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به خبرنامۀ برنامه توسعه نیروی کار در افغانستان خوش آمدید!
این شماره و شماره های بعدی خبرنامه برنامه توسعه نیروی کار در افغانستان ) ،(AWDPفعالیت های پروژوی و دستاوردهای همکاران اجرایی ما
را توصیف می کند .تیم  AWDPو دریافت کنندگان کمک ها این فرصت را دارند تا در جهت برقراری همکاری های الزم میان شرکت های سکتور
خصوصی و افزایش میزان اشتغال و تسهیل رشد اقتصادی ،اعمال فشار نمایند .لطفا ً این خبرنامه را با همکاران و دوستان تان که عالقمند به انکشاف
افغانستان هستند ،شریک بسازید.

ما چه کسانی هستیم و چه کار می کنیم؟
برنامه توسعه نیروی کار در افغانستان در راستای افزایش میزان نیروی کار ماهر برای کارفرمایان و افزایش میزان اشتغال و معاشات برای
 30،555افغان می باشد که  50در صد آن را زنان تشکیل خواهند داد .این برنامه از طریق اعطای کمک به آموزش دهندگان سکتور خصوصی،
آموزش های تجاری و تخنیکی مبتنی بر تقاضای بازار و همچنین خدمات حمایت شغلی را توسعه می بخشد .برای معلومات بیشتر به آدرس ذیل
مراجعه شود:
www.crea-awdp.com
زنان افغان مهارت های مورد نیاز کارفرمایان را کسب می نمایند :دریافت کنندگان کمک های  AWDPتضمین می کنند که زنان به آموزش با کیفیت
دسترسی دارند تا بتوانند برای خود شغل پیدا کنند یا معاشات باال و ترفیع کسب نمایند .برخی از فعالیت های آموزشی مختص مردان و زنان می
باشند ،در حالیکه برخی دیگر صرفا ً مخصوص زنان هستند .برای مثال ،در مزار شریف موسسه  MEHRکه یک موسسه غیردولتی افغان می باشد،
در حال آماده کردن گروهی از حسابداران زن جوان جهت پیوستن به سکتور ساختمانی می باشد .به منظور موفقیت این برنامه ،تیم  MEHRوالدین
و شوهران را نیز سهمیم ساخته است و به یک سلسله توافقات با شرکت ها در زمینه استخدام زنان جوان دست یافته است.

آموزش بازار محور به کاریابی منتهی می گردد :تمام دریافت کنندگان کمک های  AWDPبا کارفرمایان واقع در سکتورهایی که از رشد باال
برخوردار می باشند ،همکاری می نمایند تا اطمینان حاصل کنند که برنامه های آموزشی آنها متناسب با نیازهای کارفرمایان می باشد .آنها در
همکاری با همدیگر باید نصاب های آموزشی را قبل از شروع دوره های آموزشی تصدیق نمایند .دریافت کنندگان کمک ها همچنین واحدهای کاریابی
را جهت شناسایی مشاغل ،کمک به فارغان برای کاریابی و همچنین پیدا نمودن مشاغل بهتر با معاش باالتر تأسیس می کنند .این فعالیت ها که
متناسب با نیازمندیهای بازار کار می باشند ،متضمن این هستند که حداقل  05فیصد تمام شاگردان با کمک مستقیم این نهاد هاکار پیدا کنند یا مشاغل
بهتر کسب می نمایند.

با ثبات ساختن آموزش بازار محور (متناسب با بازار) :دریافت کنندگان کمک های  AWDPمی گویند که سرمایه گذاری های دفتر ایاالت متحده
برای انکشاف بین المللی ) (USAIDآنها را قادر می سازد که برنامه های آموزشی خود را متناسب با نیازهای بازار طراحی کنند و همچنین تجارت
خود را رونق بدهند .برای مثال AFS ،که یک شرکت آموزشی خصوصی افغانی است ،گفته است که در حال حاضر با چند شرکت همکار در مورد
طراحی برنامه های آموزشی فرمایشی برای کارفرمایان مذاکره می کند .درصورتیکه این طرح توأم با موفقیت باشد ،شرکت ها دیگر کارگران خود
را برای آموزش به خارج از افغانستان روان نمی کنند بلکه به آسانی با شرکت  AFSتماس می گیرند تا خدمات آموزشی الزم را برای آنها فراهم
نماید.
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