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 د کار ملي کنفرانس بشپړ راپور

 مقدمه

ً څلور لسيز ېدولت چ اسالمي جمهوري د افغانستان د داخلي جنګونو او بشري  ېتقريبا

د افغانستان اسالمي لس کاله کيږي، چې رديا ؛جريان لري چې ال همناورين شاهد دی، 

هلې ځلې کوي،  د اساسي قانون د پلي کېدو لپارهد يو ولسواکه نظام په توګه  جمهوري دولت

ابادۍ، هيوادوالو د هوساېنې او کار موندنې په چي د هيواد د  ،کوښښ کوي تل پر دې دولت

د شته فرصتونو څخه په ګټنې خلکو  څو په هيواد کې، د کار يو چارچوب جوړ کړي موخه

د هيواد او ولس لپاره د  ته کاري فرصتونه برابر شي، د افغانستان اسالمي جمهوري دولت

د بې کارۍ عوامل په دولت  ېچ شو،ويالى  خو له بده مرغه ؛هيله لري ېاتلونکه رروښان

کورنۍ جګړې او د يو شمير مفسدو کړيو له خوا د فساد رامنځ ته کولو تر څنګ، کي د 

يو له هغو الملونو له افغانستان څخه د بهرنيو موسسو وتل  او کشونهلي زورواکو کشمداخ

د کار موندني  ې، دغو موسسو مخکزياته کړې ده يبې کار يې په هيواد کې څخه دي، چې

رونو د په برخه کي ونډه لرله، خو اوس د دوی نه موجوديت او د بهرنيو مرستو کمېدو د کا

 ، مالدارۍکرنې، د اقتصاد او د دې ټولو نورو عواملو تر څنګ کمېدو ستونزه پيدا کړې ده

هم او د پانګوالو لپاره د مناسب کاري چاپيلایر نشتوالی نه کمه پانګو ېاو صنعت په برخه ک

 .عواملو څخه شميرل کيږيستر  لهد بې کارۍ 

دولت له نورو بهرنيو هيوادونو اسالمي جمهوري د افغانستان  اوس مهالچي  له نيکه مرغه

، چي په پلي کېدو سره به دي مختلف تړونونه السليک کړيد لويو پروژو په برخه کې سره 

 .شي برابرهلپاره د کار پرېمانه زمينه  هيوادوالو لوستو او نالوستو ديې 
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 :ملي کنفرانس د جوړیدو اړتیا د کار

لخاط  وييافچې په جغرشميرل کيږي، څخه  سره له دې چې افغانستان يو له هغو هيوادنوـ ۱

 ولې بيا هم ډيری افغانان د بې روزګارۍ له پلوه سر ټګوي. ،دي کاري فرصتونه پکې ډير

د دې  ېدا چ ېنړيوالو مرستو له راتلو سره سره نه يواز شميره افغانستان ته د بېـ ۲

په  ېدا ستونزه ورځ تر بل ېول، بلکشنه  د له منځه وړلو لپاره اقدامات و ې ستونزېټولنيز

 ولې؟ ډيريدو ده،

کې څومره  ته کولونځرام د دندو په دندو ته اړتيا ده،ـ په هيواد کې څومره او کومو ۳

 ؟ظرفيت لرو او څومره همکارې منابع شته

چې د کار،  لو څخه وو او دی،ميو له هغو عوا د ادارو تر منځ د ښې همغږۍ نشتوالیـ ۴

کار ملي کنفرانس تر څو د ، دې ته اړ کړيې و وزارت نارو، شهيدانو او معلوليچ، ټولنيزو

او په هيواد کې د شته کاري فرصتونو څخه د يوې  ندې يادو پوښتنو ته ځواب وواييچتر ال

 .تګالرې په چوکاټ کې ګټه پورته کړي سمې

او د  د پرله پسې هڅو ټولنيزو، چارو، شهيدانو او معلولينو وزارت ،د کارپه همدې موخه 

همکارۍ د کار ملي  دفتر پهافغانستان د اسالمي جمهوري دولت د اقتصادي مشاوريت 

کنفرانس جوړ کړ، چې د دې کنفرانس په لومړۍ ورځ د هيواد د کورنيو توليداتو لپاره د 

او د کنفرانس په دوهمه او دريمه  ه موخه د کار ملي نندارتون جوړ شوبازار موندنې پ

يوالو مختلفو ادارو استازو برخه اخيستې وه، په هيواد کې د ، چې په کې د ملي او نړورځ

د کنفرانس د پايلو په اړه هر اړخيزې خبرې و شوې او کارموندنې شته  کاري فرصتونو او 

  مختلفو ادارو سره هوکړه ليکونه هم السليک شول. د تعقيبولو په موخه 
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  :هـ ش۱۳۹۷/۲/۹باغ بابر ـ نندارتوند کار ملي 

 
دغه نندارتون د کار موندنې په برخه کې د کارګر او کارفرما تر منځ د نږدې اړيکو 

 جوړولو او کورنيو توليداتو لپاره د بازار موندنې په موخه جوړ شوی وه. 

او همدارنګه په دې وه شرکتونو خپل توليدات نندارې ته ايښي  ۸۰د کار ملي نندارتون کې 

، چې دغه چاره د پل خالي بستونه هم اعالن کړي وهخ نندارتون کې زيات شمير شرکتونو

چې  ،وکوالی شوګډونوال په دغه نندارتون کې کارموندنې لپاره يو مناسبه الره ګڼل کيږي، 

 سره له نږدې د خپلو تجربو په شريکولو سره ځانونو ته دندې پيدا کړي.  له کار ور کوونکو

دغه نندارتون کې د کار، ټولنيزو چارو، شهيدانو او معلولينو وزارت مرستيال لعل الدين 

نوموړي د ورته نندارتونونو جوړول د اوزګاره ځوانانو لپاره د  ل شو،پرانستلخوا آريوبي 

 کارموندنې په برخه کې يو ښه فرصت ياد کړ. 

وخه په هيواد کې د کارګر او لعل الدين آريوبي وويل، چې د دې نندارتون جوړولو څخه م

 کارفرما تر منځ د مستقيمو اړيکو جوړول او کورنيو توليداتو ته وده ور کول دي. 

د کار، ټولنيزو چارو، شهيدانو او معلولينو وزارت مرستيال لعل الدين آريوبي د کار ملي 

باله نندارتون پرانست غونډه کې د کارموندنې په برخه کې د خصوصي سکتور رول مهم و 

او و يې غوښتل، څو خصوصي سکتور خپلو توليداتو او همدارنګه د کار زمينې برابرولو 

 کې ال زياتې هڅې و کړي. 

د خصوصي هم د افغانستان د سوداګرۍ او صنايعو خونې مرستيال خان جان الکوزي 

سکتور د رشد په برخه کې د حکومت د ال زياتې همکارۍ غوښتنه و کړه او له هيوادوالو 

 ې و غوښتل، څو له خپلو داخلي توليداتو څخه ګټه واخلي. ي
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 :ارګ ۱۰/۲/۱۳۹۷ـ  د کار ملي کنفرانس لومړی ورځ

کې د  ګډون په ارګيوالو او خصوصي سکتور استازو په د کار ملي کنفرانس د ملي، نړ

 اجرائيه رئيس ډاکتر عبدهللا عبدهللا له خوا پرانستل شو.

 
 کورنيود د افغانستان اسالمي جمهور دولت  پرانسته وينا کې وويل:په خپله اجرائيه رئيس 

دې ته هر او اقتصادي وپه ځانګړې توګه د کرنې او خصوصي سکتور په برخو  اتوتوليد

 . اړخيزې هلې ځلې شوي دي

 له منځه وړلوونو د تشخيص او ګخصوصي سکتور سره يو ځای د نن :زياته کړهنوموړي 

چې د افغانستان د  ،حکومت هڅه کوي د ملي يووالي ،دي او قوانين جوړ شوي ېلپاره طرح

 موقعيت څخه په گټنې د هيواد اقتصادي حالت ته بدلون ور کړو. وي جغرافي

چې د هيواد د هغو صادراتو څخه چې د نورو هيوادو په  ښاغلي عبدهللا همدارنګه زياته کړه،

لپاره د بازار د هيواد په کچه به د وچو ميوو او  به وکړي صادريږي مخنيوی ته نامه بهر

جوړولو زمينه برابره  په همغږۍ ملي نندارتوند خصوصي سکتور سره موندنې په موخه 

 .کړي

په څلورو پنلونو کې په  ي کنفرانس په لومړی ورځ تر پرانستونکې وينا وروستهد کار مل

 موضوعاتو خبرې او طرحې وړاندې شوې.بيالبيلو 
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 :مړیتوبونو ستراتیژيد کار موندنې لپاره د مالي لولومړی پنل: 

 
وزارت، د افغانستان بانک، په مالي او  ل کې د احصايې مرکزي ادارې، ماليېپه دې پن

اداري چارو کې د ولسمشر ستر سالکار، اقتصاد وزارت، د نړيوال بانک ستر اقتصادي 

په الندې  چې درلود،خصص، د تدارکاتو ملي ادارې او د ځوانانو استازو ګډون مت

 موضوعاتو يې هر اړخيزې خبرې و کړې:

 کاري بازارـ ۱ 

 پاليسي مالي ـ۲

 پولي پاليسي ـ ۳

 تاصالحا ساختارياقتصادي او مالي ـ ۴

  انګونه پ بهرنۍ  ـ ۵
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 :دوهم پنل: اقتصادي همکاري

 
او اداري چارو  ريښنا شرکت، په ماليبهرنيو چارو وزارت، د افغانستان بپه دې پنل کې د 

پروژې د بورډ غړی، د اوسپنې پټلۍ عمومي ادارې  کې د ولسمشر ستر سالکار او د ټاپي

ډون درلود، چې په الندنيو دريو ګ وي مشرموسسې اجرائي AAEDC او د استازو

 موضوعاتو يې هر اخيزې خبرې و کړې: 

 انرژۍـ ۱

 ـ ترانسپورټ شبکه ۲

 ـ پرمختيايي اجنډا ۳
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 :کارموندنه په برخو کېدریم پنل: د کلیو پراختیا او کرنې سکتورونو 

 
چارو کې د نيزو بو لګولو او مالدارۍ وزارت، په کرپه دې کاري پنل کې د کرنې، او

د کليو  ،عمومی رياستد سمونو ، د کوچيانو چارو ولسمشر سالکار، د اراضي  لويې ادارې

رياست او د ځوانانو استازو ګډون درلود،  و اړيکويا وزارت، د ستراتيژيکبيا رغونې پراخت

موندنې لپاره چې په دې کاري پنل کې د زراعت او د کليو پراختيا په برخه کې بحث او کار

 .الرې چارې ولټول شوې
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د سوداګرۍ او صنعت په برخه کې کارموندنه او د خصوصي سکتور د ونډې څلورم پنل: 

 زیاتوالی: 

 
د صنعت او سوداګرۍ وزارت، د اراضي لويې ادارې، د تدارکاتو ملي په دې کاري پنل کې 

او چاپيلایر ساتنې ادارې  صنعت او سوداګرۍ خونې، د کانونو او صنعت خونې، د ادارې

 هم په الندنيو مهمو موضوعاتو بحث و شو: و ګډون درلود، چې په دې پنل کې استاز

 لپاره خوندي چاپيلایر برابرول خصوصي سکتور د پياوړتياد ـ ۱

 ـ د خصوصي سکتور پراختيا ۲

 ـ چاپيلایر ساتنه ۳
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 :دانۍ سکټورواو او پطرولیېم ځم پنل : د کانونو پن 

 
خونو، د امريکا  او پطروليم وزارت، د صنايعو او سوداګرۍد کانونو په دې کاري پنل کې 

 ې وزارت استازو او د کابل ښاروالۍښار جوړوند او  د متحده اياالتو د مرستندويه ادارې

ختلفو موضوعاتو هر اړخيزې خبرې ګډون درلود، چې په دې پنل کې هم په م سرپرست

 شوې:و

 سکتور تطبيقي نقشه  ـ کانونو او خصوصي۱

 الرې چارې نوې ودانيزې ـ ۲

 اقتصادي وده ـ ۳
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 شپږم پنل: ټرانسپورټ او زیربناوې:

 
ئيس، د هوايي چلند د ټولګټو وزارت وزير، د اوسپنې پټلی ادارې لوی ر په دې پنل کې

سرپرست ښاروال ګډون درلود، چې د بشري سرچينو د چمتو کولو په کابل  ادارې مشر او د

  اړه ټوليز بحث وشو. 
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 اوم پنل: د بشري سر چینو پیاوړتیا:

 
، په ټکنالوژۍ او زيربنايي چارو مرستيالو زده کړو وزارت د علمي د لوړپه دې پنل کې 

چارو کې د ولسمشر سالکار، د کار، ټولنيزو چارو، شهيدانو او معلولينو وزير، د پوهنې 

کي او مسلکي چارو استازي ګډون يلمان د تخنارت د تدريسي چارو مرستيال او د آوز

 درلود.

 الندې دريو مهمو موضوعاتو بحث و شو: په په دې کاري پنل کې 

 ، نيمه لوړې زده کړې، تخنيکي زده کړې او مسلکي زده کړې لوړې زده کړې ـ ۱

 مي او تحصيلي معلومات ـ غوره تعلي۲

 د بشري پانګو پياوړتيا ـ ۳
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 :ونډهمشارکت او اتم پنل: د کار بازار کې د ښځو 

 
ت د وزار، د ښځو چاور وداګرۍ او صنايعو خونې مشرېد افغان ميرمنو د سپه دې پنل کې 

ۍ او صنايعو وزارت د سوداګريزو چارو ، د سوداګرماليې او ادارې چارو مرستيالې

ګرام سرپرست، رومرستيال، د ښځو اقتصادي پياړتيا پد مرکزي احصايې ادارې  مرستيالې،

ن درلود، په دې کاري پنل کې هم په مختلفو مهمو موضوعاتو بحث ګډو او د ځوانانو استازو

 و شو: 

ليسۍ جوړونې تر عملي کولو پورې په ملکي خدمتونو او سوداګريزو چارو کې د ـ  له پا۱

 ښځو رغنده ونډه

 د ميرمنو د معلوماتو پياوړتيا  څخهـ د کار اوسني بازار ۲

 ي پالنونهراتلونک و اقتصادي پياوړتيا، اوسنی پرمختګ اوـ د ښځ۳

 ـ په اقتصاد کې د ښځو ونډه۴
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 په اړوند بیالبیل لیدلوري:یجادلو نهم پنل :د دندو ا

 
هيدانو او ، د کډوالو چارو وزير، د اترا ادارې مشر، د شدې پنل کې د ولسمشر سالکار په

خدمت ادارې مشر او د ځوانانو يو تن استازې برخه معلولينو چارو سرپرست او د آسان 

 لرله، چې په الندنيو مختلفو موضوعات يې هر اړخيز بحث و کړ: 

 مخابراتو په سکټور کې د دندو ايجادولد ـ ۱

 ـ په اقتصادي زونونو کې د دندو ايجادول ۲

 ـ معلوماتي ټکنالوژي۳

 اره د دندو ايجادول ـ د معلوليت لرونکو وګړو لپ۴

 ونډې ر په بازار کې د آسان وظيفي اړينهـ د کا۵

ګټه پورته کول اصلي موخه د دندو ايجادول او له شته فرصتونو څخه  ذکر شويو پنلونود 

خپل کې  زاويې د کاري فرصتونو په را منځ ته کولو چې د ټولو ادارو استازو له هرې ،وو

 نظريات شريک کړل چي په دې لړ کې: وړانديزونه او

 د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ  وزارت وزير ښاغلي نصير احمد دوراني وويل ، 

و، نباتات، ځنګلونو، ، غله جاتبڼوالۍد زراعت په بيال بيلو برخو لکه اوبو لګول، چې 

او تر  ۱۲۰۰۰۰کال کې  دارۍ برخو کې به په راتلونکېو او مرغ، زعفرانلبنياتو
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به يې  ٪۴۳چې  شي، تنو ته د کار زمينه برابره ۵۶۰۰۰۰کال پورې به  ۲۰۲۱

 ښځې وي.

 چې  ،اجمل شمس وويلوزارت مالي او اداري چارو مرستيال  او کور جوړولو د ښار

دايمي او تر  ۱۱۰۰۰ونو کې لو وزارت به په راتلونکي دريو کلد ښار جوړو

 زرو ډير نور کاري فرصتونه برابر کړي. ۸۰۰۰۰

 ۱۱۷۰۰۰ه چې په راتلونکې يو کال کې ب ،بيب زی وويلد کابل ښاروال عبدهللا ح 

 کاري فرصتونه برابر کړي.

 چې په راتلونکې دريو  ،د کانونو او پټروليم وزارت سرپرستې نرګس نهان وويل

کاري  ۱۰۱۱۹۶په برخه کې له پانګې اچونې وروسته تر  کلونو کې به د معدنونو

 فرصتونه برابر کړي.

 ۸۷۰۰۰يو کال کې به  ، چې په راتلونکيد ټولګټو وزارت وزير يما ياري وويل 

 کاري فرصتونه برابر کړي.

 تر راتلونکو دريو ادارې مشر يما شمس وويل چې  په افغانستان کې د اوسپنې پټلۍ

 زره پورې کاري فرصتونه برابر کړي. ۱۶۰۰۰۰لونو پورې به ک

 لونو يل چې تر راتلونکو دريو کمرستيال وو ورد ترانسپورت مالي او ادارې چا

  کاري فرصتونه برابر کړي. ۸۰۰۰۰پورې به 

 املې صديقي د کار ملي رت د سوداګرۍ چارو مرستيالې کد سوداګرۍ او صنعت وزا

او تر راتلونکو  ۴۰۰۰۰۰پورې به  يو کال کنفرانس کې وويل، چې تر راتلونکي

 کاري فرصتونه برابر کړي. ۱۰۰۰۰۰۰لونو پورې به تر دريو ک

 وزير مجيب الرحمن کريمی بيا د خپلو خبرو په  غونې او پراخيتا وزارتر بيا د کليو

دو سره پروګرام په پلي کې اق شهروندي()ميثښاري تړون ترڅ کې زياته کړه، چې د

 کړي. مؤقتي کاري فرصتونه رامنځ ته ۵۰۰۰۰۰به 
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 د کار ملي کنفرانس پایله: 
د  يو ارقامو پر بنسټ به تر راتلونکو دريو کلنو پورېذکر شود خوا ه لينو لپورتنيو مسؤ

سره به په هیواد  دو( کاري فرصتونه رامنځته شي، چې په پلي کی2492196کچه )هيواد په 

 .ټیټه شي را کې تر ډیره بریده د بیکارۍ کچه
 

، ولسمشرغني د د کار ملي کنفرانس د ولسمشر محمد اشرف غني په وینا پای ته ورسید

سکتورونو پر متوازن پرمختګ تاکید و کړ، و یې ویل چې اړینه ده، څو د کرنې، خصوصي 

صنایعو، معادن، او ساختماني سکتورونو تر منځ برابري را منځ ته شي، که برابري نه وي، 

 هیواد به دوامداره پرمختګ و نه کړي. 
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ولسمشر محمد اشرف غني همدارنګه د ښځو او نارينه و لپاره په مساوي توګه د کاري 

فرصتونو برابرولو، د ښارونو او کليو د پرمختګ په برابرۍ او طبعي پانګو، اقتصادي، 

 فرهنګي او پر بشري برابرۍ هم تاکيد و کړ. 

ګار و کړ، زياته يې محمد اشرف غني په عاجله توګه د کارموندنې په دوامداره پرمختګ ټين

 کړه چې د صادراتي هيواد لپاره توليدي اقتصادي اجماع اړينه ده. 

د کار ملي کنفرانس کې د کار، ټولنيزو چارو، شهيدانو او معلولينو وزير فيض هللا ذکي 

وويل، چې په هيواد د کارموندنې او بيکارۍ د له منځه وړلو څخه مهمه موضوع نشته، د 

 ړلو سره به په هيواد کې د امنيت او نورې ډيرې ستونزې حل شي. بيکارۍ په له منځ و

 
د کار ملي کنفرانس کې د مختلفو ملي، نړيوالو او خصوصي سکتور استازو برخه اخيستې 

وه، چې هرې ادارې د کار موندنې په برخو کې د خپلو کړنو او نويو طرحو په اړه خبرې و 

 موخه د ګډې همکارۍ ژمنې و کړې. کړې او په هيواد کې يې د کار موندنې په 

د کار، ټولنيزو چارو، شهيدانو او معلولينو وزارت د دې کنفرانس د پايلو د تعقيبولو، د کار 

موندنې او د اداراتو ترمنځ د ښې همغږۍ په موخه يو شمير ادارو سره هوکړه ليکونه هم 

 السليک کړل. 

 ت ترتیب کوونکي: مهنا سوله نیازۍ او احمدزی هیوادوس

 ایډیټ: محمد حکیم بهیر 


