
    
 

  

  2010برای مردم بی بضاعت در سال  یروز کار ميليون 5ز ايجاد اضافه تر ا
  
ران و               : ، کابل افغانستان  2010 فبروری   1 ا دون ا ب پيدا کردن شغل های روزمزد از طريق پروژه ه

ان سال                     دولت افغانستان کمک می    ا در جري رد ت د ک ا شرکای خود کمک خواه ز ب وپس ني کند، يون
 .  شغل ايجاد کند20 ,000ن برای افراد بی بضاعت  در سراسر افغانستا2010

  
  پس و بروس مکارون، دايرکتر عمومی يونتوسط

  
دام است،                               رو است، ک ا آن روب ستان ب ه افغان شی ک رين چال ه در حال حاضر بزرگت يده شود ک اگر از افغان ها پرس

ر  42ًا در کشوری که تقريب. کمبود معيشت دوامدار در صدر لست مشکالت آنان قرار دارد    درصد جمعيت آن در فق
  . و تنگدستی زندگی می کند، اين يک خبر متعجب کننده نيست

  
بدون ايجاد فعاليت های عايداتی، خانواده های افغان قادر نخواهند شد که سطح زندگی شان را بهبود بخشيده، جامعه    

  . ت بيشتری پيدا کنندقوی تری به ميان آرند و نيز در مقابل بلندی ها و پستی های اقتصادی مقاوم
  

انواده                       رای خ ا ب در حاليکه سطح بيکاری در سراسر جهان رو به افزايش است، برای اکثر مردم مشکل شده است ت
د      ه          . های شان نفقه پيدا کنن ستان، جايی ک ا در افغان ن از گذشته           39ام د اي ج ميبرن  در صد نفوس آن از گرسنگی رن

  . های دور يک امر روزمره بوده است
  
رای                           بن دی ب ده و کلي ن کشور يکی از اولويت های عم ر اي ان فقي رای مردم دار ب ًا، ايجاد معيشت و شغل های دوام

  . شود دولت افغانستان و دونران بين المللی آن شمرده می
  

شتر از                2002از سال    اد بي ستان در ايج ا دولت افغان ون  12 بدينسو، يونوپس و شرکای ديگر آن در همکاری ب  ميلي
رام در           ) NRAP( از طريق پروگرام ملی دسترسی به دهات         یروز کار  ن پروگ ه اي  واليت   34کمک نموده است ک

  .  فاميل ساخته است50 ، 000افغانستان درآمد های زيادی را نصيب تقريبًا 
  

ا عالوتًا، متمرکز کردن بيشتر مساعی و توجه به پروژه های بنيادی، يونوپس به ميليون ها افغان کمک کرده است ت        
  . سطح دسترسی شان به خدمات اجتماعی چون صحت، تعليم و تربيه و دسترسی به مارکيت های محلی بهبود يابد

  
ال   ان س ستان و دون   2010در جري ت افغان ا دول وپس ب ای   ، يون روژه ه ار در پ ی ک ين الملل شافیران ب ه  انک  را ک

ًا           .  داد تواند برای مردم اين کشور زمينه کار را فراهم کند ادامه خواهد            می  000از طريق اين پروژه ها برای تقريب
ل                   20،    خانواده و اعضای آن از طريق فعاليت های عايداتی زمينه کار فراهم  خواهد گرديد که به اين ترتيب حد اق

  .  تن دارای زندگی بهتری خواهند شد80 ، 000
  

ا        ) SIDA(سويدن  تنها در واليات سرپل و سمنگان، يونوپس از اداره همکاری های انکشافی              رد ت د ک حمايت خواه
اری   250 ،   000از طريق براه انداختن کارهای حفظ و مراقبت دوامدار سرک ها تقريبًا              رای باشندگان      روز ک  را ب

  . اين واليات فراهم کند
  

رميم و                    رای ت ستان ب همچنان يونوپس در نظر دارد تا به حمايت های پرارزش اش از پروگرام سراسری دولت افغان
ه دهات             اي ل             ) NRAP(جاد سرک ها و پروگرام ملی دسترسی ب ستان تموي انی و صندوق افغان ه توسط بانک جه ک

 
, Kabul, Central Post Office, 1772PO Box  | )AGOC(hanistan Operations Center Afg
 | Afghanistanagoc/org.unops.www  | 



    
 

  

  
ه می   تطبيق پروژه های بنيادی ديگری نيز 2010در سال    ز سطح      در نظر گرفته شده است ک ق آن ني وان از طري ت

يونوپس در نظر دارد تا در واليت کندهار در همکاری با دولت جاپان؛ در واليت باميان با              .  کاريابی را افزايش داد   
  . دولت ايتاليا و در فارياب يکجا با بانک انکشاف آسيايی در امور سرک سازی کار کند

  
ا                      محص پروگرام نگهداری  االت متحده امريک والت افغانی که موفقيت های زيادی را در پی داشت و توسط دولت اي

ه از                د ک ده داشت، سبب گردي ه عه ستان ب داری افغان تمويل و مسووليت تطبيق آن را وزارت زراعت، آبياری و مال
ان     را برای مردم اين کشور فراهم نمايد که          روز کاری  400 ،   000 بدينسو تقريبًا    2003سال   رام در جري ن پروگ اي
ابی و معيشت را                          2010سال   ابع طبيعی سطح کاري ای من ق بازسازی و احي  نيز ادامه خواهد يافت تا بتواند از طري

  . بيشتر افزايش بخشد
  

بنابرين در پروژه هايی که . ايجاد کار و شغل برای افغان ها يکی از اولويت های عمده جامعه جهانی شمرده ميشود             
وه                       يونوپس در آن   تفاده از ق ل، اس زار ثقي ا و اب ارگيری ماشين ه  دخيل است، تالش ما اين بوده که در مقايسه با به ک

ده و                     ان از نتيجه بدست آم ی ميگردد، در حاليکه حصول اطمين رای جوامع محل اد ب اد مشاغل زي انسانی سبب ايج
  . کيفيت بلند تطبيق اين پروژه ها نيز برای ما اهميت زيادی دارد

  
ا                                گذشته ا ب ار يکج وپس و شرکای آن ک رای يون ی آن ضعيف هستند، ب راردادی های محل ه ق  از اين، در کشوری ک

تواند سبب بدست آمدن عين نتيجه و   جوامع محلی آن کشور از اولويت زيادی برخوردار است، زيرا کار با آنها می        
  . کنند از کار احساس مسووليت بيشتری می در مقابل نتيجه بدست آمده ناهتر از آن گردد و در پهلوی آن آنيا هم ب

  
دار است                     اد شغل های دوام ين سال،      . انتقال درست توانايی ها و تجارب و ايجاد ظرفيت ها، کليد ايج ان هم در جري

ل                 انی تموي يونوپس يکجا با وزارت ماليه افغانستان در پروژه مدرنيزه کردن گمرکات افغانستان که توسط بانک جه
ردد   ميگردد کار خواهد  ه گ ستان تقوي ا     .  کرد تا از اين طريق ظرفيت رياست گمرکات افغان ا ب وپس و دولت ايتالي يون

ه حوادث طبيعی در               ن کشور ب دهی اي ا ظرفيت جواب رد ت د ک ار خواه اداره آماده گی ضد حوادث افغانستان يکجا ک
  . واليات غربی آن افزايش يابد

  
هد کرد تا نتيجه محسوس از فعاليت های شان در افغانستان را ، از همکاران اش حمايت خوا    2010يونوپس در سال    

دار      به مردم آن کشور ارائه نمايند، در حاليکه دخيل ساختن افغان ها در اين فعاليت ها و ايجاد بيشتر شغل های دوام
  . باد کنندما با مردم افغانستان يکجا کار خواهيم کرد تا کشور شان را آ. برای آنان در صدر توجه آن قرار دارد

 
: برای معلومات بيشتر، لطفًا با آقای تامی پيترسن، مرکز عملياتی يونوپس به ايميل آدرس

org.unops@tommypيا وبسايت  :org.unops.wwwبه تماس شويد . 
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