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دکـار ،تولنیزو چارو ،شهیدانو او معلولینـــو وزارت
دپالیسی او پالن لوی ریاست
دخارنی او اروزنی ریاست
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Ministry of Labor, Social Affairs, Martyrs and Disabled

دولت جمهــــــــوري اســــــــــــالمي افغانســــــــــتـان
وزارت كار ،امــور اجـــتماعي ،شـــــهدا و معــلولیـن
ریاست عمومی پالیسی و پالن
ریاست نظارت و ارزیابی

گزارش پروژه های انکشافی وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین
 -１برنامه ملی انکشاف مهارتها :
فعالیتهای پالن شده ۱۳۹۷
 – 1.1ارایه آموزشهای فنی و حرفوی برای  7800تن افراد بیکار و کم عاید
 – 1.2عطای کمک های نقدی بالعوض برای  1674تن فارغان آموزشهای فنی و
حرفوی دارای اشتغال خودی و همچنان برای  200تن خانم های بیوه متشبث در
ولسوالی های والیت کابل
1.3
 – 1.4تحلیل معلومات سروی وضعیت زندگی در افغانستان ( ALCS-2016برای
بخش تقاضا بازارکار)
 – 1.5سروی ملی تشثبات رسمی و غیررسمی (برای بخش تقاضا بازارکار)
 – 1.6ارتقای ظرفیت  40تن کارمندان بسطح لسانس و ماستری در داخل کشور
 – 1.7ایجاد کتابخانه ها در  10مرکز آموزشهای فنی و حرفوی در  10والیت
کشور
 – 1.8ترمیم و تجهیز  3مرکز آموزشهای فنی و حرفوی در والیت کابل
 – 1.9ارتقای ظرفیت  350تن آموزگاران در والیات کابل ،هرات ،ننگرهار،
کندهار و بلخ
فعالیتهای انجام شده
 1.10نهایی سازی پروپوزل مالی و تخنیکی
 1.11الیحه وظایف برای استخدام مؤسسات همکار تطبیقی ترتیب و فعالً در مرحله
ارزیابی اسناد اظهارعالقمندی ها میباشد.
 1.12ارسال پروپوزل های مالی به ریاست های کار ،امور اجتماعی ،شهدا و معلولین
والیات مربوطه.
 1.13ترتیب مشخصات برای خریداری وسایل آموزشهای فنی و حرفوی برای ارایه
آموزش در والیت کابل فعالً در مرحله اعالن می باشد.

 1.14ترتییب مشخصات برای خریداری وسایل دفتری و چاپ مواد آموزشی فعالً در
مرحله اعالن می باشد.
 -２پروژه ریفورم تقاعد و مصونیت اجتماعی :
پروژه ریفورم تقاعد ومصؤنیت اجتماعی طی سال  1397از بودجه تخصیص شده بانک جهانی که
) 48،402،085
مبلغ (  )77،255،158افغانی رادربرمیگیرد تاالحال توانسته اند که مبلغ (
افغانی به مصرف رسیده است

 – 2.2دربودجه اختیاری انکشافی که ازطرف دولت تخصیص گردیده ومبلغ
( )88،842،000تا الحال مبلغ ( )5،218،070افغانی به مصرف رسیده است
 – 2.3فعالیت عمده که تا الحال درجریان است شامل مواردذیل می باشد:
وضعیت فعلی
شماره فعالیت های عمده
اگاهی دهی به ارتباط سیستم درمرحله انتخاب کمپنی واجد
1
 )Shortlisting stageقراردارد
الکترونیکی خزینه تقاعد

شرایط

(

2

توسعه سیستم بایومتریک به هفت درمرحله انتخاب کمپنی واجد
 )Shortlisting stageقراردارد
والیت نیز

شرایط

(

3

ایجاد مرکز ارتباطات (  Callدرمرحله انتخاب کمپنی واجد
 )Shortlisting stageقراردارد
)Center

شرایط

(

4

دیجیتالیزسازی ارشیف خزینه تقاعد درمرحله انتخاب کمپنی واجد
 )Shortlisting stageقراردارد

شرایط

(

5

تهیه وسایل تکنالوژی معلوماتی

هفته اینده به اعالن خواهد رفت

 -３پروژه روش غیر رسمی آموزش تعلیمی و شغل در افغانستان (: ) NATEJA
فعالیتهای پالن شده ۱۳۹۷
 -1اعطای پول تشویقی به  60نهادهای آموزشی در مقابل کاریابی  5040تن
کارآموزان فارغ شده
 -2مشوره دهی و کمکهای تخنیکی برای  2000تن خام متشبثین کوچک در
فراه
والیات هرات ،بامیان و
 -3مشوره دهی و کمکهای تخنیکی به اعضای پس انداز برای  1000تن در
والیات هرات و بامیان
 -4ارایه آموزشهای فنی و حرفوی برای  100تن خانم معتادین تداوی شده در
والیت کابل

 -5اجرای ارزیابی تاثیرات اعطای کمک های نقدی بالعوض برای  2500تن در
والیت کابل ،بلخ و ننگرها
 -6اجرای ارزیابی تاثیرات اعطای کمک های نقدی بالعوض برای  2000تن
خانم متشبث در والیات هرات ،بامیان و فراه
مؤسسات همکار تطبیقی
فعالیتهای انجام شده
 -1پروسه انتخاب  60نهاد آموزشهای فنی و حرفوی توسط موسسه  CSFOدر
مرحله نهایی سازی پروزلها می باشد
 -2فعالیت خدمات مشوره دهی به  2000تن خانم متشبث از طرف موسسه
SSSPOتکمیل گردیده است.
 -3خدمات مشوره دهی به  1000تن از اعضای گروپ پس انداز و غیر پس انداز
که قبال آموزش های فنی و حرفوی به آنها توسط موسسه  AABRARارایه
گردیده بود  ،تکمیل گردیده است .
 -4الیحه وظایف استخدام موسسه همکار برای اجرای مطالعه تاثیرات فعالیت
های  3.1و  3.2ترتیب و فعالً در مرحله ارزیابی اسناد ابراز عالقمندی می
باشد .
 -5برای اجرای مطالعه تاثیرات اعطای کمکهای نقدی بالعوض برای  2500تن
از بودجه بانک جهانی در مرحله ارزیابی پروپوزل تخنیک می باشد.
 -6مشخصات برای خربداری وسایل آموزشی برای ارایه آموزش خانم های صحت
یاب شده از اعتیاد ترتیب و فعالً در مرحله اعالن می باشد.
 -４پروژه ایجاد مرکزآموزش حرفه در مرکز والیت ننگرهار
فعالیتهای انجام شده
 4.1ایجاد مرکز آموزش حرفه در مرکز والیت ننگرهار  %85تکمیل گردیده است
و تا ماه ٍثورمکمل تکمیل خواهد گردید.
 -５پروژه آموزش فنی و حرفوی مرکز افغان و هند در کابل
فعالیتهای پالن شده ۱۳۹۷
ارایه آموزشهای فنی و حرفوی برای  ۳۲۰افراد بیکار و کم عاید در حرفه های
آرایشگری ،خیاطی ،نلدوانی ،برق تعمیرات ،کمپیوتر ،ترمیم ایرکندیشن ،فلزکاری و
عکاسی و فلمبرداری.

فعالیتهای انجام شده
ارایه آموزشهای فنی وحرفوی در برای  320تن افراد بیکار و کم عاید در مرکز
آموزشی افغان  -هند در کابل  ۳فیزداشت که از جمله  ۲فیز تکمیل و فیز سوم در حال
جریان می باشد.
 -６پروژه انتقال مهارتهای انجنیری ،تخصصی برای کارمندان تخنیکی
معلومات مختصر در مورد پروژه:
پروژه انتقال مهارت های انجنیری تخصصی برای کارمندان تخنیکی وزارت کار ،امور اجتماعی
دیزاین گردیده است .
این پروژه تحت کمک های بالعوض صد میلیون دالری کشور دوست هندوستان ،با بودجه
مجموعی ( )96400نودو شش هزار و چهارصد دالر آمریکایی تمویل میگردد .پروژه متذکره
دارای دو بخش بوده که بخش اول آن استخدام تیم تخنیکی جهت طرح و دیزاین نقشه های انجنیری
مورد نیاز این وزارت و همچنان انتقال مهارت های انجنیری به تیم تخنیکی داخل تشکیل وزارت
میباشد .بخش دوم پروژه تدویر کورس برنامه های انجنیری جهت ارتقای ظرفیت کارمندان تخنیکی
وزارت است .
بخش اول :استخدام تیم انجنیری :
1.
به منظور دیزاین و تهیه نقشه های انجنیری مورد نیاز وزارت و همچنان انتقال مهارت های
تخنیکی انجنیری به انجنیران رسمی داخل تشکیل به تعداد چهار بست انجنیری استخدام گردیده اند .
بست های استخدام شده از قرار ذیل میباشند:
انجنیر مهندس و برآورد
•
انجنیر دیزاین ساختمان
•
انجنیر آبرسانی
•
انجنیر برق
•
بخش دوم :برنامه های ارتقای ظرفیت:
2.
جهت ارتقای ظرفیت کارمندان رسمی از بخش های تخنیکی و انجنیری وزارت برنامه ها و کورس
های ارتقای ظرفیت مد نظر گرفته شده است که به اساس پالن تائید شده پروژه کورس ها و برنامه
های ذیل در نظر گرفته شده است:
کورس سافت ویر های انجنیری
•
مطابق پالن تائید شده پروژه ،کورس ارتقای ظرفیت برای انجنیران رسمی وزارت از طریق پروسه
تدارکات آزاد به اعالن سپرده و بعد از تکمیل این پروسه با موسسه سیار اعمار مجدد افغانستان
)(AMRANبرای تطبیق این بخش ،قرارداد عقد گردید .
این قرار داد به قیمت مجموعی ( )670000ششصد و هفتاد هزار افغانی بین وزارت کار ،امور
اجتماعی ،شهدا و معلولین و موسسه متذکره به تاریخ  1396/11/11عقد گردید .
مطابق قرارداد موسسه سیار اعمار مجدد افغانستان موظف بوده تا مطابق پالن عملی پروژه برنامه
های تدریسی در نظر گرفته شده را در مدت زمانی هشت ماه به اشتراک کننده گان برنامه آموزش
دهد .
کورس دیپلوم در زبان انگلیسی
•
مطابق پالن پروژه کورس دیپلوم در زبان انگلیسی از طریق رقابت آزاد به اعالن سپرده شده و بعد
از انتخاب شرکت برنده در مرکز وزارت برای کارمندان تخنیکی وزارت دایر خواهد گردید .

سیر علمی
•
به منظور کار عملی و شریک ساختن تجربه کشور های دیگر با کارمندان تخنیکی و باال بردن
ظرفیت کارمندان سیر علمی مد نظر گرفته شده است که در پایان برنامه های ارتقای ظرفیت دایر
خواهد گردید.

 -７پروژه عرضه خدمات امور منزل به شکل حرفوی
پروژه عرضه خدمات امور منزل به شکل حرفوی برای  ۴۸۰تن خانم در والیت کابل از بودجه
انکشافی اختیاری دولت جمهوری اسالمی افغانستان تطبیق میگردد .تطبیق کننده پروژه آموزش
مستفدین در حرفه های مختلف را آغاز نموده است و فع ْ
ال در حال جریان میباشد.

 -８حمایت از اطفال یتیم و آسیب پذیر
 -９برنامه دارای اولیت توانمند سازی اقتصادی زنان
واحد هماهنگی و گزارش دهی برنامه دارای اولویت ملی توانمند سازی اقتصادی زنان
در وزارت کار ،امور اجتماع ،شهداء و معلولین گزارش پیشرفت امور مربوطه را که
از ادارات/وزارت خانه های تطبیقی دریافت نموده است قرار ذیل است؛
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری
ریاست اقتصاد خانواده
ریاست اقتصاد خانواده وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری با تالش همیشگی برای
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
روستایی دو پروژه را در سال  1396تطبیق نموده اند .هدف از تطبیق این دو پروژه
ایجاد مصونیت غذایی ،بهترساختن حالت تغذی و رشد اقتصادی خانواده های فقیر وبی
بضاعت بود .بنا ً تطبیق همچو پروژه ها در کاهش فقر ،میزان سوء تغذی مفید بوده
اهمیت زیاد در سالمتی و تندرستی خانواده ها دارند .که با تطبیق این پروژه ها ایجاد
شغل درخانواده ها بخصوص زنان وجوانان صورت میگیرد .ریاست اقتصاد خانواده
وزارت زراعت ،آبیاری ومالداری درطی سال  1396دو پروژه ذیل طرح و تطبیق
نموده اند:
احداث باغچه های خانگی
مصونیت غذا ئی کویت فند
فعالیت های این ریاست شامل؛ ایجاد باغچه های خانگی ،گرین هاوس ها با سیستم
آبیاری قطره یی و شیوه های جدید زراعتی ،مرغداری ،پرورش بزهای شیری،
پروسس موادغذایی و آموزشی فنی ،مسلکی وسایر فعالیت های عایداتی و ایجاد مراکز
آموزش تکنالوژی های جدید زراعتی برای زنان زراعت پیشه میباشد که مطابق به

اهداف وزارت و ریاست اقتصاد خانواده بوده و درکاهش فقرباشنده گان کشور کمک
می نماید و باعث رشد اقتصادی خانواده ها میگردد .جزئیات آن قرار ذیل میباشد:
بخش احداث باغچه های خانگی با نصب سیتیم آبیاری قطره ئی :
احداث  8,500باغچه خانگی سبزیجات بانصب سیستیم آبیاری قطره ئی برای
 85,00زن زراعت پیشه همراه با توزیع تخمیانه سبزیجات مختلف النوع ووسایل
زراعتی تطبیق گردیده.
بخش احداث سبزخانه (گرین هاوس) بانصب سیستیم آبیاری قطره ئی :
احداث  51گرین هاوس (سبزخانه) بانصب سیستم آبیاری قطره ای همراه با توزیع
تخمیانه متنوع سبزیجات وتوزیع وسایل زراعتی به شکل گروپی برای زنان.
بخش پروسس مواد غذائی:
توزیع  18قلم وسایل پروسس مواد غذائی و  364پایه ماشین های خشک کننده
آفتابی سبزیجات ومیوه جات برای  1,820زن.
بخش مرغداری :
توزیع تعداد  4,000قطعه مرغ200 ،عدد آبخوره  200 ،عدد دانه خوره ،مقدار
 10,000کیلو دانه مرغ و  200باب مرغانچه برای  200زن درولسوالی فرزه
والیت کابل تطبیق گردیده است.
بخش استخدام کارمندان ساحوی ترویجی :
ریاست اقتصاد خانواده جهت پیشبرد فعالیت ها وتطبیق بهتر پروژه باغچه های خانگی
به تمدید قرارداد  105کارمند ساحوی که در سال قبل اسخدام شده بود وهمچنان تعداد
 82نفرقشر اناث را جدیدآ به صفت کارمند ساحوی ترویجی در  17والیت با معاش
ماهانه مبلغ  12,000افغانی برای مدت یک سال استخدام نموده اند .و استخدام 3
مشاور در مرکز.
بخش تدویر برنامه های آموزشی :
برنامه های آموزشی در بخش های احداث باغچه های خانگی سبزیجات ،طریقه کشت
سبزیجات  ،وقت مناسب آبیاری ،استعمال مناسب کود های حیوانی ،جلو گیری از
امراض ،احداث سبزخانه ها(گرین هاوس ها)  ،پروسسس مواد غذائی ،بسته بندی،
بازرایابی وتعلیمات تغذی برای  12,100زن در 17والیت که در هر والیت برای
مدت  6یوم دایر گردیده است.
تولید و کشت سمارق:
تدویر برنامه آموزشی و توزیع وسایل مورد ضرورت کشت و تولید سمارق برای 100
خانم از ولسوالی های مختلف والیت کابل در فارم بادام باغ
تجهیز فارم بادام باغ :
تجهیز نمودن فارم بادام باغ که در راستای ایجاد مصونیت غذایی خانواده ها و اموزش
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:
تدویر کنفرانس پیرامون تبادل تجارب ،دستآوردها ،چالش ها  50خانم زعفران کار از
شش والیت کشور و جستجو راه های برای چالش های  50خانم زعفران کار.

ایجاد مرکز اموزشی پروسس مواد غذایی در بادام باغ:
ایجاد یک مرکز آموزشی برای زنان جهت پروسس مواد غذایی که مجهز با سیستم
ماشینری میباشد با همکاری .UNDP / EGEMA
احداث گرین هاوس (سبزخانه) در فارم بادام باغ:
ایجاد هشت باب گرین هاوس (سبزخانه) با همکاری  UNDP / EGEMAجهت
کشت و تولید سبزیجات با سیستم آبیاری قطره یی در برای آموزش عملی خانم ها در
فارم بادام باغ.
بودجه؛
بودجه مجموعی دو پروژه فوق الذکر جمعآ مبلغ  2,113,000دالرامریکایی بود که
از جمله بودجه ،پروژه احداث باغچه های خانگی  1,873,000دالر وپروژه
مصئونیت غذایی کویت فند  240,000دالر میباشد.
مصرف مجموعی هردو پروژه طی سال  1396جمعآ مبلغ 2,007,772
دالرامریکایی که از جمله مصرف پروژه احداث باغچه های خانگی  1,779,350دالر
ومصئونیت غذایی کویت فند  228,422دالر میباشد.
پروژه احداث باغچه های خانگی و پروژه مصئونیت غذایی کویت فند ازجمله پروژه
های انکشافی وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری میباشد تمویل کننده آن حکومت
افغانستان میباشد.
والیات که پروژه در آن تطبیق میگردد؛
پروژه باغچه های خانگی در 17والیت کشور چون ارزگان ،زابل ،کندهار ،هلمند،
پکتیا ،پکتیکا ،جوزجان ،خوست ،سرپل ،فاریاب ،فراه ،کاپیسا ،لوگر ،لغمان ،نورستان،
وردک و نیمروز تطبیق گردیده و پروژه مصئونیت غذایی در والیت کابل ولسوالی های
چون گلدره ،شکر دره ،فرزه ،استا لف ،قره باغ ،میربچه کوت ،کلکان ،بگرامی ،ده
سبزو پغمان تطبیق گردیده است.

وزارت معارف
به منظور تشویق فامیل ها در خصوص اجازه دادن دختران شان جهت ثبت نام و
اشتراک در مکاتب به تعداد  2500معلم قراردادی از طبقه اناث در والیات که در
پائین ذکر است استخدام گردیدند و متوقعست  7000معلمین دیگر در سال  1397در
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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

سمنگان
پکتیا
پکتیکا
خوست
تخار
بدخشان
لغمان
کاپیسا
نورستان
نیمروز
لوگر
کندهار
بامیان
ننگرهار
هلمند
فاریاب
جوزجان

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

زابل
پنجشیر
بغالن
غزنی
سر پل
فراه
وردگ
دایکندی
کنر
کابل
غور
پروان
کندز
بلخ
بادغیس
هرات
ارزگان

وزارت صحت عامه،

وزارت صحت عامه  51برنامه آموزشی نرسنگ صحی جامعه و به تعداد  44برنامه
آموزش قابلگی جامعه را در سال  ۱۳۹۶راه اندازی نمود که در هر برنامه به تعداد
 ۲۴نفر از طبقه اناث مصروف اموزش گردیدند که مجموعآ  ۲۲۸۰دانش اموز
میگردد.
برنامه آموزشی نرسنگ صحی جامعه و برنامه آموزش قابلگی جامعه به مدت دو سال
میباشد و دانش آموزان بعد از فراگیری دروس عملی و نظری در جریان دو سال از
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
کشور کار می نماید .در سال  ۱۳۹۶یک کمیته کاری غرض سرعت بخشیدن امور
تاسیس شورای عالی قابلگی و نرسنگ نیز تحت رهبری وزیر صحت عامه و حمایت
های تخنیکی انجمن قابله های افغان ایجاد گردید.
 51دانش آموز از برنامه آموزشی قابلگی جامعه و نرسنگ جامعه دروالیات پروان،
کاپیسا و پنجشیر در سال  ۱۳۹۶فارغ گردیده اند و دوره آموزشی در  31والیت دیگر
تحت اجرا می باشد.

-１０

پروژه الکترونیکی سازی و ریفورم وزارت

پروژه الکترونیکی سازی وزارت از بودجه انکشافی دولت تمویل میگردد که در این پروژه فعالیت
های ذیل را انجام داده است.
 سروی شبکه وزارت
 دیزاین مرکز معلومات
 نهایی سازی پروپوزل ها
 تثبیت مشخصات وسایل مورد نیاز برای پروژه و به اعالن سپردن آن
اسناد /پروپوزل مرتبط به خریداری وسایل مورد نیاز جهت فعال ساختن و ایجاد سیستم ترتیب و به
ریاست تهیه و تدارکات جهت اعالن نمودن ارسال گردیده است .و تحت پروسه تدارکاتی میباشد.

