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 /پیشگ فتاراری گز سپاس

 ی نا .ینم ایمم یش ش افغانس تان را ه ه ش ما پ یاس الم ی کار جمه ور  یمل یسیسند پال ینخرسند هستم که نخست
 .استمؤثر هازار کار  ۀامور دولت، در عرصه ادار  ی  یراهنما هرای یچارچوب واقع یک یسیپال

ن واهس ته ه ه همش ار  ی  تطب، اس ت یسند مل  یک یسیپال یناطوریشه  اس ت  یو تم ا  نهاده ا یادارات دولت  ی ا 
 . دخیل هستند در امور کارگر ویا کارفرماکه در هازار کار 

 ی نا و، الزم ی اس ته ازار ک ار  س اختنک ه هخ اطر ههتر  ینمای دتمرک ز م گستردهمهم و  موضوعات یرو  یسیپال ینا
 . یداردم یحانششاف هازار کار کشور توض یدولت را در راستا یدورنما یسیپال

ن  و  ه اهرنام ه  از یگ ردد،اس تخرا  م یس یپال ینکه از درون ا یهعد یها و پالن ها یژی سترات چگ ونگی تطبی   ا 
 یمل  یژی ک ار، اس ترات یمل  یژی استرات ینگونه. هدالزمی استدولت  یهه دورنما یدنکه در رسهحث خواهد نمود 

 .گردد یسند استخرا  م یناست که از ا یاز جمله پالن ها ی مهاجرت کار  یمل یژی و استرات یاهیکار

 یج  ادک  ه عب  ارت ازا ینمای  دس  ه هخ    مه  م وعم  ده تمرک  ز م یافغانس  تان ه  اال یاس  الم ی ک  ار جمه  ور  یمل   یس  یپال
در مطاهق ت  ای ن هخ   ه ا  .یباش دم  رفاه کارگران، هلند ه ردن س طح ه ازده ک ارگران ینتضم ی،کار  یفرصت ها
جندا   .اند یدهگرد یبو ترت یهشده هود ته یشش لندن پ 2014انششاف و اصالح که در کنفرانس   یمل یهه ا 

 یممرهوط  ه تن    ی ک  ار  یک  ه هاش  رکا یش  یتخن یه  ا ی  اهیو ارز  یمش  ورت یورکش  اه ه  ا یج  هدر نت یس  یپال یناس  ند
ن از  ی تمالش یاس ت و هص ورت مجم وع ی دهگرد یبهود تصو یدهگرد  ی اس ت ک ه ه ه رهب ر  حشوم ت افغانس تانا 

انشش اف  ی ره ذ یوزارت ه ا یش یتخن یو مش وره ه ا ی و ه ه همش ار  ینشهدا و معلول ی،وزارت کار، امور اجتماع
 است.  فتهیا

ن توس     ی   در ن   ر گرفت  ه ش  ده اس  ت. تطب، م  دت س  ه س  ا  مت  رکره  یس  یپال ی   تطب یزمانبن  د  یس  تمس ی  کا 
ش   هدا و  ی،در وزارت ک   ار، ام   ور اجتم   اعاداره ای   ن سیس   تم  و ی   دخواه   د گرد ادارهمش   خ   ی   اهین    ارت و ارز 

س   ینمعل  ول و  ی   تطب یس  ی،ه  ر هخ    پال یه  اال یم  رور کل   ی  ک ،.  هع  د از گرش  ت س  ه س  ا ش  دخواه  د  یستا 
ث ن ص  ورت خواه  د گرف  ت ت  ا اق  دامات اص  الح یراتت  ا   یو اص  الحات الزم  ه در س  ند اص  ل یی  راتاتخ  اذ گ  ردد. تغ یا 
ن، تغ یسیپال ورده خواهد شد تا مطاه  ا   .هازتاب داده شود یالملل ینو ه یهازار کار مل یها یشرفتو پ ییراتا 

اس  ت ک  ه م  ا در وزارت ک  ار، ام  ور  یس  ازمان ه  ای یس  یپ  الن و پال ی  بترت ۀپروس   یک  ار، ج  زا اساس   یمل   یس  یپال
غ  از نم   وده ا ی   نا یس  ازمان ی   تجه   ت ارتق  اا  رف یش   هدا و معل  ول یاجتم  اع  ی   نهس   تم ا ی  دوارم   ن ام.ی  موزارت ا 

 همچن  ان. ی  ردم  ورد اس  تفاده ق  رار گ یو جامع  ه م  دن یالملل   ینادارات همش  ار ه   ی،توس    ادارات دولت   یس  ی،پال
  نماید مهیا الرکر فوق نهادهای هه را ها وفعالیت ها هرنامه ها، پالن تطبی  زمینه پالیسی این که هستم امیدوار

نه  ا ت  ا  س  هیمهگون  ه ههت  ری  کش  ور  اقتص  ادی رش  د ک  ارگران، رف  اه کش  ور، ک  ار ه  ازار و   ای  تن   یم در هتوانن  د ا 
 .گردند

نم وده ان د اه راز  ی سهم فعا  داشته و همشار  یسی،پال ینا یبو ترت یهدر ته یشهاز تما  کسان یخواهمم یردر اخ
 ش ان تالش های هخاطر کار امور  معین صالحی، شاه احمد داک تر از میخواهم هخصوص. یمنما یتششر وقدردان

 . نمایم تششری هشار انداخته هود  غنامندی و نهائی سازی این سند پروسه تن یم که در انششاف و
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 :سند معرفی (1

قانون اساسی  ۷۶در مطاهقت هه ماده پالیسی ملی کار حشومت جمهوری اسالمی افغانستان 
 نمودن این ماده قانون اساسی، هه ادارات دولتی صالحیت تهیه .افغانستان ترتیب گردیده است

 دولت الزمی اند اعطاا مینماید.  های مقرره های که هخاطر تطبی  پالیسی

کشور کار  در داخل  افغانستان که قوای هشری ک هه هشت ونیم ملیون نزدیپالیسی ملی کار  
 کار میشنند در هر میگیرد.  از کشور خار   مینمایند و قوای هشری افغان که در 

رفاه کارگر، ایجاد فرصت های کاری، ههتر ساختن رواه  کارگر و پالیسی ملی کار در راستای 
و هلند هردن سطح هازده کارگران خطوط مشخ  را  ها همچنان در عرصه انششاف مهارت کارفرما،

هیان  خوی  نخستین سند حشومت افغانستان است، نوعاین پالیسی که در ترسیم مینماید. 
 موثر هازار کار کشور است.  ادارههای افغانستان در قبا   اولویتکننده 

روز  افزای که عبارت از افغانستان از نقطه ن ر هازار کار از سه ناحیه مهم تحت فشار قرار دارد 
افزون قشر جوان که همه ساله داخل هازار کار افغانستان میشوند، محدودهودن فرصت های کاری 

.  میباشد گان داخلی هه هازار کار کشور  و ادغا  عودت کنند گان افغان از خار  و هیجا شد مناسب
چال  های موجود سیاسی  ، هااسترا هه رکود مواجه ساخته این فشار ها که هازار کار افغانستان 

 اصالحات ملی دو چند میگردد.  پروسه و زمانگیر هودناقتصادی و امنیتی 

 تقاضای اقتصاد )مشرو ایشنامیک(هاعث کاه   را که فشار های فوق الرکرحشومت افغانستان 
 اقتصاد توسعه و تقویه کلیدی وضعیت ضعی  هازار کار کشور میداند. تعیین کننده اند،گردیده 
 پریر نیست. هه همین دلیل امشان شرای  که نیاز اقتصاد هه گونه دوامدار کمتر هاشد، در کشور 
تقویه هازار کار و هلند هردن توانای  ی  انششاف اقتصاد، راه سداین پالیسی هاالی ازهین هردن  تمرکز

تهیه پالیسی ملی کار است  حشومت افغانستانیشی از اولویت های  هدینمن ور،. میباشدکارگران 
ساحات کاری  ترکر یافته. چارچوب تحلیلی که در این پالیسی ایج داده هتواندنتکه در شرای  ناگوار 

در اولویت قرار  ثیر گرار هاشدا  که هاالی فرصت های کاری، حفظ کارگر و ایجاد و ای  معیاری ت
 . میدهد

وزارت های سش توری،  هه شمو ذیدخل این پالیسی در نتیجه مشوره های همه جانبه ادارات 
 ه مدنی تهیه و ترتیب گردیده است. عهین المللی و نهاد های جامادارات 

این پالیسی کامال ذریعه متخصصین داخلی کشور هه رهبری وزارت کار، امور اجتماعی،  انششاف
تا شده است  سعیاین سند،  تهیه و ترتیبصورت گرفته است. در جریان شهدا و معلولین 

وری گردد.ین ریات و مشوره های متخصص یک   ن از ادارات مختل  جهت غنا مندی سند جمع ا 
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لیت ؤمسمعین امور کار وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین  ی رهبر  ههکمیته کاری ملی 
کار حشومت افغانستان را رهبری هازار اداره  . وزارت مترکره،این پالیسی را هه عهده داشت انششاف
 . مینماید

ن هه  کار ارتباط میگیرد و یهه تما  سش تورها است کهاین پالیسی یک سند ملی  هخاطر تطبی  ا 
هنگی  ادارات همشار هین المللی نیاز است.  وزارت  همشاری همه جانبه دولت افغانستان و هم ا 

، همچنان هه داشتهاین سند را هه عهده  هماهنگی و کار، امور اجتماعی، شهدا ومعلولین رهبری 
نمایندگی دولت افغانستان از تطبی  این پالیسی ن ارت خواهد نمود. هه این من ور تششیالت 

ن ارت و ارزیاهی در چوکات وزارت کار، امور اجتماعی شهدا و معلولین ایجاد خواهد اداره جدید 
 گردید. 

گران است که در سش تور دولتی و یا سش تور ر مقصد اساسی این پالیسی رفاه و حفظ حقوق کا
را  از  خصوصی کار میشنند تا از یک جهت در انششاف دولت سهم هگیرند و  جهت دیگر از زندگی ا 

سوده هرخوردار  افغانستان، در اجندای ش  ماده ی  ی اصالحات ملی، نیروی .  حشومت هاشندو ا 
ایجاد وضیعت الزمی هرای استای هشری را ثروت حقیقی کشور میخواند و متعهد است که در ر 

  دهد.    هه هخر  را تما  امشانات در دست داشته ،انششاف و رفاه این ثروت ملی

 :حقوقی چارچوب (2

انششاف رواه  کارگر، اداره مناسب کارگر و محی   یحشومت افغانستان موجودیت زمینه حقوق
موزش های حرفوی  و ، مصونیت اجتماعی، کاریاهی، مهارت هاشغلینیت ؤکار، صحت و مص ا 

، امشانات مالی و جنبه تقنینی هدینمن ور . را الزمی می پنداردمتوازن هه مناهع و اقتصاد کشور 
 انداین سند در ن ر گرفته شده  در انششافکه  میباشداساسی  از جمله نشاتاهداف این پالیسی 

 پالیسی، از هودجه ملی کشور تمویل خواهد گردید.  های اینهرنامه  زیرا

. هه همین گونه اندچارچوب عمومی عملی نمودن این پالیسی قانون اساسی و قانون کار افغانستان 
معیارات هین المللی کار و کنوانسیون های هین المللی که از جانب حشومت افغانستان تصویب 

 گردیده اند نیز چارچوب عملی نمودن این سند را در هر میگیرد. 

تحلیل  کلی، تعدیالت انجا  دادن  شومت افغانستان هعد از اصالح حقوقی ملی، ح پروسه در
الزمه را در قانون کار کشور وارد خواهد نمود تا این قانون هه نیازمندی های موجوده هازار کار و هه 

کلیدی قانون کار که   موادوضیعت فعلی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور پاسخگو هاشد. 
، رفاه کارگر و کارفرماشاف نیروی هشری، رواه  میان کارگر و شامل کاریاهی، شرای  خدمت، انش

 . مورد توجه خاص قرار خواهد گرفت نیت اجتماعی میباشدؤمص
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ن حشومت افغانستان  که  اقتصادی درازمدتپالیسی ملی کار در روشنای  ی ریفور   طوریشه ,هدف ا 
از طری    نفسو متشی هه  پایداراقتصاد ایجاد ترکر یافته، خود ک فائی" اجندای شناسای  ی  ر "د

توسعه سرمایه توسعه سش تور خصوصی و   ،ههبود همشاری های تجارتی منطقوی رشد تجارت،
 ، دسترسی هه خدمات، حاکمیت قانون، حشومتداری خوبدرازمدت در سش تور عامه گراری 
 انششاف ملیستراتیژی رهنمود عمومی تطبی  این پالیسی  رفت.گمورد اجرا قرار خواهد  ,است

همچنان  میباشد. این ستراتیژی ایجاد فرصت های کاری مقصد کلیدی است زیراکه  افغانستان
که توس  حشومت افغانستان تصویب گردیده است و ایجاد فرصت های  پایداراجندای انششاف 

ن می هاشد 17کاری و رشد اقتصاد یشی از    . استنیز رهنمود عمومی تطبی  این پالیسی  مقاصد ا 

ن فلهرا، ، نمودهتمرکز  ،"شغل هرای تحو "عملی مانند هرنامه های این پالیسی هاالی  محتوای ا 
 مشخ زمانی  چارچوب دارای شاخ  ها واستراتیژی اشتغا  زای  ی ملی که  .استاعتبار قاهل 

هخاطر  هه همینگونه، .سرچشمه خواهد گرفتاز پالیسی ملی کار هازار کار میباشد نیز هرای ههبود 
 . انششاف داده خواهد شدثر تطبی  این پالیسی یک ستراتیژی ملی کار نیز ؤایجاد چارچوب م

 :یسیپال یدیکل های بخش (3

 :ذیل تمرکز خواهد نمود هحثسه پالیسی ملی کار هاالی دورنمای حشومت افغانستان هرای 

 ایجاد فرصت های کاری  -
 رانگتضمین رفاه کار  -
ی  ی افزای   -  کارگران کارا 

 
 :یرنده اهداف فرعی ذیل خواهد هودگپالیسی ضمنا درهر  این
ساله همه  نفوس این کشور است، مزایایگ ترین ر که از هز  جوان افغانستان قوای هشری  -

 را  های مشخ گاز طری  پرو  و کار را تششیل میدهدجدید  متقاضیاننزدیک هه نیم ملیون 
ساختار  ها. پالیسی ملی کار ندرفتگمناسب مورد توجه قرار خواهد کاری  های ایجاد فرصت
 .قرار داردمطاهقت  در نیز پالیسی ملی جوانانو انی غجامعه اف

 مهاجرتتقویه سیستم   کار میالن مهاجرت کار ها در ن رداشت اینشه پالیسی ملیپاسخ هه  -
کار  یمل یسیپال یجز اساس یکمهاجرت کار  یمل یژی سترات ینگونهرا درک نموده هد کار

   است. 
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 اساس پیشرفت اجتماعی و اقتصادی اشتغا  زائیحشومت افغانستان هدین هاوراست که 
جندای و هخ  اساسی   کشور هوده ر پالیسی ملی کافلهرا انششاف ملی را تششیل میدهد. ا 
 نیز تمرکز مینماید:هرنقاط ذیل 

سش تور و متوازن فرصت های کاری از طری  رشد پایدار ایجاد  ارايه چارچوب اساسی هرای   -
 های دولتی و غیررسمی.

 .واضع هرای کاه  هیشاری و کم کاری  راه حلارایه  -

 هموجود هرنامه هایو  ها ازطری  پالیسی اشتغا  زائیستراتیژی در اولویت قرار دادن   -
و افراد دارای  ،، خانمهاو کاگران که جدیدًا داخل هازار کار میشوند جوانان میان

 معلولیت
فرینی گترویج فرهن - موزش و و ترویجپاسخگو هه نیاز  هازارکار،  کارا  که  محی  کاری ملی  ا 

ن تالش و اهتشارعمل مورد  یرد.گپاداش قرار  تشوی  و درا 

 :یحالت فعل یلتحل (4

که در پیشرفت نسبی اقتصادی کشور  ۲۰۰۱سا   هاوجود کمک های هی ساهقه جامعه جهانی از
ران افغان در حالت نسبتا وخیم قراردارد. درطبقه گوضعیت فعلی کار  داشت،نق  موثرو اساسی 

 ,جزا فقیرترین کشورهای جهان هاقی مانده ، افغانستان شاخ  توسعه انسانی سازمان ملل هندی
روز  رشدنه تنها مششالت هازار کار مانند  .کسب کرده استکشورجهان  ۱۸۵را درمیان ۱۶۹رتبه و 

افزون نفوس جوان، عد  موجودیت فرصت های کار و مدغم سازی هیجا شد گان داخلی و عودت 
و امنیتی  عاوضا نا متوازن هودن ,کاه  کمک های خارجی کنندگان از کشور های خارجی هلشه 

را  اقتصاد کشور را هه رکود مواجه ساخته ودرنتیجه هازار کار ،گسیاسی و افزای  روزافزون جن
 اع قرارداده است.تحت شع

ن زیر سن چهل قراردارد.  میلیون( 6.9) ثلث نفوسکه دو هیک کشور جوان هود اً تان اساسافغانس ا 
یرد هاید هه گازاین مزیت جمعیتی استفاده اع می در انششاف اقتصادی صورت خواهيم که هما  رگا

یند ن فرصت های کاری فراوان گفراهم ای  ۀجوانان افغانستان ا  ینده نه موجود هاشدردد که در ا   ا 
ضمنًا هخاطر انششاف مهارت های مورد  .شک و شبهات و کشمش  ،گیهیچار  ،گجن مملو از ای 

نیاز هازار کار امروزی هه سرمایه گراری وسیع ضرورت است تا نیروی هشری جوان افغان در سش تور 
 های خصوصی و دولتی در داخل و خار  کشور شامل کار شده هتوانند. 

ینده، حدود چهار میلیون جوان هه سن کار  هر شاخ  های رشد نفوس،ی مبتن  تا پنج سا  ا 
 %(16.4) و کم کاری  %(22.2) هلند هیشاری میزان رسیده و هه هازار کار که در حا  حاضر دارای 
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د که این امرهاعث یک چال  عمده هرای سیاست گراران در عرصه ایجاد نمیشو داخلمیباشد 
 ایسته  در کشور میگردد.شغل تحت شرای  کار ش

، جمعیت  (ALCS 2014)۲۰۱۴هه اساس یافته های سروی هررسی وضعیت زندگی افغانستان 
( ٪۴۷.۵ملیون ) ۱۳سا  حدود  ۱۴ملیون نفرتخمین شده است. تعداد افراد زیر سن  ۲۸کشور 

 میزانا کل نفوس هوده که یک رقم هسیار هلند را در سطح جهان نشان میدهد. ساختار سنی جوان ه
هسیار هاالی تولدات هه مثاهه یک چال  فرا راه  پیشرفت در عرصه های مختل  تلقی میگردد. 

ن حدود  ۶۵تعداد افراد گروه سنی  فیصد مجموع نفوس کشور را تششیل  ۲.۶سا  و هاال تر از ا 
ن  ۶۵دارای  یک عضوا دارای سن  دههه طور  اوس  هر یک از پنج خانوامیدهد که  و هاال تر از ا 

مینات اجتماعی، این طبقه  هار دوش افراد سن کار ا  میباشد. در صورت عد  موجودیت سیستم ت
نفر هوده که از جمله  ۷.۴در کشور  دهایشان میباشند. اوس  اعضای خانوا( و واهسته هه ۱۵-۶۵)

 سا  تششیل میدهد. ۱۵ن ( ایشان را کودکان زیر س٪۴۸تن ) ۳.۵هصورت اوس  

 ی میشند.گافغانستان زیرخ  فقر زند درصد نفوس  ۳۹،۱رفته گنج  هایشه صورت س اساس هه
افراد هیسوادیشه در واهسته هه و  رگمیان فقر و خانواده هایشه واهسته هه اطفا  کار  اً ضمن

الی سه ملیون  ۲،۷وجود دارد. هین  راهطه مستقیمکار میباشند سش تورهای غیررسمی مصروف 
ن هین سن  ۴۶اطفا  که   هعضی شان در  وقراردارند در هازار کار مشغو  اند  ۱۱الی  ۵درصد ا 

وریست که هیشترین این اطفا  هدترین وضعیت ممشن کارمیشنند.  .از طبقه ذکور است قاهل یادا 

نان این رقم درصد هوده که در میان جوا ۲۲هیشاری درافغانستان هه صورت عمو   نزدیک هه  میزان
نها  قوای هشری درصد زنان در  ۲۹درصد میرسد. نزدیک هه  27هه  افغانستان فعا  هوده که ازمیان ا 
ن سش تورتولیدی مشغو   ۲۴درصد درسش تور زراعت و  ۶۶  .هستند کاردرصد ا 

. این هستند ارمشاغل کم مهارت مصروف ک افغانستان در قوای هشری درصد  ۹۰هه  نزدیک اکنون
موزش  گراری ساحه توجه اساسی و  سرمایه  ع یم را ایجاب مینماید تا هتواند که افراد هیشتر ا 

نیاز هه  شغل های کهردند تا در سش تورها و گ مجهزهیبینند و هه مهارت هایشه موردنیاز هازارکار هوده 
 .شامل کار گردندمهارت های هاال دارند 
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 :یدگاهد (5

موثر  فرصت های شغلیاز طری  تهیه کشور  ملیانششاف  سهم گیری دردیدگاه پالیس ملی کار 
 است. هرای همه افغان ها

 : اهداف (6

 ، نژادی، قومییجنس تبعیضهرای افغان ها هدون  مساوی شغلیفرصت های  تسهیل -
 یو مرهب

کشور از طری  افزای  توانای  ی  هشری  نیرویتولید  قدرتقاهلیت استخدا  و  هلند هردن  -
 هرنامه های انششاف مهارت های دولتی و خصوصی از طری های ایشان 

ههبود محی  تقنینی و شرای  کار  شایسته از طری  ایجاد و تطبی  قوانین، مقررات و  -
 معیارها

 ههبود هماهنگی هین شرکای کلیدی -

 ،نمایندگان اتحادیه های دموکراتیک کارگران و کارفرمایان های تسهیل فعالیت -
چانه زنی جمعی هرای تعیین مسائل مرتب  هه کار و حل و ، تشوی  گ فتمان اجتماعی

ن توس  شرکای صنعتی  فصل  ا 

 تسهیل و تن یم مهاجرت کارگران افغان هه خار  از کشور و کارگران خارجی در کشور  -

وری و استفاده از ارقا  ومعلومات هازارکارپروسه ههبود  -  جمع ا 
 

 :یاساس ولاص (7

ئیموثریت و  -  کارا 

 جندر -

هنگی،  -  مشارکت و همشاری هما 

 کیفیت -

 پایداری  -

 شفافیت و حساب دهی -
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 :یسیپال عمده یها بخش (8

 :تمرکز مینماید ذیل هخ  اساسیسه  هاالی ( NLPپالیسی ملی کار )
 های کاری  تایجاد فرص -
 رفاه کارگران مینا  ت -

ی  یافزای   -  کارگران  کارا 
 

 :کار های فرصت ایجاد : پالیسی اول بخش .8.8

 :تحول برای شغل     .8.8.8

هازار کار کشور میگردند که فرصت های  شامل در حالی جوان افغان 400000حدود هر سا  
هه همین میباشد. ن خوبوضعیت امنیتی  ضعی  و شغلی در هازار کار کشور محدود، اقتصاد هازار

غیر مصروف کارهای و عده در داخل کشور هیشار و یا  شده مهاجرجوانان از کشور علت، عده از 
مت افغانستان رشد صریع اقتصاد کشور و ایجاد فرصت های شغلی را وسیله حشومعیاری هستند. 

 هیرون رفت از وضعیت فعلی، هخاطر هدینگونه، .تلقی میشنند هرگشتاندن امید میان افغانها
 . دارد انششاف زیرهناها نق  کلیدی

، ایجاد فرصت های کاری و پیشرفت ی  یزیرهنا انششافان  رواه  مستقیم میان  تحشومت افغانس
. هناهرین حشومت درن ر دارد تا هرای پیشرفت اقتصاد میشند درکاقتصادی و اجتماعی جامعه را 

پایدار در سش تور های زراعت،  ساختمان  خدمات انرژی  مشاغلجامع مبتنی هرایجاد هرنامه کشور 
ب را هم . حشومت همچنان پروژه های نمایدو مناهع طبیعی را ایجاد  سرکسازی و ایجاد کانالهای ا 

ینده هه تما  والیات توسعه خواهد داد تا ازین طری  هم هه طی  ع یمی از  میدهد ادامه نرا درا  و ا 
 .گرددایجاد  مرد  کار

در دگرگونی اقتصاد محلی وملی ، حشومت  پروژه هانق  اساسی  هخاطر اطمنانی ساختن 
ا استفاده خواهد نمود تا هتواند که ه این پروژه تطبی در  محل ها و امشاناتافغانستان از مهارت 

 .فرصت های شغلی ایجاد نمایدغیر مستقیم مستقیم و  تشبثات محلی ازین طری  هرای مرد  هطور 
عامه، تا حد ممشن و ها درن ر داشت  رفیت موجوده محل، هطرف هرنامه های زیرهنای  ی  امور 

ن سهیم ساخته خواهد شد. هدینگونه، مدیریت مصارف  هزرگ سوق داده شده و مرد  محل در ا 
سان خواهد گردید.    همچو هرنامه های هزرک ا 
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 : صلح یبرا شغل .8.8.2

را تششیل  کشور  ل المدت و طویل المدتسنگ تهداب اجندای ثبات و انششاف ملی قلی شغل ها
فرصت  که رکود دوامدار اقتصادی کشور هاعث ضیاع  مینمایدحشومت افغانستان درک  میدهد.
هخاطر هیرون رفت از  ، نارضایتی مرد  و مهاجرت هه خار  از کشور گردیده است.شغلی ک ثیر های

. این هرنامه در اندازی مینمایدرا راه هرای صلح"  شغل"این حالت، حشومت افغانستان هرنامه 
 فراهم می کند. هرای کارگران فرصت های شغلی را در مناط  شهری و دهاتی  ،کوتاه مدت

اشتغا  زائی اضطراری در کشور  مبنی هرهخاطر جلوگیری از ناهمواری و ای  هازار کار، این هرنامه 
 هه یا پائین از ر و مزد مطاه استخدا  متعدد کارگران هرای یک کاهای ششننده، تسهیل مدیریت، 

 انششاف یافته است.  نرخ هازار

خصوصی و ایجاد  سریع سش تور دولت هرای رشد  السیر سریععملی و اقدامات نیاز هه این هرنامه 
. این هرنامه هه تنهای  ی خود هحران اقتصادی و فقررا در افغانستان حل فرصت های شغلی دارد
از امید ههبود را ایجادمینماید. این هرنامه متششل و روند انتقا   تسهیل  نخواهد ساخت، اما 

، ایجاد کشت زارها و غرص درختان سبزشهرها  حاشیه هایزراعتی؛ تقویت  زیر هناهایهازسازی 
گزمه در کوه های شهر های هزرگ افغانستان؛ کمشهای مالی کوچک هرای زنان  ها، انجا پارک 

جهت جلوگیری از رشد ؛انتقا  پو  نقد های ارزانمسشن  سرپرست خانواده ها؛ دسترسی هه
موزشی ها کیفیتیو سوا تغر ضعی  ؛ و ارائه هخاطر شمولیت در هازار کار ؛ ارائه هرنامه های ا 

 .مهاجرین دسیستم های صدورکوپون هرای هازگشت و ادغا  مجد

محی  تجارت و خدمات عالوه هر این، دولت هه اقدامات  میان مدت و هلند مدت از جمله ههبود 
فرینی؛ و هرسیاست های هزرگ اقتصادی، مالی و سرمایه گراری  موزش های کارا  مالی؛ ارائه ا 

 .تمرکزمینماید

 :TVET))یو حرفو یفن یکی،تخن یآموزشها .8.8.3

ها  دسترسی هه فرصت انششاف مهارت های غیر رسمی و رسمی متناسب حشومت افغانستان
موزشهایکیفیت و قاهل پرداخت را هرای افغانها ذریعه  در تخنیشی، فنی و حرفوی فراهم میسازد.  ا 

. تا قاهلیت شغلی شان هلند هرود همچو خدمات، هه خانم ها توجه خاص داده خواهد شد عرصه
موزش های تخنیشی و مسلشی را تنها وسیله هلند هردن مهارت های تخنیشی  حشومت افغانستان ا 

ماده ساختن جوانان مسلشی که هتوانند در رشد اقتصادی و جوامع تل نرا وسیله ا  قی نمیشند، هلشه ا 
و وسیع را  انهها در ن رداشت این، دولت یک طرز کار پی  هین .میداندکشور سهم داشته هاشند 

موزان  نجائیشه تعداد کار ا  موزش های تخنیشی و مسلشی روی دست خواهد گرفت. از ا  در ارائه ا 
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هه نهاد های عامه و خصوصی سهم هزرگ تری را افغانستان  حشومتمیلیون میرسد،  1.7کشور هه 
 ماید. نواگرار می

موزش ؤها در ن ر داشت اینشه وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین مس لیت ارائه ا 
موزش تخت معارف ر وزا  تخنیشی، حرفوی و مسلشی غیر رسمی را هه عهده دارد و نیشی و مسؤلیت ا 

سهم هر نهاد را هررسی خواهد نمود تا از افغانستان  حشومت، مسلشی رسمی را هه عهده دارد
یددوگانگی و ای  جلوگیری هه عمل  در راستای ههتر ساختن افغانستان  حشومت. همچنان ا 

موزش های تخنیشی، حرفوی و مس ، دسترسی، کیفیت، ارتباط اهنگیلشی هه شمو  هممدیریت ا 
موزش ها هه هازار کار، تمویل  ، و ن ارت نهاد های عامه و خصوصی را تحت هررسی قرار پایدارا 

موزش های تخنیشی، میدهد. دولت سش تور خصوصی را تشوی  و حمایت می کند که در ارائ ه ا 
 حرفوی و فنی هه شمو  تهیه نصاب تعلیمی اشتراک نماید. 

موزش های تخنیشی، حرفوی و مسلشی را ذریعه هورد خدمات ارائه ادارات  میاناهنگی دولت هم ا 
موزش های تخنیشی ) ( ANQA(  که تحت رهبری مرجع ذیصالح ملی مهارت های افغان )TVET Boardا 

موزش های تخنیشی و  ایجاد میگردد، تامین خواهد نمود.  این مرجع ذیصالح اداره و تن یم ا 
موزش های تخنیشی که توس  سش تور عامه و  سش تور  مسلشی ملی را هه عهده خواهد داشت. هورد ا 

کنترو  کیفیت، ن ارت معیارهای مهارت های مسلشی، ارزیاهی  مسؤلیتخصوصی ایجاد میگردد 
 تخنیشی و مسلشی را هه عهده خواهد داشت. و امتحانات، تصدی  او اعتباردهی انستیتوت های 

موزش های تخنیشی، حرفوی و مسلشی  مهارت های مورد نیاز سش تور تولیدی هخصوص سیستم ا 
زراعت، ساختمان، تجارت و اقتصاد، خدمات و معادن که  رفیت ایجاد و ای  را دارا میباشد 

ورده می سازد.   هرا 

دی های هازار کار خواهد پرداخت تا نصاب های حشومت افغانستان همواره هه ارزیاهی نیازمن
موزش های تخنیشی هه اساس نیازمندی  عیار گردد. هخاطر تحق  این امر، دولت  کار هازارهای ا 

موزش های تخنیشی، حرفوی و مسلشی را هه اساس نیازمندی های  متعهد است که مناهع مورد نیاز ا 
میشانیز  های تمویل مالی ذریعه هازار کار در صورت رویشار نمودن  شامل که هازار کار عیار سازد

 . میباشد استخدا  موف  نیروی هشری مورد نیاز شان

موزش های تخنیشی و مسلشی را هلند میبرد تا  ارائه کنندگانحشومت افغانستان  رفیت های  نها ا  ا 
ریت نماید و ، فعالیت های همچو تحقیقات را مدیشدهنیاز مندی تحقیقات جدید قادر هه شناسائی 

 ارزیاهی هه از دریافت های این تحقیقات هه گونه موثر استفاده نماید. حشومت افغانستان نیاز
سطح همشاری دولت که هخاطر پی  هینی مینماید تاوضیعت فعلی ارائه مهارت های تخنیشی را 
ارائه ادن د تطاه تعین گردد. هه همین گونه هخاطر موثریت هرچه هیشتر این مهارت ها الز  است 
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 حشومتاهتشارات جدید،  هشار انداختنمهارت های تخنیشی ها نیازمندی های هازار کار و 
موزش های تخنیشی و مسلشی که ذریعه افغانستان  وزارت معارف و فعالیت های تحقیقاتی ارائه ا 

هنگ و متناسب خواهد  وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین هه کار انداخته میشود هم ا 
 ساخت. 

 کارگر: یهبه کارگر و ته نیازمندی 

 درک نیاز هه ایجاد راهطه ههتر میان نیازمندی هه کارگر و تهیه کارگر را  افغانستان حشومت
ئی مینماید. هه این من ور حشومت نه تنها هاالی هلند هردن سطح مهارت و  کارگر تمرکز کارا 

هازار  کارگرمینماید، هلشه اقدامات الز  را جهت هلند هردن  رفیت اشتغا  زائی و نیازمندی هه 
کار را روی دست خواهد گرفت. کارگران کم مهارت و کارگران که دارای مهارت های هلند هستند 

هرای  شغل"هرای صلح" و  شغلمساویانه مورد توجه قرار خواهد گرفتند. هرنامه های مانند "
را اندازی میگردد، کارگران که دارای سطح مهارت و افغانستان  حشومتتحو " که توس  

همزمان، حشومت کارگران ها مهارت را در هست های دان   پائین هستند هه کار میگمارد. 
سروی وضیعت زندگی خالی که در ادارت دولتی وجود دارد هه کار خواهد گماشت. هه اساس 

فیصد هست های  50انجا  یافته است، اکنون،  2014و  2013در سا  که  در افغانستان
دولتی ذریعه افراد که از دوره متوسطه و یا لیسه فارغ گردیده اند اشغا  گردیده است.  
همچنان، حشومت هرنامه های تمویل مالی و اقدامات دیگر مانند از هین هردن موانع سر راه 

نها تا هتوانند که ها هرنامه های طویل المدت خصوصی،  سش تور سرمایه گراران در  و حمایت از ا 
مصؤنیت سرمایه گراری کنند،  روی دست خواهد گرفت. هدینگونه در سش تور های مختل  

مد.  شغلی  کارگران هه وجود خواهد ا 

 :یو شاگرد شان یکارآموز یها برنامه .8.8.4

موزی و هرنامه های استاد شاگردی  )شاگرد شانی( هاعث ایجاد تشوی  نمودن هرنامه های کار ا 
موزی ها و حرکت هطرف ثبات میگردد. حشومت هرنامه های کار  مهارت را راه اندازی خواهد نمود تا  ا 

 جوانان، هخصوص، دختر خانم ها، تجرهه کاری الز  هخاطر راه یافتن هه هازار کار را کسب نمایند. 

که در هخ  های تجارت و ساختمان کار  یهمچنان دولت هرنامه های تشویقی هرای سش تور خصوص
دولت ذریعه پالیسی های که رشد کار و و ای  هازار کار را تقویت مینماید در ن ر خواهد گرفت. 

موزان  حشومت هرنامه های زمینه کاریاهی را مساعد خواهد ساخت. هه همین ترتیب، هخشد هه کار ا 
مورزی را طور تن موزشی داخل خدمت و دوره های کار ا  موزان هعد از ا   یم خواهد کرد که کار ا 

ماده گردند.  ن تما  مهارت های الز  هخاطر اشغا  پست های خالی در ادارات دولتی ا   تشمیل ا 
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هخاطر انششاف مهارت های غیر رسمی، حشومت هرنامه های استاد شاگردی را تحت یک 
ورده تا این سش تور هزرک که شامل  مو  1چهارچوب سازمانی ا  ز میگردد و تا الحا  تحت میلیون کار ا 

 هرنامه های اصالحی قرار نگرفته اند تحت پوش  قرار گیرند.

هرنامه های استاد شاگردی هه اساس نیازمندی مارکیت عیار هوده، هه هزینه کمتر نیاز دارد و 
موزان را مساعد  معموال از جانب مالشین شان تمویل میگردد. حشومت زمنیه رشد مسلشی کار ا 

 سهم حشومت در تسهیل نامه تصدی  مهارت شان را روی دست خواهد گرفت تاساخته و هر 
موزان غیر رسمی در رشد جوامع و اقتصاد کشور   کارا 

موزش های اعطاا شهادتنامه ذریعهحشومت  موزان، مسلشی  رشدو مساعد ساختن زمنیه  یا  کار ا 
در رشد اقتصاد و جوامع کشور تسهیل مینماید. همچنان،  را سهم گیری هرنامه استاد شاگردی

شرکت های کوچک( و ه یحشومت افغانستان هرعالوه مشارکت ها سش تور خصوصی) اتحاد
موزش های  مراکزهمشاران هین المللی  رفیت  موزش های تخنیشی را هلند خواهد هرد تا زمنیه ا  ا 

موزان مساعد گردد.  حرفوی صنوف دروس عملی و ن ری مشاتب رسمی و غیر رسمی هه کار ا 
موزی( را ارائه خواهد نمود تا سطح مهارت های  )اهتدائی، متوس  و عالی هه شمو  صنوف سواد ا 

موزان هلند هرده شود.   تخنیشی و سطح دان  کارا 

موزش های رسمی ذریعه  موزش های غیر رسمی مهارت ها را ها ا  حشومت، هرنامه متمم نمودن ا 
ر مرجع ذیصالح شایستگی ملی تنیز  های تصدی  و اعتبار دهی که تحت چحرفوی، میشاارزیاهی 

موزش های غیر  (  ایجاد میگردد روی دست خواهد گرفت.ANQAافغانستان ) شناسائی و تصدی  ا 
ینده موزی، ا  موزان را ههتر ساخته در موثریت هرنامه های استاد  رسمی کار ا  مسلشی و حرفوی کار ا 

موزان میان  موزان فرصت تحرکیت کار ا  شاگردی می افزاید. همچنان، ارزیاهی سطح دان  کار ا 
موزش رسمی و غیر رسمی را تسهیل مینماید.  سیستم های ا 

    :یجبه اساس نتا یخدمات اشتغال زائ یقتشو .8.1.5

ساختن هازار کار کشور، ارائه خدمات موثر اشتغا  زائی اهمیت هسزای دارد. حشومت هخاطر ههتر 
از طری  حمایه نمودن نهاد های استخدا  کننده خصوصی و دولتی  را افغانستان ارائه این خدمات

% و ای  در سش تور خدماتی هنوز هم غیر رسمی 80ها در ن رداشت اینشه ادامه خواهد داد. 
تصاد کشور هم غیر رسمی است، خدمات اشتغا  زائی فعلی فیصدی کم نفوس اق چگونگیو  است

هه اساس سروی نیاز هازار کار و تهیه نیروی هشری که توس  کشور  را تحت پوش  قرار میدهد.  
وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین انجا  یافته است، خدمات اشتغا  زائی فعلی موثر، 

یک قسمت ع یم خدمات اشتغا  زائی هه هه این اساس، حشومت هاید متساوی و مرتب  نیست. 
اساس نتایج که فعال هه عهده سش تور عامه است، هه سش تور خصوصی واگرار نماید. اصو  تشوی  
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و  کار گماشته اند هوه که چی تعد افراد هیشار را ههنهاد های خصوصی هاید هه اساس موفقیت شان 
نها در ساحه کار  عامه و خصوصی در نهاد های  کارکرد. هخاطر موثریت نه استچگوموفقیت ا 

اشتغا  زای  ی، حشومت هاید و ای  نهاد ها عامه را تجدید ن ر نموده تا از دوگانگی و ای  
 جلوگیری صورت گردد. 

حشومت افغانستان، سهم کلیدی را هه نهاد های سش تور خصوصی که در عرصه استخدا  و 
نها زیرهنای انتقا  هازار کار واگراراشتغا  زائی فعالیت مینمایند  هه نفع کارگر و  مینماید تا ا 

، ارائه یاهیکار هخاطرمشوره  مانندسش تور خصوصی خدمات . را ایجاد نمایداستخدا  کننده 
رست و هه موقع در مورد هازار کار، سیر و انتخاب مسلک و و یفه و اداره هرنامه های معلومات د

 هازار کار را ارائه خواهد کرد. 

     : خارج از کشور بهبرنامه اعزام کارگران  .8.8.6

تن یم مینماید.  هازار کار خار  از کشور رارا هه  اعزا  کارگران افغانامور  حشومت افغانستان
 –مهاجرت را هرای کارگران ها مهارت های تما  سطوح  ذیره  زمینه ارگانهایها حمایت  حشومت

 ستراتیژی فقر، دولت کاه  راهطه میان مهاجرت و  ها درکمساعد میسازد.  –کم، متوس  و هلند 
ای مناسب، استخدا  هرای شغل ه پایدارمهاجرت  یتا میشانیزم انششاف میدهدرا  گرکار  اعزا 
فرا گرفته خار   دررفاه اعضای فامیل، شناسای  ی مهارتهای  ی که  انششاف،، نهو عادال متوازن 
 ثبت هشمو کار اعزا  و پیگیری روند  در هازار کار افغانستان دوهاره هشار انداخته میشود،و  میشود

 کارگر افغان که مهاجر میشود ایجاد گردد. خارجی در کشور و  مهاجر کارگر

 مورد توجه خاص هازارهای هین المللی تن یم کند هه افغانی رامیشانیز  های که مهاجرت کارگران 
صورت خواهد گرفت. هدین من ور حشومت افغانستان تفاهم نامه های دو جانبه را ها ممالک 
میزهان امضاا خواهد کرد. حشومت افغانستان هه ممالک که کارگر مهاجر را میپریرند، انگیزه های 

را در ن ر  خواهد گرفت. همچنان نهاد های که کارگر مهاجر افغانی را استخدا  میشند و یا  تشویقی
تا نق  افغانستان در اعزا  کارگر مهاجر  در استخدا  شان همشاری میشنند هم هاید تشوی  گردند

کشور  رفیت نهاد های مشوره دهی افغانی که در خار  از هه هازار های هین المللی متبارزتر گردد. 
 در عرصه اعزا  کارگر هه خار  از افغانستان کار مینماید هلند هرده خواهد شد.
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 کارگران رفاه تضمین: یسیدوم پال بخش .8.2

 :کارگران اجتماعی ؤنیتمص و منفعت تأمین ، حقوق .8.2.8

، هسیار ارزنده است اقتصاد کشور و هازار کاررسمی در  یرسش تور غ نق  اینشه ها در ن ر داشت 
ین نماید که در شرای  فعلی جهت هلند یمزد را در سراسر کشور تع حد اقلدولت مصمم است تا 

هردن سطح اقتصادی ارزشمند هوده و دولت را کمک میشند تا و ای  سش تور غیر رسمی )چنانچه 
ی  ی ورد. تع کارا  مزد هعنوان  حد اقل معیار هرایین نمودن یانها زیاد میشود( تحت قانون کار درا 

در قانون اساسی  چنانچه حشومت افغانستان. تلقی میگردد اصل مهم همنطور نگهداشت کارگران
 تصویب گردیده است، ILO)سازمان جهانی کار ) 100کنوانسیون در   طوریشه و ، ذکر گردیده

ای و هر  متعهد هودههرای پرداخت مزد مساوی، رفاه کارگران "پرداخت مساوی هرای کار مشاهه( 
حد ین نمودن و عملی نمودن یدراز مدت اقدامات روی دست میگیرد که شرای  مناسب هرای تع

یدمزد  اقل . دولت هعنوان تعهدش هرای ههبودی شرای  اقتصادی همشهریان هه مرور زمان هوجود ا 
خواهد گرفت که  جدید روی دست یافغانستان اقدامات حشومت . مزد کارمندان را ازیاد میبخشد

 مصؤنیتو مناسب در تششیالت اقتصادی ایجاد گردد ها پالیسی های  ی منسجم  مصؤنمحی  کاری 
ن قوانین ملی تغیر کرده و اداره ملی مقرره تاسیس گردد که ن ارت از  و صحی کار که هه اساس ا 

نعملی شدن  کارگران هتواند تا  دادهتغیر  هر حسب ضرورت و نافر ،نماید. دولت قوانین را ایجاد ا 
دولت هه من ور انششاف  د.نجمعی ایشان استفاده کن هاز ح  انجمن سازی و فعالیت دست

گ فتمان اجتماعی چوکات ها و میشانیز  سه جانبه  را ترویج می هخشد. درسطح ملی، دولت شورای 
ن دولتتا  ملی کارگران افغانستان را   ، کارگران، نهادهای تجارتی وسیس میشند که توس  ا 
  سائرمسایل مرتب  هه کارگران، و انششاف ملی و  تا درعرصه حل نمود اجتماعی تالش خواهد 

نکه کشور دچار  و چال  های  مششالت  است همشاری نماید. ا 

گی هه من ور حل مششالت و رسید ثر را هه ؤتا مشانیز  های م مینمایدرا تشوی   متشبثیندولت 
 ساحه کاری کم گردد. نارضایتی هاترتیب نموده تا مششالت در

مینمقرره  ادولت گروه کاری سه جانبه را تششیل مینماید ت نیت در سش تور ؤامنیت ومص تا 
ماده ،که از طرف کارمندان و کار فرما تمویل میگردد، خصوصی رسمی سازد. دولت ها همشاران  ا 

موثر  که کارگران و کارفرمایان هتوانند حقوق خوی  را در فضای  ی هراهر و هاجتماعی هرای ایجاد زمین
  هرای هر دو طرف هاشد کار خواهد کرد.

دولت کوش  خواهد کرد تا اطمینان از مشوره های سه جانبه و میشانیزمهای  اداری کار که کامال  
ر پالیسی حاصل نماید.  از کار گران و کار فرمایان در سش تور رسمی و غیر رسمی نمایندگی کند د
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دولت هیشتر فرصت های را هرای گ فتمان ها همشاران اجتماعی و جامعه مدنی فراهم خواهد ساخت 
 تا زمینه مساویانه کار را هه تما  اقشار ایجاد نماید

 
 :در شغل یتجنس تساویزنان و  یاوضاع اقتصاد یتتقو  .8.2.2

نها در رشد اقتصاد کشور الزمی  نجائیشه طبقه زن نص  نفوس کشور را تششیل میدهد، نق  ا  از ا 
 است. 

از زنان و دختران  ،زنان افغان در دهه اخیرکلی ها وجود پیشرفت های قاهل مالح ه ههبود 
 ههبود وضیعتپیشرفت هایشه در زمینه  از حشومت افغانستان. هرخوردار هستندکمترین پیشرفت 

  .نان هه حقوق انها در قانون اساسی متعهد میباشدچزنان صورت گرفته پیشتیبانی نموده و هم

اشتراک ایشان در مششالت فراروی زنان که هاعث جلوگیری تا متعهد است  حشومت افغانستان
جهت تطبی  پالن عمل ملی  و ای  شده از هین هبرد. دولت  پیشرفت جامعه از طری  اشغا 

( و پروگرامهای مهم دیگر کوششهای فراوانی را روی دست خواهد 2019-2008ان) هرای زنان افغ
ورزیده و از نگاه اقتصادی تقویه گردند.  اشتراک خوهتر گرفت تا زنان در زمینه پیشرفت افغانستان

تقویت توسعه داده تا زمینه  و مقررات فغلی دراین مورد را مزید اصالح و دولت چارچوب قانونی 
همچنان دولت سهم زنان را در هازار و  .ههتر هرای زنان فراهم گردد ) هعنوان کارکن یا کارفرما(

سش تور خصوصی و همچنان اشتراک زنان را در انجمن ها و موسسات مدنی تقویت مینماید. دولت 
ن کنونی را مرور نماید تا از اطمینان میدهد تا زنان سهم مساویانه در استخدا  گرفته و قانو

دسترسی اسان زنان هه فرصت های شغلی اطمینان حاصل گردد. در سش تور غیر رسمی زنان 
مساویانه هه دسترسی هه اطالعات داشته تا تقاضاهای هازار و موارد که هاید عرضه گردد  فرصت
 هدانند. 

از زمان جهانی کار که پرداخت مساوی سا (C100)کنوانسیون حشومت افغانستان از تطبی   
 قانون کار 9و  8مقرره از تطبی   همچنان گردیده است وتصویب  1963افغانستان در سا  طرف 

پرداخت مساوی میان  تفاوتقانون که   9و  8. دولت در راستای تطبی  موثر مقرره اطمنان میدهد 
در استخدا ،  تبعیضاز هین هردن هر نوع  راستای زنان و مردان را کاه  میدهد و همچنان در

نهاتفویض القاب شایسته هه  پرداخت مزد و دولت فرصت های شغلی خدمات  خواهد نمود. سعی ا 
ملشی و هلخصوص هست های هلند را هه زنان و مردان شایسته هششل مساویانه فراهم خواهد 

 ساخت.

و  اشتراک ورزیدهافغان در تما پروسه های ملی که زنان  حشومت افغانستان کوش  خواهد نمود 
 شود.  اداره کار و همچنان در میشانیز  های سه جانبه مشورتی شنیده  امور صدای انها در تما  
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 (GII)دولت در راستای ههبودی جایگای  ی مقایسوی افغانستان در فهرست نامساوات جنسیت یا 
کار خواهد  قرار داردکشور جهان  151در هین  150سازمان ملل متحد که فعال  در ردی  شماره 

  صحت، توانمندی و فعالیت های اقتصادی( فهرست که شامل ) هخ  های ایننمود. تما  
جندای ملی انششاف یشسان هوده و یشی از هخشهای متمرکز دولت خواهد هود. دولت  میگردد ها ا 
دریافته است که فرصت های شغلی مناست هرای  زنان در هازار کار نه تنها هه علت ضع  

و کمبود مناهع است هلشه هه اساس هعضی موارد اجتماعی و فرهنگی نیز کم است. دولت اقتصادی 
فرصت های مناست )توانمندی( و مناهع )مناهع مالی، مهارت و تجارب( را هه زنان تضمین خواهد 

 نمود که در هازار کار هششل موثر سهم گیرند و ستندرد های پیشرفته زندگی را حاصل نمایند

( کارکنان در جمهوری اسالمی افغانستان ح  کار و مزود مشاهه 1کار مینگارد "  ) قانون 8فقره 
دارند.  اختیار کار کردن در مقاهل مزد و مصؤنیت اختیار کار هاید در اسناد قانونی گنجانیده شود. 

( کارکنان هاید هه اساس کیفبت و کمیت کار و ها در ن ر داشت هست، قد  و درجه مزد، 2)
 معاش دریافت نماید. تخصیصیه و

( از هرگونه تبعیض در استخدا ، پرداخت مزد، القاب، هخ ، تخص  و 1قانون کار : ) 9فقره 
 همچنان ح  هه تعلیم و امنیت اجتماعی خودداری  صورت گیرد  

(  در جمهوری اسالمی افغانستان هر شخ  ح  ازاد دارد تا انتخاب کند و یفه، تخص  و 3)
نوع و یفه که هه پس زمینه تعلیم او مشاههت داشته هاشد و همچنان هه  رشته  کار،  سش تور و

 عالقه، استعداد و هه لیاقت مسلشی او ها در مطاهقت ها اسناد قانونی

 

 

 :مناسب یشغلها یجادا یبرا یرسم یرتحول سکتور غ .8.2.3

هازار  افغانستا دارای فعالیت های اقتصادی غیر رسمی و راجستر ناشده، 90از % ها داشتن هیشتر  
. یک مطالعه تهیه مناهع هشری و تقاضای هازار کار که توس  هخ  ارزیاهی میباشدکار غیر رسمی 

نشان میدهد که اک ثر  معلومات کار وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین صورت گرفته
صحت هستند.  کارهای غیر رسمی ها عاید کم تحت شرای  مصرناک و مضر ههمصروف افغانها 

 ارزنده تلقیخانواده ایشان  اعاشهسش تور غیر رسمی را در  سهم کارگران حشومت افغانستان
دورنمای رسمی ساختن اقتصاد افغانستان و اداره ههتر  و اهداف حشومت افغانستان در .مینماید

متعهد است که هین سش تور غیر رسمی  و رسمی پل ارتباطی ایجاد نموده و هگونه مناهع هشری 
 ههتر سازد. تدریجی اقتصاد غیر رسمی را 
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دارا است، حشومت  کشور  سش تور غیر رسمی  در هازار کار و اقتصاد وسیع کهدر ن رداشت نق   ها
او  اینشه اهتشارات و فعالیت های را تقویت  را اتخاذ خواهد کرد:  دو جانبهرویشرد  افغانستان

میبخشد که هاعث ایجاد فرصت شغلی در سش تور غیر رسی  میگردد، دو  اینشه نهادهای فعا  
موزش های مهارت، خدمات انششاف  اقتصاد غیر رسمی را از طری  دسترسی هه مناهع مالی، ا 

 تجارت، و دسترسی هه هازار کار تقویت خواهد نمود. 

 :اشکال کار اطفال ینتر یمبردن وخ ینباز  .8.2.4

انجا  شغل های اطفا  اششا  وخیم ترین  هین هردناز  دولت کوش  های قبلی را که در عرصه
تعقیب خواهد کرد و در مقاهل قاچاق اطفا  مبارزه خود را ادامه میدهد. دولت ها همشاری  داده

جامعه مدنی، و تما  مراجع ذینفع  نهادهایکار فرمایان سش تور خصوصی، موسسات کارمندان، 
ترتیب خواهد داد. دولت صالحیت های الز   را از هین هردن کار اطفا ی و فعالیت ها هرنامه ها

و اطمینان  نموده قانونی را هه نهادهای هازرسی کار اطفا  خواهد داد تا قوانین کار اطفا  را عملی
قررات رهنمای  ی استخدا  کودکان را تطبی  حاصل نمایند تا کارفرمایان قوانین کار اطفا  و م

 ند.مینمای
 :کارگران ییآ کار: بلندبردن یسیسوم پال بخش .8.3

سالهای متمادی جنگ، هی ثباتی سیاسی و رشد ضعی  اقتصادی هار گران را هاالی هازار کار کشور 
جهانی شدن هخصوص در هخ  چال  های دیگر  وضیعت یشجا هامتحمل ساخته است. این 
 هاعث گردیده تا کارگران افغانستان در هازار کار رقاهت کرده نتوانند.پیشرفت های تشنالوژی، 

متقاضی سطح هلند ر هازار کار، در داخل و خار  از کشور، یتشنالوژی جدید و مارکیت روهه تغی
ر داخلی و هین المللی تسهیل مسلشی، و مهارت های تخصصی که اشتراک کارگر افغان را در هازار کا

هه این من ور، حشومت افغانستان، ذریعه هرنامه های انششاف مهارت های موثر، نماید میباشد. 
درس مینماید. حشومت افغانستان ها شرکاا و ذیدخالن ملی و هین  این کمبود کارگران افغان را ا 

خواهد نمود تا شرای  هازار کار  المللی هازار کار  هخاطر انششاف نیروی هشری ها مهارت سعی جدی
ورده سازد.  ملی و هین المللی را هرا 

 :شتریب یمهارت ها .8.3.8

موزشی و تحقیقاتی، انجمن های  کارگران و دولت هه همشاری سش تور خصوصی، نهاد های ا 
ششل شری افغانستان را هه تا خالها و نیازمندی های نیروی هکارفرمایان یشجا کار خواهد کرد 

 توس که نیازمندی های امروز و فردای هازار کار میخواهد من م هررسی نمایند. دولت خود  متواتر و
 . گرفته شودهمه شرکا در ن ر 
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دولت سعی خواهد ورزید تا انواع مختل  مهارتها مثاًل مهارت های شمارش و سواد اهتدای  ی 
تخنیشی، مهارت های عالی حرفوی )هازاریاهی، پروسس مواد غرای  ی، تشبث ... وغیره( را ترویج 

جندای انششاف ملی سهیم گردند.   نماید تا همه نیروی هشری افغانستان در قسمت ا 

موزش ها صورت میگیرد، هلشه  درکدولت افغانستان  مینماید که انششاف مهارت ها تنها ذریعه ا 
موزشی در خانواده، مش تب و جاهای کار نیز صورت میگیرد. هه همین  ، جهتذریعه تجارب ا 

موزی  اینشه هاالی ارائه کورس هایدولت افغانستان هرعالوه  و مهارت های تخنیشی تمرکز  سواد ا 
رتباطات که خار  از مشاتب انششاف مینماید نیز تمرکز مینماید. مینماید، هاالی مهارت های ا

انبه را روی دست جهدینگونه، حشومت هخاطر انششاف مهارت های، هرنامه های کلی و همه 
 خواهد گرفت.

ذریعه هرنامه داد خواهی گسترده، حشومت افغانستان در راستای انششاف مهارت و هازده کارگران 
گاهی استخدا  کننده گان در مورد اینشه انششاف مهارت  خواهد ورزید. سعی این هرنامه ها سطح ا 

ها هه نفع هردو جانب هوده و هاعث ههتر ساختن وضعیت عمومی کاروهار میگردد هلند خواهد هرد. 
حشومت افغانستان هه این عقیده است که هردو جانب کارگر و استخدا  کننده هاید هه هلند هردن 

 د هاشند. سطح هازده متعه

 :بازار کار یریانعطاف پذ  .8.3.2

کار هخاطر انعطاف پریری هیشتر  هازاریشی از اساسات پالیسی ملی کار عبارت از حمایت از تن یم 
  را هخاطر پایداری در مقاهل تغییرات عرضه و و است. دولت هدینمن ور هازار های کار محلی و مقاو 

 تقاضا، حفظ یک شبشه ملی مهارت ها،  رفیت ها و رشد اقتصادی ترویج خواهد کرد. 

دولت یقینی خواهد ساخت که رواه  کاری هین کارگران و کارفرمایان من م هوده و ارایه کننده 
در وقفه های من م مرور نموده و حقوق و مسوولیت های جانبین هاشد. دولت مقررات موجوده را 

نها را واضح تر سازد. در نتیجه  ( کارگران از مصوونیت موثر هرخوردار هوده و 1در صورت ضرورت ا 
 . نخواهد شد( استخدا  کنندگان ها طرزالعمل های هیروکراتیک مقاهل 2

موزشی را در سطوح پایین معارف از طری  یک نصاب درسی که توان ای  ی های دولت هرنامه های ا 
 تشبثی و رشد تجارت های شخصی را داشته هاشد، تشوی  خواهد کرد. 
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 : ت بهتریریمد .8.3.3

جندای ملی انششاف در اهتشارات هماهنگ شده را دولت سعی میورزد تا هه کمک شرکا اش  جای ا 
. اهتشاراتی که مستقیمًا توس  تمویل کنندگان، نهاد های هین المللی یا فعالین ملی رهبری دهد

 میشود، هاید نشانی و هماهنگ گردد تا مدیرت و پالنگراری دولت ههتر شود. 
دولت یک نق  مشخ  را در قسمت مدیریت هازار کار هرای شمولیت سش تور خصوصی در پروسه 

واهد کرد. دولت یقینی خواهد ساخت که این نوع مدیرت هه سطوح پالنگراری و ن ارت تعری  خ
 مرکزی، والیتی و محلی و در هین همه سش تور های اقتصاد نهادینه گردد. 

 :بهتر یهماهنگ .8.3.4

میشانیز  موثر را هرای هماهنگی اهتشارات ایجاد اشتغا  در کشور اعالن خواهد  حشومت افغانستان
کرد. در قد  او ، پالیسی ملی کار از طری  همشاری هین الوزارتی تطبی  خواهد شد. دو  اینشه 
دولت هه همشاری همه شرکا اش اهتشار موجوده انششاف مهارت ها و ایجاد اشتغا  در کشور را 

یک سطح مطلوب خواهد رسانید. و هاالخره دولت خود را مطمین خواهد ساخت  ههتر ساخته و هه
جندای ملی کار  که همه شرکا از نق  و مسوولیت های شان در قسمت ادغا  موضوع کاریاهی در ا 

گاه هاشند.   انششاف ا 

اساس هماهنگی ههتر را نیاز هرای ن ارت موثر و من م در همه سطوح تششیل دولت میپریرد که 
 هد. مید

 : ییدر ساحات روستا موثریت کار .8.3.5

در هازار کار فعلی که هازار های روستای  ی و نیمه شهری تقریبًا هه صورت کلی و ای  غیرحرفه ی  ی را 
ارایه میشند، دولت سعی خواهد ورزید تا میزان هیشاری و کم کاری را در مناط  روستای  ی کاه  

 دهد و مولدیت کاری شان را ههتر سازد. 

ترویج خواهد کرد. دولت را مناط  روستای  ی  قوای هشری ی پروسه سریع انششاف مهارتهادولت 
ی هخ  تجارت های زراعتی و صنایع پروسس محصوالت زراعتی را انششاف خواهد داد تا هازار ها

تقویت گردد و فرصت های کاری جدید از لحاظ کیفیت و کمیت ایجاد شود. این کار دو فایده  کار
هد داشت: از یک سو ارزش محصوالت زراعتی را هلند میبرد و از سوی دیگر فرصت را در هر خوا

 های کاری جدید هرای کارگران حرفه ی  ی و نیمه حرفه ی  ی در هازار کار ایجاد میشود. 

دولت رشد فعالیت های غیرفارمی را تشوی  خواهد کرد تا خانوار ها و جوامع معیشت خود را 
 تای  ی در مقاهل شرای  سخت مقاومت داشته هاشند. متنوع ساخته و در ساحات روس
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ن کارگر زیاد استخدا  شده هتواند، در  دولت انششاف و توسعه زیرهنا های روستای  ی را که در ا 
هرنامه های فعلی روی دست خواهد گرفت تا تعداد زیاد کارگران غیرماهر در هست های کوتاه مدت 

 و دراز مدت استخدا  شوند. 

 :یژتکنالو برد کار .8.3.6

عد  دسترسی هه ارقا   ومعلومات از عمده ترین چال  های  سر را انششاف پالیسی های مورد نیاز 
هخاطر ههتر ساختن اشتغا  زائی و امور هازار کار کشور هوده است. کمبود ارقا  و معلومات سد راه 

نیز میباشد. در  استفاده از تشنالوژی معلوماتی هخاطر انجا  تحقیقات ههتر ساختن و ای  هازار کار
سب پریری و خطرات ملی ) ( است که NRVAحا  حاضر یگانه منبع اطالعات عبارت از منبع ا 

 نیزی یاد میگردد.  (ALCSهنا  سروی اوضاع زندگی افغانستان )

هه همشاری نهاد های جامعه مدنی و سایر شرکا یک سیستم موثر معلومات  حشومت افغانستان
و چارچوب زمانی هرای پروسه تصمیم گیری ایجاد  میتود هااری معیار ها، پالنگرهازار کار را هخاطر 

 خواهد کرد. 

ایجاد اشتغا   و همچنان فعالیت های تحقیقی جهت معرفی خالقیت ها در طرح و ن ارت اهتشارات
 .تا اداره امور هازار کار روی  یاهد گردیددر هازار کار تشوی  خواهد 

 :یابینظارت و ارز یق،تطب (9

میباشد،  ی حشومت افغانستانسایر وزارت ها ینه مشترک های پالیسی ملی  کار حاوی فعالیت
پالیسی ملی کار  هه همین گونه .دارندنق  کلیدی را در تطبی  این پالیسی  فلهرا تما  وزارت های

، همشاری و ، هه همین دلیلارتباط میگیرد نیز کشور  دولتی دیگر ادارت هه وزارت ها هرعالوه
 قسمت تطبی  موفقانه این پالیسی ممد ثاهت خواهد شد. در هماهنگی فعا  سطح ملی 

در فور  های سه جانبه ایجاد که شرکای اجتماعی دولت، سازمان های کارگران و کارفرمایان 
میگردد، جهت تطبی  این پالیسی فعاالنه سهم خواهند گرفت. هه خصوص، شورای عالی کار یک 

دی هرای هحث های سه جانبه روی تطبی  پالیسی ملی کار خواهد هود. همچنان جامعه فور  کلی
مدنی، موسسات غیردولتی و سش تور خصوصی یک نق  وصل کننده را هین مرد  و دولت ایفا 
نموده و در قسمت تطبی  این پالیسی همشاری خواهد نمود. دولت یک میشانیز  هماهنگی هین 

ید که دارای مقاصد وسیع هرای جهت دهی پالیسی های دولت در راهطه الوزارتی را تاسیس می نما
موزش و ایجاد اشتغا  خواهد هود. از همینرو، این دو فور  مهمترین نهاد ها هرای ن ارت من م  هه ا 

 از تطبی  این پالیسی میباشد. 
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 ریات وزارت تطبی  این پالیسی هعد از مدت سه سا  ارزیاهی میگردد و گزارش ارزیاهی مبتنی هر ن
های مرهوطه، شرکای سه جانبه، و شرکای انششافی میباشد. ارزیاهی مرکور همه عناصر این 
پالیسی، پالیسی های پیشنهادی، اندازه تطبی ، تاثیرات این پالیسی و در صورت ضرورت، 

ر و هخاطر هازتاب دادن تغیرات وضیعت هازار کا اقدامات اصالحی را مورد مطالعه قرار خواهد داد.
همچنان وضیعت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هه سطح ملی و هین الملی، اصالحات و تغیرات 

 مهم در سند اصلی پالیسی وارد خواهد گردید. 

ارقا  مورد نیاز هرای ن ارت و ارزیاهی این پالیسی توس  وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و 
خواهد شد. گزارش ارزیاهی هعد از تشمیل شدن معلولین و اداره مرکزی احصاییه شناسای  ی و تحلیل 

پروسه هه همه شرکا ارسا  میگردد. مرور و تجدید این پالیسی مبتنی هر گزارش های ارزیاهی، 
دیالوگ های وسیع و پروسه مشورتی انجا  میشود. وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین 

ه هماهنگی وزارت های مرهوطه و شرکای سه مسوو  اصلی مرور این سند هوده و پروسه مرکور را ه
 جانبه هه پی  خواهد هرد. 
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 بازار کار: یدیکل یاول: شاخص ها یمهضم (10

 فیصدی رقم شاخ  شماره
 میلیون 28   مجموع نفوس 1
 %34.3   میزان سواد هزرگساالن 2
 %19   میزان سواد هزرگساالن )زنان( 3
 %49.1   میزان سواد هزرگساالن )مردان( 4
 %51.7   سا ( 24الی  15میزان سواد جوانان ) 5
 %65.7 ملیون 9.7 میزان سواد هزرگساالن 6
 %61 ملیون 5.9 میزان سواد هزرگساالن )زنان( 7
 %39 ملیون 3.8 میزان سواد هزرگساالن )مردان( 8
   ملیون 15 نفوس سن کار 9

 %55.40 ملیون 8.5 میزان سهمگیری قوای هشری  10
 %61.00 ملیون 5.2 میزان کار 11
 %22.20 ملیون 1.9 میزان هیشاری  12
 %16.40 ملیون 1.4 میزان کم کاری  13
 %39.00 ملیون 3.3 مجموع افراد کم کار و هیشار 14
 %27.40   میزان هیشاری جوانان 15
 %42.90   تناسب هیشاری هه مقایسه نفوس 16
 %44.60 ملیون 6.9 قرار داردمیزان نفوس غیرفعا  که در سن کار  17
 %100   تناسب واهستگی 18
 %10.30   سهم زنان در کارهامزد )هدون سش تور زراعت( 19
فیصدی حساب خودی و اعضای خانواده که در  20

سیب پریر(  مجموع فیصدی کار سهم دارند )کار ا 
  78.80% 

هرای اینشه مرد  یک زندگی کافی داشته هاشند، هه چه  21
 و ای  دیگر نیاز است تعداد

   ملیون 2.0

 %39.10    خ  فقر 22
 2014منبع: سروی شرای  زندگی افغانستان 

 


