت وروسته په شپږو مياشتو کې
ځانونو ته دندې وموندالی شوې .دې پروژې څه باندې  ٩٠٠٠زرو کسو ته ،چې نږدې  ٣٣سلنه يې ښځې وې ،په تخنيکي
او د کاروبار د ودې په برخو کې لنډمھالي روزنې برابرې کړې.
"دندې او مھارتونه د افغانستان د بريالي اقتصادي ليږد او ګټور کاري ځواک رامنځته کولو لپاره اساسي ارزښت لري "،دا
ټکي د افغانستان لپاره د نړيوال بانک رييس رابرت سام څرګند کړل .ھغه زياته کړه" ،دا چې افغاني کاروبارونه د ودې په

حال کې دي ،ھغوی به د توليد او خدمتونو په سکتورونو کې ماھرو کارګرو ته اړتيا ولري .ورو ورو پر تخنيکی او مسلکي
زده کړو سنبالښت به افغان ځوانان د دې جوګه کړی چې د کاري ځواک ارزښتمنه برخه شي ،اقتصادي وده چټکه کړي ،او
د ھيواد او خلکو لپاره ښيرازه راتلونکې وټاکي".
په دې سکتور کې له وروستيو پرمختګونو سره سره ال ھيواد پدې برخه کې له جدي ننګونو سره مخ دی .د رسمي سکتور د
کارکوونکو شمير ،د شاوخوا اوه ميليونه کاري ځواک يوازې شل سلنه ) ١٫۵ميليونه( جوړوي .د بيالبيلو څيړنو معلومات په
ډاګه کوي چې ماھرو کارکوونکو ته اړتيا مخ په زياتيدو ده .سربيره پر دې ،ګمارونکي په ځينو ځانګړو برخو کې د خپلو

اوسنيو او راتلونکو کارکوونکو لپاره د الزياتې روزنې پر اړتيا ټينګار کوي .په ځانګړې توګه خصوصي شرکتونه غواړي
چې کارګر يې په عمومي مھارتونو کې وروزل شي چې په اسانۍ سره د ګڼ شمېر چارو لپاره چمتو وي .دغه کارکوونکي
اړ دي چې د سواد زده کړې او ژبنيو مھارتونو ،مديريت ،ادارې ،بازارموندنې او خرڅالو په برخو کې ھم خپلې وړتياوې
لوړې بوزي.
ښاغلي سام د ماليې او پوھنې وزارتونه وستايل چې مھارتونو لوړولو او کارموندنې ته يې لومړيتوب ورکړی .نوموړي
وويل" ،که چيرې تيرې السته راوړنې د پرمختګ ښکارندويې وي ،نو دا نوې مرسته به ،چې له نورو پروژو سره يو ځای

وړاندې کيږي ،د ماھر کاري ځواک رامنځته کولو په لومړي کتار کې راشي".
تمه ده چې د افغانستان د مھارتونو د ودې پروژې ترپايه )د  ٢٠١٨کال جون( الندې اھداف په الس راشي:







د دې پروژو له مالتړ برخمنو بنسټونو څه باندې  ١٨٠٠٠زده کوونکي له معتبرو نړيوالو علمي مراکزو سندونه
ترالسه کړي.
د دې پروژې له مالتړ برخمنو بنسټونو لس سلنه زده کوونکي تر فراغت وروسته په شپږو مياشتو کې دندې
ومومي.
د پروژې له مالتړ برخمنو بنسټونو د فارغانو معاش لږ تر لږه  ١۵سلنه زيات شي.
د درٻو اوسنيو ښوونځيو په ګډون  ١۴ښوونځي په دغو بر خو کې منل شوي معيارونه خپل کړي :الف( له بازار
سره د ھغو مھارتونو ،چې زده کوونکي يې ترالسه کوي ،تړاو زياتول ،ب( د ښوونځي په مديريت او اداره کې د
صنعت کارانو ګډون ھڅول ،ج( د مھارتونو د زده کړې لپاره د زيربنا پياوړي کول )په دواړو سافټ وير و ھارډ
وير برخو کې(.
د زده کوونکو د زده کړې پايلې )د  ١٠-١په تله(  ٧ته رسول.

د مطبوعاتو لپاره يادښت:
نړيوال بانک د مرستندويو په استازيتوب د ا فغانستان د بيارغونې صندوق اداره پر غاړه لري .دا صندوق پدې ھېواد کې د
بيارغونې د ھڅو د ال ګټورتيا په موخه د نړيوالې ټولنې او افغان دولت ترمنځ د ګډو ھڅو يوه مھمه وسيله بلل کېږي .د
 ٢٠٠٢کال له لومړيو راپدٻخوا  ٣٣مرستندويو د افغانستان له بيارغونې صندوق سره په ټوليز ډول څه باندې  ۶ميليارده
امريکايي ډالره مرسته کړې ،چې دا صندوق يې د افغان دولت د بوديجې )عادي او د پراختيايي پروګرامونو بوديجه( په
ستر تمويلونکي بدل کړی .د افغانستان د بيارغونې صندوق د افغانستان ملي لومړيتوب لرونکيو پروګرامونه ،د دولت
عملياتي لګښتونه او د پاليسۍ د اصالح ھڅې د افغانستان د ملي پراختيايي تګالر د اھدافو د ترالسي په موخه تمويلوي .د
افغانستان د بيارغونې صندوق په مديريتي کميټه کې د ماليې وزارت ،آسيايي پراختيايي بانک ،اسالمي پراختيايي بانک ،د
ملګرو ملتونو پراختيايي پروګرام او نړيوال بانک استازي ګډون لري.
د نړيوالې پراختيا اداره ) (IDAد نړيوال بانک ھغه څانګه ده چې له ډٻرو بېوزلو ھېوادو سره مرسته کوي .دغه اداره
چې په  ١٩۶٠کال کې تاسيس شوې ،ھدف يې د بې سوده پورونو )کريډٻټ( او بالعوضه مالي مرستو پر مټ د اقتصاد وده،
د ناانډوليو کموالی او د خلکو د معيشت ښه کول دی.
په افغانستان کې د نړيوال بانک د فعاليتونو په اړه د الزياتو معلوماتو لپاره  www.worldbank.org.afګورتپاڼه وګورئ.
د افغانستان د بيارغونې صندوق په اړه د ال زياتو معلوماتو لپاره  www.worldbank.org/artfګورتپاڼه وګورئ.

