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 دست آورد های کارکرد ها وفشرده ای از 

  1396سال  در کشور خارج ازه ریاست اعزام کارگران ب 

 

 

 

ریاست اعزام کارگران به خارج از کشور که یکی از ریاست های مهم و کلیدی وزارت کار، امور اجتماعی، 

مقرره ها، الیحةٔ وظایف و پالن باشد؛ در پرتو قوانین، لوایح، شهدا و معلولین جمهوری اسالمی افغانستان می

آورد های خوبی داشته است که اینک در زیر به هجری خورشیدی کارکردها و دست 1396کاری، در سال 

 پردازیم:گونهٔ فشرده به آن می

ازتائیهد وزارت ههای محتهرم  پهس سهتاناسهتخدام کهارگران افغان اعهزام وههای پیش نویس توافقنامهه پیگیری  .1

عهرا،، بحهرین،  ،ربایجان، کویت، تاجکسهتان، آذپلوماتیک به کشورهای ترکیهید راه های عدلیه و مالیه از

 از طریه  وزارت امهور هادر گذشهته کهعمان  ایران و ،، سنگاپور، عربستان سعودیعربی هٔ امارات متحد

 شد.فرستاده میخارجه 

 سهویاز  که به تهازگییابی ولین دفاتر خصوصی کارئبه شکایات و تخلفات مسگی طرزالعمل رسیدساختن  .2

  طرح و منظور گردیده است.این ریاست 

یهک   وافغهانی  700000 برابهر بهه متقایهیان در 1396سهال  جهواز فعالیهت کاریهابی درقطعهه  7 به تعداد .3

 .گردیده است افغانی اجرا 5000 در برابرجواز  یقطعه مثن

 است. هگردید رتثبت کمپیو 1396درسال مسلکی  کارگر از فارغان تعلیمات تخنیکی و 6000 به تعداد .4

 سفر که با باشدمیامیا  هٔ عربی آماد متحدهٔ  امارات با کشور افغانستاناستخدام کارگران  اعزام و هٔ توافقنام .5

 یا خواهد شد.ما به آن کشور معلولین شهدا و ،ر اجتماعیوام کار، محترم وزیر

نماینهدگی بانهک  ریاسهت عمهومی و مقر بانک جهانی در با نمایدهٔ  1396ت درجریان سال سدرطی چند نش .6

بهه عربسهتان سهعودی بهه  از کارگران این کشهور 2000اعزام آن بانک درجهت تمویل همکاری  ،کابل در

 .بحث قرارداردتحت  وجلب گردیده نمونوی  گونهٔ 

 شنیدن ها،چالشی خصوصی کاریابی جهت رفع هالین شرکتووبا مس 1396سال  در نشست دو برگزاری .7

  .درمورد اجندای جلسات و گرفتن تصامیم دیدگاه ها

ز نشر اعالن ا ات ومعلولین والی شهدا و اموراجتماعی، ،ریاست های کار والی صاحبان و جلب همکاری  .8

ههای غیهر قهانونی جلهوگیری از فعالیت پیونهد بهه دراهی اذهان عامه طری  وسایل اطالعات جمعی جهت آگ

 .اشخاص وشرکت ها  ،توسط نهاد هاخارج ه ب استخدام کارگران  اعزام و

 در گذشتهکه توافقنامه آن  کشور قطر سویاز  افغانستانکارگران  هب کار ویزهٔ  رفع موانع صدورپیگیری   .9

 میان دو کشور به امیا رسیده است.
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ی جنهای مهدنی و ئولیتمیکهانیزم عهدم مسه ر عربستان سعودی درمهوردکشو دیدگاه های پیگیری مطالبهٔ   .10

 کارگران افغان که به عربستان سعودی اعزام خواهند شد.

بها تفهاهم  اکره ومهذجههت لین معلهو شهدا و اموراجتماعی، کار،ت وزارت ئسفر هی فراهم نمودن زمینهٔ   .11

اسههتخدام  درمههورد اعههزام وجمهههوری اسههالمی ایههران  و قطههر ،عربههی هٔ کشههورهای امههارات متحههد لینوومسهه

 .ستانقانونمند شدن کارگران افغان و کار موانع ویزهٔ رفع  ،کارگران

 و کویهت قطهر، عربهی، امهارات متحهدهٔ  ،ارگری به کشهور ههای عربسهتان سهعودیک تشهٔ ا پیگیری ایجاد .12

 مصهروف کهار درآن کشور هها عمهالا  ستانافغانان کارگر تن ازصد جناز پ جمهوری اسالمی ایران که بیش

 اند.

 بهبود ا ریاست محترم عمومی تقنین وبصوصی کاریابی خدفاتر تنظیم امور ی سازی طرح مقررهٔ ینها  .13

 ط کار جهت ارسال به وزارت عدلیه غرض طی مراحل بعدی.یاشر

 فهراهم وتمویهل جههت ذیهربط  نههاد بها نماینهدگان «سهالم پهروههٔ » درلند نهمکاری کشهورف جهٔ طرح بود  .14

 1397نههایی و در سهال  ایهن مویهو  کهه ههم اکنهون قایهیاعزام کارگران به کشهورهای متسازی زمینهٔ 

 باشد.قابل اجرا می

 ،امهور خارجهه ،ین وعودت کننهدگانمهاجر دعوت نمایندگان وزارت های امور و آمادگی وزارت کار  .15

 رتبههٔ  هیئهت عهالی مراجعههٔ تخنیکی حهین  هایدر نشستک ریاست پاسپورت غرض اشترا ورای امنیت وش

 مهاجر ین موقف کارگران افغان از حالت ریفوجی به کارگریجمهوری اسالمی ایران به افغانستان جهت تع

 جمهوری اسالمی ایران. درکشور

نظر خواهی پیرامهون جلهوگیری از اسهتخدام اطفهال  در نشست کارگران ریاست اعزام اشتراک نمایندهٔ   .16

 23بتهههاری   کهههار ههههای معینیهههت امهههورکنفرانسالون سهههثقیهههل در و پهههر خطهههر ههههای کهههار نوجوانهههان در و

 .24/3/1396و

میکهانیزم عههدم  افغهان و اسههتخدام کهارگران اعهزام و پههیش نهویس توافقنامههٔ از یهک یهک کهاپی فرسهتادن   .17

 مدنی کارگران افغان به کشور عربستان سعودی عنهوانی داراالنشهای شهورای وزیهران، ی ویولیت جناومس

 .رسمیبه گونهٔ وزارت مالیه  ای دوجانبهٔ هسیونیریاست کم ومعینیت اداری وزارت امورخارجه 

طهرح کشهور  مهورد معلهولین در شههدا و اموراجتمهاعی، وزارت کار، های پیشنهاد و دیدگاه هاترتیب   .18

پههالن جهههت  و آن بههه ریاسههت عمههومی پالیسههی فرسههتادن و Labor Migration کنفههرانس هندوسههتان در

 ت بعدی.آاجرا

درعزیهزی بانهک  «ورکهر چهارتر»شهرکت  توسط نماینهدهٔ که حساب بانکی  نمودن سایت تبلیغاتی و بند .19

بههه همکههاری  ،افتتاح گردیههده بههودکشههور خههارج ازه بهه آنههانجهههت ثبههت نههام کههارگران افغههان بههه منظههوراعزام 

 بانک مرکزی.ریاست عمومی 

معلولین درمورد متن  شهدا و ،وراجتماعیام وزارت کار، د هایپیشنها و فرستادن دیدگاه ها ترتیب و  .20

 سههازمان همکههاری اسههالمی و (OIC) ارجوب شههناخت متقابههل نیههروی کارمههاهرهههچ توافقنامهههٔ  طهرح مسههودهٔ 

 ت بعدی.آپالن جهت اجرا آن به ریاست عمومی پالیسی و فرستادن

آن بههه  فرسههتادن و از کشههور خههارجه ریاسههت اعههزام کههارگران بهه 1397تشههکیل سههال  ترتیههب پههالن و  .21

 ت بعدی.آجهت اجراروابط کار تنظیم  وریاست عمومی قوای بشری  هٔ مدیریت اجرائی
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 کشهور و خهارج ازه ریاسهت اعهزام کهارگران به سهاالنهٔ  و وار ربهع کاری ماهوار، هایترتیب گزارش  .22

 ت بعدی.آجهت اجرا تنظیم امورکار ریاست عمومی قوای بشری و آن به مدیریت اجرائیهٔ  فرستادن

خصوصهی کاریهابی آسهیایی  خصوصی کاریابی افغانستان در کنفهرانس اتحادیههٔ  هٔ اتحادی هٔ اشتراک نمایند .23

 در کشور آذربایجان. 1396در سال 

 1396سال  در کشور خارج ازه ریاست اعزام کارگران ب کارکرد ها و دست آورد هایاین بود فشرده ای از 

 که به شما خوانندگان گرامی پیشکش گردید.

 

 


