فشرده ای از کارکرد ها و دست آورد های
ریاست اعزام کارگران به خارج از کشور در سال 1396

ریاست اعزام کارگران به خارج از کشور که یکی از ریاست های مهم و کلیدی وزارت کار ،امور اجتماعی،
شهدا و معلولین جمهوری اسالمی افغانستان میباشد؛ در پرتو قوانین ،لوایح ،مقرره ها ،الیحةٔ وظایف و پالن
کاری ،در سال  1396هجری خورشیدی کارکردها و دستآورد های خوبی داشته است که اینک در زیر به
گونهٔ فشرده به آن میپردازیم:
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پیگیری پیش نویس توافقنامهه ههای اعهزام و اسهتخدام کهارگران افغانسهتان پهس ازتائیهد وزارت ههای محتهرم
عدلیه و مالیه از راه های دیپلوماتیک به کشورهای ترکیه ،آذربایجان ،کویت ،تاجکسهتان ،عهرا ،،بحهرین،
امارات متحد ٔه عربی ،سنگاپور ،عربستان سعودی ،ایران و عمان که در گذشهتهها از طریه وزارت امهور
خارجه فرستاده میشد.
ساختن طرزالعمل رسیدگی به شکایات و تخلفات مسئولین دفاتر خصوصی کاریابی که به تهازگی از سهوی
این ریاست طرح و منظور گردیده است.
به تعداد  7قطعهه جهواز فعالیهت کاریهابی در سهال  1396بهه متقایهیان در برابهر  700000افغهانی و یهک
قطعه مثنی جواز در برابر  5000افغانی اجرا گردیده است.
به تعداد  6000کارگر از فارغان تعلیمات تخنیکی و مسلکی درسال  1396ثبت کمپیوتر گردیده است.
توافقنامهٔ اعزام و استخدام کارگران افغانستان با کشور امارات متحدهٔ عربی آمادهٔ امیا میباشد که با سفر
وزیر محترم کار ،امور اجتماعی ،شهدا و معلولین به آن کشور امیا خواهد شد.
درطی چند نشست درجریان سال  1396با نمایدهٔ بانک جهانی در مقر ریاسهت عمهومی و نماینهدگی بانهک
در کابل ،همکاری آن بانک درجهت تمویل اعزام  2000از کارگران این کشهور بهه عربسهتان سهعودی بهه
گونهٔ نمونوی جلب گردیده و تحت بحث قراردارد.
برگزاری دو نشست در سال  1396با مسوولین شرکتهای خصوصی کاریابی جهت رفع چالشها ،شنیدن
دیدگاه ها و گرفتن تصامیم درمورد اجندای جلسات.
جلب همکاری والی صاحبان و ریاست های کار ،اموراجتماعی ،شهدا و معلولین والیات و نشر اعالن از
طری وسایل اطالعات جمعی جهت آگاهی اذهان عامه در پیونهد بهه جلهوگیری از فعالیتههای غیهر قهانونی
اعزام و استخدام کارگران به خارج توسط نهاد ها ،شرکت ها و اشخاص.
پیگیری رفع موانع صدور ویز ٔه کار به کارگران افغانستان از سوی کشور قطر که توافقنامه آن در گذشته
میان دو کشور به امیا رسیده است.
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پیگیری مطالبهٔ دیدگاه های کشور عربستان سعودی درمهورد میکهانیزم عهدم مسهئولیت مهدنی و جنهایی
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کارگران افغان که به عربستان سعودی اعزام خواهند شد.
فراهم نمودن زمینهٔ سفر هیئت وزارت کار ،اموراجتماعی ،شهدا و معلهولین جههت مهذاکره و تفهاهم بها
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مس هوولین کشههورهای امههارات متحههدهٔ عربههی ،قطههر و جمهههوری اسههالمی ایههران درمههورد اعههزام و اسههتخدام
کارگران ،رفع موانع ویز ٔه کار و قانونمند شدن کارگران افغانستان.
 .12پیگیری ایجاد اتشهٔ کارگری به کشهور ههای عربسهتان سهعودی ،امهارات متحهد ٔه عربهی ،قطهر ،کویهت و
جمهوری اسالمی ایران که بیش از پنجصد تن از کارگران افغانستان درآن کشور هها عمهالا مصهروف کهار
اند.
نهایی سازی طرح مقررهٔ تنظیم امور دفاترخصوصی کاریابی با ریاست محترم عمومی تقنین و بهبود
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شرایط کار جهت ارسال به وزارت عدلیه غرض طی مراحل بعدی.
طرح بودجهٔ همکاری کشهورفنلند در «پهروه ٔه سهالم» بها نماینهدگان نههاد ذیهربط جههت تمویهل و فهراهم
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سازی زمینهٔ اعزام کارگران به کشهورهای متقایهی کهه ههم اکنهون ایهن مویهو نههایی و در سهال 1397
قابل اجرا میباشد.
آمادگی وزارت کار و دعوت نمایندگان وزارت های امور مهاجرین وعودت کننهدگان ،امهور خارجهه،
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شورای امنیت و ریاست پاسپورت غرض اشتراک در نشستهای تخنیکی حهین مراجعههٔ هیئهت عهالی رتبههٔ
جمهوری اسالمی ایران به افغانستان جهت تعیین موقف کارگران افغان از حالت ریفوجی به کارگر مهاجر
درکشور جمهوری اسالمی ایران.
اشتراک نمایند ٔه ریاست اعزام کارگران در نشست نظر خواهی پیرامهون جلهوگیری از اسهتخدام اطفهال
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و نوجوانهههان در کهههار ههههای پهههر خطهههر و ثقیهههل درسهههالون کنفرانسههههای معینیهههت امهههور کهههار بتهههاری 23
و.1396/3/24
فرسهتادن یهک یهک کهاپی از پههیش نهویس توافقنامه ٔه اعهزام و اسههتخدام کهارگران افغهان و میکهانیزم عههدم
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مسوولیت جنایی و مدنی کارگران افغان به کشور عربستان سعودی عنهوانی داراالنشهای شهورای وزیهران،
معینیت اداری وزارت امورخارجه و ریاست کمیسیونهای دوجانبهٔ وزارت مالیه به گونهٔ رسمی.
ترتیب دیدگاه ها و پیشنهاد های وزارت کار ،اموراجتمهاعی ،شههدا و معلهولین در مهورد طهرح کشهور
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هندوسههتان در کنفههرانس  Labor Migrationو فرسههتادن آن بههه ریاسههت عمههومی پالیسههی و پههالن جهههت
اجراآت بعدی.
 .19بند نمودن سایت تبلیغاتی و حساب بانکی که توسط نماینهد ٔه شهرکت «چهارتر ورکهر» درعزیهزی بانهک
جهههت ثبههت نههام کههارگران افغههان بههه منظههوراعزام آنههان بهه خههارج از کشههورافتتاح گردیههده بههود ،بههه همکههاری
ریاست عمومی بانک مرکزی.
ترتیب و فرستادن دیدگاه ها و پیشنهاد های وزارت کار ،اموراجتماعی ،شهدا و معلولین درمورد متن
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طهرح مسههودهٔ توافقنامههٔ چههارجوب شههناخت متقابههل نیههروی کارمههاهر ( )OICسههازمان همکههاری اسههالمی و
فرستادن آن به ریاست عمومی پالیسی و پالن جهت اجراآت بعدی.
ترتیههب پههالن و تشههکیل سههال  1397ریاسههت اعههزام کههارگران ب هه خههارج از کشههور و فرسههتادن آن بههه
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مدیریت اجرائی ٔه ریاست عمومی قوای بشری و تنظیم روابط کار جهت اجراآت بعدی.
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ترتیب گزارشهای کاری ماهوار ،ربهع وار و سهاالنهٔ ریاسهت اعهزام کهارگران بهه خهارج از کشهور و
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فرستادن آن به مدیریت اجرائی ٔه ریاست عمومی قوای بشری و تنظیم امورکار جهت اجراآت بعدی.
 .23اشتراک نمایند ٔه اتحادیهٔ خصوصی کاریابی افغانستان در کنفهرانس اتحادیههٔ خصوصهی کاریهابی آسهیایی
در سال  1396در کشور آذربایجان.
این بود فشرده ای از کارکرد ها و دست آورد های ریاست اعزام کارگران به خارج از کشور در سال 1396
که به شما خوانندگان گرامی پیشکش گردید.
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