
 هامهارتریاست عمومی انکشاف 

 پس منظر

و تعلیمات  آموزش انکشاف، هنگیآم( مسئولیت نظارت و هDGSD) هامهارتریاست عمومی انکشاف 

بین بردن خال از از این نگارش،  که در داشته به دوشفنی و حرفوی نیمه رسمی را در سرتا سر کشور 

و تعلیمات فنی و حرفوی، ارتقای  آموزش قوای بشری ماهر، ایجاد چارچوب ۀتقاضا و عرض میان

یادآوری های جدید و در حال ظهور در بازارکار( دهی به حرفهبا در نظرداشت اولویت) هامهارت

 ۀها را نه تنها درباری جدید و نوآوریهامهارتهای ایجاد ، این ریاست  فعالیتبر عالوه نماییم.می

 نماید.نظارت و حمایت می نیز دنکه باید ایجاد گرد یهایشغلاز بلکه   ؛کار های موجوده  فرصت

  

و تعلیمات فنی و  آموزش قتؤیک کمیسیون م هامهارتست که ریاست عمومی انکشاف اقابل یاد آوری

و تعلیمات فنی و  آموزش ۀصهای عرفعالیت از ( که هدف آن اداره، تنظیم و نظارتTVETحرفوی )

 ان فارغآموزدهی به کاراین کمیسیون باالی تصدیق  افزون برآن؛. تاسهتأسیس نمود را باشدمیحرفوی  

 کز خواهد داشت.  رفوی نیمه رسمی  در کشور نیز تمرو تعلیمات فنی و ح آموزش شده و تضمین کیفیت

           و تعلیمات فنی و حرفوی آموزش ره  اقصد دارد تا با اد  هامهارتهمچنان ریاست عمومی انکشاف  

(TVETA  ،سکتور خصوصی ،)سکتور صنایع،  به ویژهACIM ،ACCIو  المللیبینهای ، سازمان

 .های غیر دولتی به سطح مرکز و والیات، کار نمایدسازمان

 

مؤسسات  پشتیبانی همکاری و ، بهTVETو تعلیمات فنی و حرفوی  آموزش در بخش ،ده سال گذشته در

ها شامل ایجاد گونه سعی و تالش. ایناستهرت گرفتالمللی اصالحات قابل توجه صوبین کمک کننده  

هنگی آطریق هم بوده که از هامهارتاصالحات، شکل دهی و بازسازی در ریاست عمومی انکشاف 

شی، مواد تحریری آموزهای نزدیک با سکتور خصوصی، مشارکت دولتی و خصوصی، انکشاف نصاب

 .استهیت، امکان پذیر گردیدها و تضمین کیفش، صدور تصدیق نامهآموز تدریس و

 

 اهداف

ایجاد نیروی کار توانمند، با انگیزه، مبتکر، سازگار با  ؛هامهارتهدف کلی ریاست عمومی انکشاف 

 باشد.های ضروری در افغانستان میها و شایستگیشرایط محیط کار و دارای قابلیت

جتماعی و رشد و انکشاف اقتصادی کمک کاهش فقر، حمایت ا در ؛رود که ایجاد چنین نیروی کارتوقع می

گونه نیروی کار را از طریق تسهیل قصد دارد تا این هامهارتریاست عمومی انکشاف  ،روینا نماید. از

گوی بازار کار بوده و درعین زمان با پاسخو تعلیمات فنی و حرفوی با کیفیت که  آموزش یک سیستم

و برای  باشد داشته خوانیهمسطوح  همه و تورهای اقتصادیبازار کار در تمام سک کنونیهای نیازمندی

 د. ( قابل دسترس باشد، ایجاد نمایهاآقایان و خانمهمه مردم )

 هامهارتمقاصد خاص ریاست عمومی انکشاف 

و تعلیمات فنی  آموزش ۀدخل غرض عرضایجاد یک عرصه/ اجماع منسجم برای تمام مراجع ذی .1

 (TVETی نیمه رسمی  )فوو حر

و تعلیمات فنی و حرفوی که توسط مراکز  آموزشۀهای عرضفعالیت از هنگ ساختن و نظارتآمه .2

 گردد.شی دولتی، انجو ها و سکتور خصوصی عرضه میآموز



و تعلیمات فنی و حرفوی در راستای پوره  آموزش نظارت و رهنمایی مؤسسات عرضه کننده .3

   .ب پذیر و محرومیل افراد شدیداً آسشموههای واقعی تمام اقشار جامعه بنمودن نیازمندی

فنی وحرفوی در  ی هامهارت ساختن و تعلیمات فنی و حرفوی غرض فراهم آموزش ایجاد سیستم .4

ها و ها و شایستگیهای مورد نیاز بازار کار، ایجاد یک سیستم استندرد تثبیت قابلیتمورد حرفه

 قبلی.  هایشآموزها وها و شایستگیرسمیت شناختن قابلیتهب

های بازار نیازمندی و تعلیمات فنی و حرفوی که با آموزش انکشاف سیستم مالی که ثبات برنامه   .5

 .تضمین نماید را کار سازگاری داشته باشد،

 

 ۱۳۹۸سال  و تحت تطبیق در ۱۳۹۷ جریان سالانجام شده در  های عمده  فعالیت

 به دوی این وزارت، هامهارت وزارت کار و امور اجتماعی  از طریق ریاست عمومی انکشاف

 :نمایدو ارایه می بردفنی وحرفوی را به پیش می هایشآموز ،شیوه

ً  یهایشآموز. 1  ملی انکشاف  و برنامه   هامهارتریاست عمومی انکشاف  از سویکه مستقیما

 د.نگردوالیت کشور ارایه می 34در  هامهارت

  .المللیبینملی و ها از طریق موسسات همکار شآموز ه  . ارای2 

  27000صورت مجموعی،  برای  هب 1397در سال  هامهارتریاست عمومی انکشاف 

مهیا نموده بود که از  حرفوی را در سراسر کشور های فنی وشآموز ه  زمین آموزکار

ً توسط ریاست عمومی انکشاف آموزتن از کار 8200جمله نآ و  هامهارتان مستقیما

 اند. دیده آموزشسسات همکارؤاز طریق مها نآتن دیگر  18800

  ها فراهم شآموز زمینه   آموزکار 38822صورت مجموعی برای  هب 1398در سال

ً توسط ریاست عمومی  آموزتن کار 15000برای   ،جملهنآگردد که از می     مستقیما

گردد و برای ارایه می آموزش هامهارتملی انکشاف  ه  و برنام هامهارتانکشا ف 

 با در همکاری المللیبین و سسات همکار ملیؤدیگر  از طریق م انآموزتن کار  23822

 گردد. ها مهیا میآموزش ه  زمین هامهارتریاست عمومی انکشاف 

 بازار کار ی سروی ملی تقاضا .۱

  ( سروی ملی  بازار کار را زیر 1398)در سال اکنون  هامهارتریاست عمومی انکشاف

جدی وجود دارد  یشان در بازار کار تقاضاکه برایی تمام حرفه های ن آدست دارد که در 

حرفوی  توسط ریاست عمومی انکشاف  فنی و هایشآموز ی گردیده و ارایه  یشناسا

 معلومات نداشتنها صورت خواهد گرفت. و همکاران تطبیقی  در همان حرفه هامهارت

 هها را بشآموز بازار کار ضرورت است ارایه  شان در که برایی هایه  حرفهدربار کافی

 .استهن شدیداً متاثر ساختآشکل منفی 

 حرفوی فنی و هایشآموزقت ؤون میایجاد کمیس .2

  حرفوی در ریاست عمومی  فنی و هایشآموز مؤقتون یکمیس ه  هست 1397در سال

 .وزارت کار و امور اجتماعی گذاشته شده بود یهامهارتانکشاف 

  ن انکشاف یافته و استخدام متخصصین صورت آزیادی، تشکیل  تاحد 1398در سال

 .گرفت

 غاز آان را آموزاساس استندردهای ملی شغلی کارهارزیابی  ب 1398در سال  ،ونیکمیس

 .سطح کشور خواهد گردیدههای شناخته شده بتصدیق نامه ینماید که منجر به اعطامی



 کارگران ماهر  اعزامبرای  المللیبینشغلی های دها با استندرهنگ ساختن تصدیق نامهآهم

 سازی خواهد گردید.ون زمینهیخارج از کشور نیز از طریق همین کمیسهب

 شیآموزمواد  های ملی شغلی، نصاب وانکشاف استندرد .۳

  که تقاضای ی هاینصاب برای حرفه 28استندرد ملی شغلی و  34در حدود  1397درسال

  .استهانکشاف یافت ،ردبلند در بازار کار وجود دا

  شی/ آموزمواد  18نصاب درسی و  24استندرد ملی شغلی،  24تعداد هب 1398درسال

 .تدریسی انکشاف خواهد یافت

حرفوی  ویب سایت ریاست عمومی  های فنی وآموزش فعال سازی سیستم مدیریت معلوماتی .4

 هامهارتانکشاف 

 از سوی 1397علوماتی  در اواخر  سال در راستای سیستم مدیریت م نخستینهای فعالیت 

، سیستم منظم مدیریت 1398غاز گردید و در سال آ هامهارتریاست عمومی انکشاف 

  دارای ،این سیستم .گرددفعال می ،جانبه خواهد بودهمعلومات همدارای معلوماتی  که 

 .بودشی خواهد آموزهای تمام استندردهای ملی شغلی، نصاب و مواد های نسخهکاپی

که فارغ  یانزموآقرار دارند و کار آموزش زیرکه  یانآموزکار ه  دربار افزون برآن؛

 شود.می ارایهمعلومات  نیزند اگردیده

 خواهد بود.  داده گاران نیز معلوماتآموزبازار کار و  ه  دربار 

 ویب سایت را برای این  یک نخستبرای بار  هامهارتریاست عمومی انکشاف  ،برعالوه

دسترس همه قرار  هن بآریاست از طریق  به ت فعال ساخته که معلومات مربوطهریاس

 خواهد گرفت. 

 هامهارتملی انکشاف  برنامه  

 مقدمه

کم عاید را از طریق  کار وکه زنان و مردان بی ( دارای اولویت(NSDP هامهارتملی انکشاف  ه  برنام 

 مورد نیاز بازار کار آراسته ساخته و انکشاف سیستم هایبا مهارت هفن و حرف آموزش هایتمویل پروژه

های شغلی  در سر تا سر و تعلیمات فنی و حرفوی  را از طریق انکشاف معیارهای ملی مهارت آموزش

 .باشد، میکشور حمایت نماید

 هدف برنامه

اقتصادی  گیری در بهبود بخشیدن  وضعیت اجتماعی وسهم ،هامهارتملی انکشاف  ه  هدف اساسی برنام 

 ه  های فنی و حرفوی که برآورندآموزش ها وسیستم ملی انکشاف مهارت از طریق عرضه   افغانستان

ای الزم برای هکار را با دانش و مهارتبیهای بازار کار  بوده و از همین طریق مردان و زنان نیازمندی

 سازد.کار آبرومندانه آماده می

 پالن کاری / تطبیقی برنامه

والیت  23شی در آموزمرکز  48ایوزارت کار و امور اجتماعی دار یهامهارتملی انکشاف  ه  برنام

بودجه برای  سال مالی  یمیلیون دالر امریکای 275انکشافی دولت در حدود  ه  باشد که از بودجکشور می

 یهاشآموز ه  والیت کشور زمین 28در  آموز کار ۶500ن برای آدراختیار داشت که از طریق  1398

های قیمتی و نیمه قیمتی در مرکز پروسس سنگ ،نماید و برعالوه ایجاد حرفهفنی و حرفوی را مهیا می

های فنی و حرفوی، تصحیح و چاپ آموزشکوریا در والیت کابل، انکشاف نصاب و مواد-شی افغانآموز



شبثات رسمی بازار  و سروی ملی ت یهای فنی و حرفوی، تحلیل معلومات عرضه و تقاضاآموزشنصاب

 گردید.هد تکمیل خوا 1398 پایان سال که تا راه اندازی نمودهسطح کشور در و غیر رسمی را 

غیر اختیاری بانک  ه  اختیاری دولت، بودج ه  تا اکنون از بودج 1398در  هامهارتملی انکشاف  ه  برنام

یمی و شغل در افغانستان تعل آموزش روش غیر رسمی جهانی و به کمک مالی کشور ایتالیا که تحت پروژه  

(NATEJA)  استههای ذیل را انجام دادلیتافع: 

ازجمله افراد بیکار، کم عاید،  آموزکار 8000فنی و حرفوی برای درحدود  هایشآموز ه  ارای -1

 دهند.ها تشکیل میآن را خانم %3۶که والیات کشور  28شده در  درمانن ارای معلولیت، معتاداد

 سرتاسری. به گونه  های مورد نیاز بازارکار اضای بازارکار برای شناسایی حرفهتق اجرای سروی ملی-2

 -افغان های فنی و حرفویشآموز انستییوتهای قیمتی و نیمه قیمتی در پروسس سنگ ایجاد حرفه  -3

 .کوریا در والیت کابل

 شی/ تدریسی.آموزمواد  18نصاب درسی و  24استندرد ملی شغلی،  24انکشاف  -4

 هایشآموزنهادهای  هفنی و حرفوی از طریق اعطای پول تشویقی ب هایشآموزبهتر ساختن کیفیت  -5

 نتیجه. ان فارغ شده تحت پروژه  آموزکار از تن 5040فنی و حرفوی در مقابل 

 ارتقای ظرفیت کارمندان وزارت در مقطع لیسانس و ماستری در داخل کشور. -۶

 آموزش رایه  اتشبثات کوچک و  نقدی بالعوض برای ایجاد و توسعه   هایثیرات اعطای کمکأمطالعه ت -7

 .نتیجه ۀهای پس انداز تحت پروژبرای اعضای گروپ

 .نتیجه ۀفنی و حرفوی تحت پروژ هایشآموزاهمیت پیرامون عامه  دهی آگاهی -8

 

 و نواقص: هاچالش

 ؛تدارکاتی روندبودن  درازاو   گوپاسخعدم دریافت آفرهای  .1

 ؛فنی و حرفوی هایشآموز مراکز تعمیر برایکمبود  .2

 نظارت و ارزیابی در والیات. کارمندانباش برای  و نبود امکانات بود .۳


