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 گزارش پروژه های انکشافی وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین 
 

 برنامه ملی انکشاف مهارتها : -１
 

 ۱۳۹۷پالن شده  فعالیتهای
 

 یدو کم عا یکارتن افراد ب 7800 یبرا  یو حرفو یفن یآموزشها  یهارا – 1.1
و  یفن یتن فارغان آموزشها 1674 یبالعوض برا ینقد یکمک ها یعطا – 1.2

متشبث در  یوهب یتن خانم ها 200 یو همچنان برا یاشتغال خود یدارا یحرفو
 کابل یتوال یها یولسوال

1.3  
 ی)برا ALCS-2016در افغانستان  یزندگ یتوضع یمعلومات سرو یلتحل – 1.4

 بخش تقاضا بازارکار(
 بخش تقاضا بازارکار( ی)برا یررسمیو غ یتشثبات رسم یمل یسرو – 1.5
 در داخل کشور یتن کارمندان بسطح لسانس و ماستر 40 یتظرف یارتقا –  1.6
 یتوال 10در  یو حرفو یفن یمرکز آموزشها 10کتابخانه ها در  یجادا  – 1.7

 کشور
 کابل یتدر وال یو حرفو یفن یمرکز آموزشها 3 یزو تجه یمترم – 1.8
کابل، هرات، ننگرهار،  یاتتن آموزگاران در وال 350 یتظرف یارتقا –  1.9

 کندهار و بلخ 
   

 انجام شده الیتهایفع
 

 یکیو تخن یپروپوزل مال یساز نهایی 1.10
و  فعالً در مرحله  یبترت یقیاستخدام مؤسسات همکار تطب یبرا یفوظا الیحه 1.11

 .یباشدها م یاسناد اظهارعالقمند یابیارز
 ینشهدا و معلول ی،کار، امور اجتماع یها یاستبه ر یمال یپروپوزل ها ارسال 1.12

 مربوطه. یاتوال
 یهارا یبرا یو حرفو یفن یآموزشها یلوسا یداریخر یت برامشخصا ترتیب 1.13

 باشد. یکابل فعالً در مرحله اعالن م یتآموزش در وال

 جمهــــــــوري اســــــــــــالمي افغانســــــــــتـاندولت 
 نـلولیــعي، شـــــهدا و معتماـــور اجــوزارت كار، ام

 ریاست عمومی پالیسی و پالن
 ریاست نظارت و ارزیابی
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فعالً در   یو چاپ مواد آموزش یدفتر یلوسا یداریخر یمشخصات برا ترتییب 1.14
 باشد. یمرحله اعالن م

 
 پروژه ریفورم تقاعد و مصونیت اجتماعی : -２

 
از بودجه تخصیص شده بانک جهانی که  1397ت اجتماعی طی سال پروژه ریفورم تقاعد ومصؤنی

(  48،402،085( افغانی رادربرمیگیرد تاالحال توانسته اند که مبلغ )     77،255،158مبلغ ) 
 افغانی به مصرف رسیده است 

دربودجه اختیاری انکشافی که ازطرف دولت تخصیص گردیده ومبلغ  – 2.2
 ( افغانی به مصرف رسیده است 5،218،070) ( تا الحال مبلغ88،842،000)

 فعالیت عمده که تا الحال درجریان است شامل مواردذیل می باشد: – 2.3
 

 وضعیت فعلی  فعالیت های عمده شماره

اگاهی دهی به ارتباط سیستم  1
 الکترونیکی خزینه تقاعد

درمرحله انتخاب کمپنی واجد شرایط ) 
Shortlisting stageقراردارد ) 

 

توسعه سیستم بایومتریک به هفت  2
 والیت نیز

درمرحله انتخاب کمپنی واجد شرایط ) 
Shortlisting stageقراردارد ) 

 

 Callایجاد مرکز ارتباطات ) 3
Center) 

درمرحله انتخاب کمپنی واجد شرایط ) 
Shortlisting stageقراردارد ) 

 

کمپنی واجد شرایط ) درمرحله انتخاب  دیجیتالیزسازی ارشیف خزینه تقاعد 4
Shortlisting stageقراردارد ) 

 

 هفته اینده به اعالن خواهد رفت تهیه وسایل تکنالوژی معلوماتی 5

 
 

 ( :  NATEJAپروژه روش غیر رسمی آموزش تعلیمی و شغل در افغانستان ) -３
۱۳۹۷پالن شده  یتهایفعال  

 
تن  5040 ابییدر مقابل کار یآموزش ینهادها 60به  یقیپول تشو یاعطا   -1

  کارآموزان فارغ شده
کوچک در  ینتن خام  متشبث 2000 یبرا  یکیتخن یو کمکها  یمشوره ده -2

 و       فراه یانهرات، بام یاتوال
تن در  1000 یپس انداز برا یبه اعضا یکیتخن یو کمکها یمشوره ده  -3

  یانهرات و بام یاتوال
شده در  یتداو ینتادتن خانم مع 100 یبرا یو حرفو یفن یآموزشها یهارا -4

  کابل یتوال



تن در  2500 یبالعوض برا ینقد یکمک ها یاعطا یراتتاث یابیارز یاجرا  -5
 کابل، بلخ و ننگرها یتوال

تن  2000 یبالعوض برا ینقد یکمک ها یاعطا یراتتاث یابیارز یاجرا  -6
 و فراه یانهرات، بام یاتخانم  متشبث در وال

 یقیمؤسسات همکار تطب    
 

 انجام شده هایفعالیت
 

در  CSFO توسط موسسه یو حرفو یفن ینهاد آموزشها 60پروسه انتخاب   -1
 باشد یپروزلها م یساز ییمرحله نها

 تن خانم متشبث از طرف موسسه 2000به  یخدمات مشوره ده یتفعال  -2
SSSPO است یدهگرد یلتکم. 

از پس اند یرگروپ پس انداز و غ یتن از اعضا 1000به  یخدمات مشوره ده  -3
 یهارا AABRAR به آنها توسط موسسه یو حرفو یفن یکه قبال آموزش ها

  . است یدهگرد یلبود ، تکم یدهگرد
 یتفعال یراتمطالعه تاث یاجرا یاستخدام موسسه همکار برا  یفوظا یحهال  -4

 یم یاسناد ابراز عالقمند یابیو فعالً در مرحله ارز یبترت 3.2و  3.1 یها
  . باشد

تن  2500 یبالعوض برا ینقد یکمکها یاعطا یراتلعه تاثمطا یاجرا یبرا -5
 .باشد یم یکپروپوزل تخن یابیدر مرحله ارز یاز بودجه بانک جهان

صحت  یآموزش خانم ها یهارا یبرا یآموزش یلوسا یخربدار یمشخصات برا  -6
 .باشد یو فعالً در مرحله اعالن م یبترت یادشده از اعت یاب

 
 ه در مرکز والیت ننگرهارپروژه ایجاد مرکزآموزش حرف -４

 
انجام شده فعالیتهای  

است  یدهگرد یل% تکم85ننگرهار  یتمرکز آموزش حرفه در مرکز وال یجادا  4.1 
 .یدخواهد گرد یلو تا ماه ٍثورمکمل تکم

 
 مرکز افغان و هند در کابلپروژه آموزش فنی و حرفوی  -５

 
 ۱۳۹۷پالن شده  یتهایفعال

 
 یدر حرفه ها یدو کم عا یکارافراد ب ۳۲۰ یبرا یو حرفو یفن یآموزشها ارایه

و  یفلزکار یرکندیشن،ا یمترم یوتر،کمپ یرات،برق تعم ی،نلدوان یاطی،خ یشگری،آرا
 .یو فلمبردار یعکاس

 
 
 
 



 انجام شده فعالیتهای
 

در مرکز  یدو کم عا یکارتن افراد ب 320 یدر برا یوحرفو یفن یآموزشها ارایه
سوم در حال  یزو ف یلتکم یزف ۲که از جمله  یزداشتف ۳ابل  هند در ک -افغان  یآموزش

 باشد. یم یانجر
 

  پروژه انتقال مهارتهای انجنیری، تخصصی برای کارمندان تخنیکی -６
 :معلومات مختصر در مورد پروژه

 یوزارت کار، امور اجتماع یکیکارمندان تخن یبرا یتخصص یریانجن یپروژه انتقال مهارت ها
  .ستا یدهگرد یزایند
کشور دوست هندوستان، با بودجه  یدالر یلیونبالعوض صد م یپروژه تحت کمک ها ینا 

. پروژه متذکره یگرددم یلتمو یکایی( نودو شش هزار و چهارصد دالر آمر96400) یمجموع
 یریانجن ینقشه ها یزاینجهت طرح و د یکیتخن یمدو بخش بوده که بخش اول آن استخدام ت یدارا

وزارت  یلداخل تشک یکیتخن یمبه ت یریانجن یو همچنان انتقال مهارت ها توزار ینا یازمورد ن
 یکیکارمندان تخن یتظرف یجهت ارتقا یریانجن یکورس برنامه ها یر. بخش دوم پروژه تدویباشدم

  .وزارت است
  :یریانجن یمبخش اول: استخدام ت .1
 یرت و همچنان انتقال مهارت هاوزا یازمورد ن یریانجن ینقشه ها یهو ته یزاینمنظور د به

  .اند یدهاستخدام گرد یریبه تعداد چهار بست انجن یلداخل تشک یرسم یرانبه انجن یریانجن یکیتخن
 :یباشندم یلاستخدام شده از قرار ذ یها بست

 مهندس و برآورد یرانجن •

 ساختمان یزایند یرانجن •

  یآبرسان یرانجن •

  برق یرانجن •

 :یتظرف یارتقا یمه هابخش دوم: برنا .2
وزارت برنامه ها و کورس  یریو انجن یکیتخن یاز بخش ها یکارمندان رسم یتظرف یارتقا جهت

شده پروژه کورس ها و برنامه  یدمد نظر گرفته شده است که به اساس پالن تائ یتظرف یارتقا یها
 :در نظر گرفته شده است یلذ یها

  یریانجن یها یرکورس سافت و •

پروسه  یقوزارت از طر یرسم یرانانجن یبرا یتظرف یشده پروژه، کورس ارتقا یدالن تائپ مطابق
 اعمار مجدد افغانستان یارپروسه با موسسه س ینا یلتدارکات آزاد به اعالن سپرده و بعد از تکم

(AMRAN) یدبخش، قرارداد عقد گرد ینا یقتطب یبرا.  
وزارت کار، امور  ینب یو هفتاد هزار افغان( ششصد 670000) یمجموع یمتقرار داد به ق این

  .یدعقد گرد 11/11/1396 یخو موسسه متذکره به تار ینشهدا و معلول ی،اجتماع
پروژه برنامه  یاعمار مجدد افغانستان موظف بوده تا مطابق پالن عمل یارقرارداد موسسه س مطابق

تراک کننده گان برنامه آموزش هشت ماه به اش یدر نظر گرفته شده را در مدت زمان یسیتدر یها
  .دهد

 یسیدر زبان انگل یپلومکورس د •

رقابت آزاد به اعالن سپرده شده و بعد  یقاز طر یسیدر زبان انگل یپلومپالن پروژه کورس د مطابق
  .یدخواهد گرد یروزارت دا یکیکارمندان تخن یاز انتخاب شرکت برنده در مرکز وزارت برا

 
 
 



  یعلم یرس •

و باال بردن  یکیبا کارمندان تخن یگرد یساختن تجربه کشور ها یکو شر یر کار عملمنظو به
 یردا یتظرف یارتقا یبرنامه ها یانمد نظر گرفته شده است که در پا یعلم یرکارمندان س یتظرف

 .یدخواهد گرد

 
 پروژه عرضه خدمات امور منزل به شکل حرفوی -７

 
تن خانم در والیت کابل از بودجه  ۴۸۰برای پروژه عرضه خدمات امور منزل به شکل حرفوی 

آموزش  اسالمی افغانستان تطبیق میگردد. تطبیق کننده پروژه  انکشافی اختیاری دولت جمهوری
 مستفدین در حرفه های مختلف را آغاز نموده است و فعاْل در حال جریان میباشد. 

 
 حمایت از اطفال یتیم و آسیب پذیر -８

 
 ند سازی اقتصادی زنان برنامه دارای اولیت توانم -９

 
واحد هماهنگی و گزارش دهی برنامه دارای اولویت ملی توانمند سازی اقتصادی زنان 

و معلولین گزارش پیشرفت امور مربوطه را که  شهداء امور اجتماع، در وزارت کار،
 از ادارات/وزارت خانه های تطبیقی دریافت نموده است قرار ذیل است؛

 
 ری و مالداریوزارت زراعت، آبیا

 ریاست اقتصاد خانواده 
با تالش همیشگی برای وزارت زراعت، آبیاری و مالداری ریاست اقتصاد خانواده 

توانمندسازی زنان در زراعت در راستای تامین مصونیت غذایی، بهترساختن تغذی و 
رشد اقتصادی خانواده ها بخصوص خانم ها ازطریق طرح و تطبیق برنامه و پروژه 
های عایداتی پایدار برای نیازمند ترین خانواده ها درمناطق شهری، نیمه شهری و 

هدف از تطبیق این دو پروژه . تطبیق نموده اند 1396ا در سال دو پروژه ر روستایی
رشد اقتصادی خانواده های فقیر وبی  ایجاد مصونیت غذایی، بهترساختن حالت تغذی و

ً تطبیق همچو پروژه ها در کاهش  .بودبضاعت  میزان سوء تغذی مفید بوده فقر، بنا
ایجاد  ها ه با تطبیق این پروژه . کدارندسالمتی و تندرستی خانواده ها زیاد در اهمیت 

ریاست اقتصاد خانواده  .صورت میگیردشغل درخانواده ها بخصوص زنان وجوانان  
ذیل طرح و تطبیق  پروژهدو   1396درطی سال  وزارت زراعت، آبیاری ومالداری

 نموده اند:
 احداث باغچه های خانگی

 مصونیت غذا ئی کویت فند
 

یجاد باغچه های خانگی، گرین هاوس ها با سیستم ا؛ شامل این ریاستفعالیت های 
آبیاری قطره یی و شیوه های جدید زراعتی، مرغداری، پرورش بزهای شیری، 

ایجاد مراکز و  پروسس موادغذایی و آموزشی فنی، مسلکی وسایر فعالیت های عایداتی
که مطابق به  برای زنان زراعت پیشه میباشد آموزش تکنالوژی های جدید زراعتی



ریاست اقتصاد خانواده بوده و درکاهش فقرباشنده گان کشور کمک  اهداف وزارت و
 جزئیات آن قرار ذیل میباشد: .می نماید و باعث رشد اقتصادی خانواده ها میگردد

 بخش احداث باغچه های خانگی با نصب سیتیم آبیاری قطره ئی :
قطره ئی برای  باغچه خانگی  سبزیجات  بانصب سیستیم آبیاری 8,500احداث  
زن زراعت پیشه همراه با توزیع تخمیانه سبزیجات مختلف النوع ووسایل  85,00

 زراعتی تطبیق گردیده.
 

 بخش  احداث سبزخانه )گرین هاوس( بانصب سیستیم آبیاری قطره ئی :
گرین هاوس )سبزخانه(  بانصب سیستم آبیاری قطره ای همراه با توزیع  51احداث 

 یجات  وتوزیع وسایل زراعتی به شکل گروپی برای زنان.تخمیانه متنوع سبز
 

 بخش پروسس مواد غذائی:
پایه ماشین های خشک  کننده  364قلم وسایل پروسس مواد غذائی و   18توزیع  

 زن. 1,820آفتابی سبزیجات ومیوه جات  برای 
 بخش  مرغداری :

خوره، مقدار  عدد دانه  200عدد آبخوره ، 200قطعه مرغ،  4,000توزیع تعداد 
زن  درولسوالی فرزه  200باب مرغانچه  برای  200کیلو دانه مرغ و  10,000

 والیت کابل تطبیق گردیده است.
 بخش استخدام کارمندان ساحوی ترویجی :

ریاست اقتصاد خانواده جهت پیشبرد فعالیت ها وتطبیق بهتر پروژه باغچه های خانگی 
که در سال قبل اسخدام شده بود وهمچنان تعداد کارمند ساحوی  105به تمدید قرارداد 

والیت با معاش  17نفرقشر اناث را جدیدآ به صفت کارمند ساحوی ترویجی در  82
 3افغانی برای مدت یک سال استخدام نموده اند. و استخدام  12,000ماهانه مبلغ 

 مشاور در مرکز.
 بخش تدویر برنامه های آموزشی :

های احداث باغچه های خانگی سبزیجات، طریقه کشت  برنامه های آموزشی در بخش
سبزیجات ، وقت مناسب آبیاری، استعمال مناسب کود های حیوانی، جلو گیری از 
امراض،  احداث سبزخانه ها)گرین هاوس ها( ، پروسسس مواد غذائی، بسته بندی، 

ی والیت که در هر والیت  برا 17زن در 12,100بازرایابی وتعلیمات تغذی برای 
 یوم دایر گردیده است. 6مدت 

 تولید و کشت سمارق:
 100تدویر برنامه آموزشی و توزیع وسایل مورد ضرورت کشت و تولید سمارق برای 

 خانم از ولسوالی های مختلف والیت کابل در فارم بادام باغ
 تجهیز فارم بادام باغ :

خانواده ها و اموزش  تجهیز نمودن فارم بادام باغ که در راستای ایجاد مصونیت غذایی
عملی خانم های عالقمند احداث شده که در بخش تولید سبزیجات مختلف النوع و 

 پرورش مرغ های تخمی )مرغداری( به شکل نمونه ایجادشده است فعالیت دارد.
 تدویر کنفرانس زعفران:

 خانم زعفران کار از 50تدویر کنفرانس پیرامون تبادل تجارب، دستآوردها، چالش ها  
 خانم زعفران کار. 50شش والیت کشور و جستجو راه های برای چالش های 



 
 ایجاد مرکز اموزشی پروسس مواد غذایی در بادام باغ:

ایجاد یک مرکز آموزشی برای زنان جهت پروسس مواد غذایی که مجهز با سیستم 
 . UNDP / EGEMAماشینری میباشد با همکاری

 
 م بادام باغ:احداث گرین هاوس )سبزخانه( در فار

جهت   UNDP / EGEMAایجاد هشت باب گرین هاوس )سبزخانه( با همکاری
کشت و تولید سبزیجات با سیستم آبیاری قطره یی در برای آموزش عملی خانم ها در 

 فارم بادام باغ.
 

 بودجه؛
 

دالرامریکایی بود که  2,113,000بودجه مجموعی دو پروژه فوق الذکر جمعآ مبلغ  
دالر وپروژه  1,873,000دجه، پروژه احداث باغچه های خانگی از جمله بو

 دالر میباشد. 240,000مصئونیت غذایی کویت فند 
 

  2,007,772جمعآ مبلغ 1396مصرف مجموعی هردو پروژه طی سال 
دالر  1,779,350دالرامریکایی که از جمله مصرف پروژه احداث باغچه های خانگی 

 دالر میباشد. 228,422ومصئونیت غذایی کویت فند 
 

پروژه احداث باغچه های خانگی و پروژه مصئونیت غذایی کویت فند ازجمله پروژه 
تمویل کننده آن حکومت   های انکشافی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میباشد

 افغانستان میباشد.
 

 والیات که پروژه در آن تطبیق میگردد؛
هلمند،  کندهار، زابل،، ارزگان چون والیت کشور 17پروژه باغچه های خانگی در

 ورستان،نلغمان،  لوگر، کاپیسا، ،سرپل، فاریاب، فراه، خوست پکتیا، پکتیکا، جوزجان،
 ولسوالی های تطبیق گردیده و پروژه مصئونیت غذایی در والیت کابل نیمروز وردک و

ه قره باغ، میربچه کوت، کلکان، بگرامی، د شکر دره، فرزه، استا لف، گلدره،چون 
 تطبیق گردیده است. پغمان  سبزو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 وزارت معارف
به منظور تشویق فامیل ها در خصوص اجازه دادن دختران شان جهت ثبت نام و 

معلم قراردادی از طبقه اناث در والیات که در  2500اشتراک در مکاتب به تعداد 
در  1397ال معلمین دیگر در س 7000پائین ذکر است استخدام گردیدند و متوقعست 

 .صورت موجودی بودجه استخدام گردند

شمار

 ه
اسم والیت که پروژه در 

 آن تطبیق شده است
 شماره  

اسم والیت که پروژه در آن 

 تطبیق شده است  

 زابل 18 سمنگان 1

 پنجشیر 19 پکتیا 2

 بغالن 20 پکتیکا 3

 غزنی 21 خوست 4

 سر پل 22 تخار 5

 فراه 23 بدخشان 6

 ردگو 24 لغمان 7

 دایکندی 25 کاپیسا 8

 کنر 26 نورستان 9

 کابل 27 نیمروز 10

 غور 28 لوگر 11

 پروان 29 کندهار 12

 کندز 30 بامیان 13

 بلخ 31 ننگرهار 14

 بادغیس 32 هلمند 15

 هرات 33 فاریاب 16

 ارزگان 34 جوزجان 17

 

 وزارت صحت عامه،
برنامه  44جامعه و به تعداد  صحی برنامه آموزشی نرسنگ 51وزارت صحت عامه 

راه اندازی نمود که در هر برنامه به تعداد  ۱۳۹۶آموزش قابلگی جامعه را در سال 
دانش اموز  ۲۲۸۰نفر از طبقه اناث مصروف اموزش گردیدند که مجموعآ  ۲۴

 میگردد. 
جامعه و برنامه آموزش قابلگی جامعه به مدت دو سال  صحی برنامه آموزشی نرسنگ

عملی و نظری در جریان دو سال از   دانش آموزان بعد از فراگیری دروس میباشد و
 برنامه ها فارغ میگردند.

وزارت صحت عامه بمنظور ستندرد سازی مهارت ها و ارزیابی کیفیت عرضه 
خدمات در قسمت قابلگی و نرسنگ روی ایجاد شورای مستقل قابلگی و نرسنگ در 

کمیته کاری غرض سرعت بخشیدن امور یک  ۱۳۹۶کشور کار می نماید. در سال 
نیز تحت رهبری وزیر صحت عامه و حمایت   تاسیس شورای عالی قابلگی و نرسنگ

 های تخنیکی انجمن قابله های افغان ایجاد گردید.
دانش آموز از برنامه آموزشی قابلگی جامعه و نرسنگ جامعه دروالیات پروان،   51

والیت دیگر  31دیده اند و دوره آموزشی در فارغ گر ۱۳۹۶کاپیسا و پنجشیر در سال 
 تحت اجرا می باشد.

 



 پروژه الکترونیکی سازی و ریفورم وزارت  -１０
 

پروژه الکترونیکی سازی وزارت از بودجه انکشافی دولت تمویل میگردد که در این پروژه فعالیت 
 های ذیل را انجام داده است. 

 شبکه وزارت  یسرو 

 مرکز معلومات  یزایند 

 هاپروپوزل  یساز یینها 

 پروژه و به اعالن سپردن آن یبرا یازمورد ن یلوسامشخصات  یتتثب 
ترتیب و به  و ایجاد سیستم ساختن  جهت فعال اسناد/ پروپوزل مرتبط به خریداری وسایل مورد نیاز

 تدارکاتی میباشد. ریاست تهیه و تدارکات جهت اعالن نمودن ارسال گردیده است. و تحت پروسه 
 


