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 USAIDمؤسسات را دعوت می نماید تا درخواست های شان
برای دریافت کمک های بالعوض را جهت زمینه سازی آموزش در
سکتور های کلیدی اقتصادی ارائه نمایند.
کابل افغانستان |  42میزان  -بیش از صد نفر به نمایندگی از تقریبا  07شرکت ملی
و بین المللی خصوصی ،و سازمانهای غیردولتی به دعوت  USAIDدر دومین کنفرانسی که
پیش از ارائه درخواست ها برای کمک های بالعوض در کابل برگزار شده بود گردهم
آمدند .این کنفرانس توسط برنامه توسعه نیروی کار در افغانستان ) (AWDPبرگزار
گردید که از طرف اداره بین انکشاف المللی ایاالت متحده ( (USAIDتمویل می گردد.
دور اول این کنفرانس که دو هفته قبل انجام شد اعالنات داوطلبی ) (RFAدر این
زمینه ها را مورد بحث قرار داد :مدیریت مالی ،خدمات در بخش استخدام ،ساختمانی و
فن آوری اطالعاتی و معلوماتی .این بار سه  RFAدیگر مورد بحث گرفته شد که روی این
زمینه ها تمرکز داردند :مدیریت پروژه ،ارتباطات تجاری و مهارت های کاریابی ،و
برنامه استخدام زنان در سکتور خصوصی.

در بخشی از سخنان افتتاحییه خود داکتر جیمز اچ سمال ،مسؤل سکتور خصوصی در بخش
رشد اقتصادی و زیربناها در  USAIDگفت" :باوجود چالش های نگران کننده در
بازار رو به رشد کار در افغانستان ،برنامه توسعه نیروی کار در افغانستان یکی
از اولویت های  USIADبوده تا دسترسی به آموزش های تخنیکی و تجاری را از این
طریق افزایش دهد که خدمات شغلی را نیز در بر می گیرد".
شرکت کنندگان کنفرانس جزئیات سه اعالن داوطلبی جدید را که به تاریخ  70میزان اعالن
شده بود مورد بحث و مطالعه قرار دادند تا بتوانند درخواستهای شان را آماده سازند.
چنانچه در کنفرانس قبل صورت گرفت ،تمام سواالت مطرح شده و جواب های که ارایه
شده و از طریق صفحه انترنتی پروژه با مزایده کننده احتمالی در
گردیده جمع آوری
میان گذاشته شد .آخرین مهلت پاسخ دهی و سپردن درخواست ها به سه اعالن داوطلبی جدید
هشتم عقرب می باشد.
برنامه توسعه نیروی کار در افغانستان چالش های بیکاری شدیدی را مورد رسیدگی
قرار میدهد که از بابت فاصله بین نیاز در بازار کار و محدودیت شمار افراد
آموزش دیده تخنیکی ،نیمه تخنیکی ،مدیران و کارفرمایان در بخش های تجارت ناشی
هدف این پروژه آن است تا زمینه کار ،معاشات/دستمزدهای بلندتر،
شده است.
زمینه ایجاد کار توسط خود افراد ،آموزش در بخش خدمات استخدام و آموزش در بخش
های تجاری را برای  20777تن که یک ربع آنها زنان باشند مهیا سازد .این برنامه
کمک های بالعوض و حمایت های تخنیکی را برای برندگان مزایده ها مساعد می سازد تا
بتوانند مهارت های مختلف را در بخش های ساختمانی ،معادن ،فن آوری اطالعاتی و
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معلوماتی ،مدیریت تجارت و ارائه خدمات در این شش شهر بزرگ افغانستان فراهم
سازند :کابل ،هرات ،مزارشریف ،جالل آباد ،قندهار و قندوز.
افزایش کیفیت باال و نیروی کار تقاضا-محور میتواند در رشد سکتور های کلیدی اقتصادی
در سراسر افغانستان کمک نماید .برنامه توسعه نیروی کار در افغانستان در همکاری
نزدیک با وزارت های معارف ،تحصیالت عالی ،کار و امور اجتماعی ،شهدا و معلولین به
پیش برده می شود.

For more information about USAID's programs, please visit: http://afghanistan.usaid.gov
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