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  2010برای مردم بی بضاعت در سال  یروز کار ميليون 5ز ايجاد اضافه تر ا

  
دونران  امزد از طريق پروژه ها ب   پيدا کردن شغل های روز    : ، کابل افغانستان  2010 فبروری   1

د، يون    و دولت افغانستان کمک می     ا در           وکن رد ت د ک ز کمک خواه ان سال      پس ني  در  2010جري
  .  شغل ايجاد کند20 ,000  نزديک به بی بضاعتسراسر افغانستان برای افراد

  
  

رو   افغانستاناگر از افغان ها پرسيده شود که در حال حاضر بزرگترين چالشی که         ا آن روب دام  است،  ب  ک
ًا        .  قرار دارد  ناشت دوامدار در صدر لست مشکالت آن       کمبود معي  ،است ه تقريب   درصد  42در کشوری ک

  .  نيست اين يک خبر متعجب کننده،کند میگی جمعيت آن در فقر و تنگدستی زند
  

ه        خانواده  در صد  39،   که درآمد خوب داشته باشد     یبدون ايجاد فعاليت هاي     های افغان قادر نخواهند شد ک
ستی های                    طح زند س گی شان را بهبود بخشيده، جامعه قوی تری به ميان آرند و نيز در مقابل بلندی ها و پ

ند داشته با   مقاومت بيشتری    اقتصادی ن             . ش ر اي ان فقي رای مردم دار ب اد معيشت و شغل های دوام ًا، ايج بن
  . شود کشور يکی از اولويت های عمده و کليدی برای دولت افغانستان و دونران بين المللی آن شمرده می

  
شتر از       2002از سال    اد بي ستان در ايج  12 بدينسو، يونوپس و شرکای ديگر آن در همکاری با دولت افغان
رام    کردهکمک  ) NRAP( از طريق پروگرام ملی دسترسی به دهات         روز کاری ميليون    است که اين پروگ

  . خانواده ها را صاحب درآمد نموده است واليت افغانستان 34در 
  

 را که  انکشافیران بين المللی کار در پروژه های    ، يونوپس با دولت افغانستان و دون      2010در جريان سال    
د داد       تواند برای مردم اين    می ه خواه د ادام راهم کن ار را ف ه ک رای      .  کشور زمين ا ب روژه ه ن پ ق اي از طري

ه         20 ،   000تقريبًا     د ک  خانواده و اعضای آن از طريق فعاليت های عايداتی زمينه کار فراهم  خواهد گردي
  .  تن دارای زندگی بهتری خواهند شد80 ، 000به اين ترتيب حد اقل 

  
حمايت خواهد ) SIDA(گان، يونوپس از اداره همکاری های انکشافی سويدن تنها در واليات سرپل و سمن

ًا        اری  روز 250 ، 000کرد تا از طريق براه انداختن کارهای حفظ و مراقبت دوامدار سرک ها تقريب  را ک
  . برای باشندگان اين واليات فراهم کند

  
رای   همچنان يونوپس در نظر دارد تا به حمايت های پرارزش اش از پروگ          ستان ب رام سراسری دولت افغان

ه دهات                انی و صندوق      ) NRAP(ترميم و ايجاد سرک ها و پروگرام ملی دسترسی ب ه توسط بانک جه ک
ًا  2010سال   .گردد، ادامه دهد   افغانستان تمويل می   ون  5 شاهد ايجاد تقريب اری  ميلي ن   روز ک  در سراسر اي

  . کشور برای مردم آن خواهد بود
   
  



 اعالميه مطبوعاتی 
 

  

ه می                   ت 2010در سال    ه شده است ک ق آن      طبيق پروژه های بنيادی ديگری نيز در نظر گرفت وان از طري ت
ان؛   .  نيز سطح کاريابی را افزايش داد   يونوپس در نظر دارد تا در واليت کندهار در همکاری با دولت جاپ

  . ی کار کنددر واليت باميان با دولت ايتاليا و در فارياب يکجا با بانک انکشاف آسيايی در امور سرک ساز
  

بنابرين در پروژه . ايجاد کار و شغل برای افغان ها يکی از اولويت های عمده جامعه جهانی شمرده ميشود     
زار                                   ا و اب ارگيری ماشين ه ه ک ا ب سه ب ه در مقاي وده ک ن ب ا اي هايی که يونوپس در آن دخيل است، تالش م

رای جو    اد ب شاغل زي اد م بب ايج سانی س وه ان تفاده از ق ل، اس ه حصول  ثقي ردد، در حاليک ی ميگ ع محل ام
  . اطمينان از نتيجه بدست آمده و کيفيت بلند تطبيق اين پروژه ها نيز برای ما اهميت زيادی دارد

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

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