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USAIDهغه شرکتونو او کمپنیو ته چی د کارموندني او اقتصادی فعالیتونو په برخه کې کلیدی
رول لري او د پروژو غوښتنکی دی بلنه وکړه تر ځو خپل غوښتنلیکونه وسپاری
کابل ،افغا نستان |  51د اکتوبر -د سلو څه دپاسه استازو چی د اویاوو څخه زیاتو ملی ،نړیوالو ،او غیر دولتی شرکتونو او موءسساتو
نمایند ګی یی کوله په دویم کنفرانس کی چی د قرار دادونو په هکله معلومات ور کول کیدل .دا کنفرانس د USAIDد افغانستان د
کاری ځواک پراختیا پروګرام لخوا جوړ شوی وو.
دوه اونئ وړاندی ددی پروګرام لخوا لومړی کنفراس په الره اچول شوی و چی د څلورو) (RFAقرار دادونو په هکله یی د
کنفرانس ګډونوالوته معلومات ورکړل  .دا دری  RFAپه څلورو برخو کی اعالن ته سپارل شوی وی :ساختمانی ،معلوماتی او
ارتباتی تکنالوجئ ،د دندو موندلو خدمات او په مالی برخه کی د زدکړو پروګرام ..په دویم کنفرانس کي د دری نورو) (RFAپه هکله
پوره معلومات ټولو ګډونوالو ته وړاندی شول .دا دری  RFAپه الندی برخو کی اعالن ته سپارل شوی دی :د ښځینو رول او ګډون په
خصوصی سکتور کښی ،تجارتی اړیکی او د دندو موندلو مهارتونه او د پروژی مدیریت.
د کنفرانس پرانستې وینا کښي ډاکټر جیمز سمال چی د  USAIDد خصوصی سکتورو او اقتصادی پراختیا د څانګی ریس دی ،څو
لنډی خبری وکړی .هغه وویل :په افغا نستان که د کارکوولو د کارد مارکیټ په وړاندی د شته ستونزو او ننګونو په رڼا کی ،د
افغانستان کاری ځواک د پراختیا پروګرام به په لوړه کچه الس رسی و تخنیکی  ،مسلکی او تجارتی زدکړو او د کار موندنیالری
چاری کښی کمک وکړی او دا پروګرام به دی برخه کی بنسټیز او مهم پروګرام دی.
د کنفراس ګډونوالو دغه نوي ) (RFAولوستلی او بحث یی پری وکړ چی په  8د اکتوبر اعالن شوی وو .همدارنګه د ګډونوالو ټولو
پوښتنو ته ته معلومات ورکړل شول تر څو دوی وکوالی شی ښه پرپوزل ترتیب کړی او د اکتوبر دمیاشتی تر  92نیټه پوری یی
وسپاری.
د  AWDPموخه د دغه ستری ننګونی د له منځ وړلو لپاره دا دی چی اوس د هغو افغانانو چی دوی په ځینو مسلکی او حرفوی
مهارتونو باندی سمبال دي د دوی د مهارتونو لوړول او دا سی نوری مسلکی زده کړی ورکړل شی ترڅو دوی وکوالی شی یو ښه
السته رواړنه ولری او همدارنګه ښه وظیفه ولری .دا پروګرام باید حد  90222کسانو ته د دندی پیداکړی چی چی  ٪90باید ښځینه
وی.
 AWDPدهغو شرکتونو او مسساتو سره مرسته کوی چی په مالی خدماتو ،د دندو موندنی پراختیا ،ساختمانی ،کانونو ،د کمپیوتری او
معلوماتی تکنالوجی او د پروژی د مدیریت ساحو کی د افغانستان په  6لویو ښارونوکی لکه کابل ،قندهار ،قندز ،جالل آباد ،هرات او
مزار شریف کار کوی .دغه پروګرام دافغانستان په ګوټ ګوټ کی د ښه کیفیت وړ او په ښه مهارتونو سمبال کارکونکی وړاندی کوی
چی ددی هیواد په اقتصادی پراختیا کی مرسته کوی.
For more information about USAID's programs, please visit: http://afghanistan.usaid.gov
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