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برنامه توسعه نیروی کار در افغانستان )(AWDP
نگاه اجمالی/مرور
برنامه توسعه نیروی کار در افغانستان ) (AWDPبه دو مشکل که یکی میزان باالی بیکاری ،و کمبود نیروی کاری تخنیکی و
ماهر افغانی و مدیران تجاری آموزش دیده رسیدگی می کند .این برنامه ضمن بهبود کیفیت دوره های آموزش مهارت های
سازگار با نیازمندیهای بازار کار ) (market-drivenو افزایش میزان دسترسی شهروندان به این دوره ها ،اهداف دولت
جمهوری اسالمی افغانستان و دولت ایاالت متحده را در راستای توسعه نیروی کار تکمیل می نماید و در عین زمان به تأمین
فرصت های الزم برای رشد و شکوفایی عرصه های ساختمانی ،تکنالوجی معلوماتی و ارتباطی ،استخراج معادن ،اتو مکانیک،
مدیریت تجاری و صنایع خدماتی کمک می کند .هدف  AWDPعبارت از افزایش میزان اشتغال و معاشات  000،52افغان می
باشد که  52درصد آنها را زنان تشکیل می دهند .این برنامه درصدد است تا از طریق افزایش دسترسی به تعلیمات و آموزش
تخنیکی و تجاری با کیفیت ،ارائه خدمات کاریابی و تسهیل دسترسی شهروندان به قرضه و فرصت های تجارت به هدف فوق
الذکر دستیابی پیدا کند.
این برنامه کمک های بالعوض و مساعدت های تخنیکی خود را به منظور توسعه و تقویت مهارت های نیروی کار در شش
شهر عمده افغانستان ،به دریافت کنندگان کمک ها اعطاء می کند .این شهرها عبارتند از :کابل ،هرات ،مزار شریف ،جالل آباد،
کندهار و کندوز .ما معتقدیم که افزایش و گسترش نیروی کار شایسته و سازگار با نیازمندیهای بازار کار می تواند به رشد و
شکوفایی سکتورهای اقتصادی کلیدی در سرتاسر افغانستان کمک کند .برنامه توسعه نیروی کار در افغانستان ضمن همکاری
نزدیک با وزارت معارف در این شهرها تطبیق می شود.

فعالیت های اصلی:










آموزش و تربیۀ معلمین دوره های تعلیمات تخنیکی و مسلکی
آموزش استادان دوره های آموزش مهارت های مالی ،مدیریت و مدیریت تجاری
منطبق ساختن نصاب تعلیمات تخنیکی و مسلکی و همچنین نصاب دوره های آموزش امورمالی ) ،(financeمدیریت
و مدیریت تجاری با تقاضای بازار کار در سکتورهای خصوصی و عامه
اجرای برنامه های آموزشی مطابق به تقاضای سکتورهای خصوصی و عامه
ارتقای ظرفیت تطبیق کنندگان برنامه های آموزشی در سکتورهای خصوصی و عامه
تأسیس واحد حمایت اداری در وزارت معارف به منظور هماهنگ ساختن فعالیت های "داخل بودیجه"
همکاری با وزارت معارف در زمینۀ ارتقای ظرفیت کارمندان آنها در بخش های تطبیق ،نظارت ،ارزیابی و گزارش
دهی در مورد برنامه های آموزشی.
حمایت از شبکه های فراهم کنندۀ معلومات در مورد بازار کار و مراکز خدمات کاریابی
تسهیل برقراری روابط با مراکز فراهم کنندۀ قرضه و خدمات توسعۀ تجاری

مقاصد







فراهم آوری آموزش شغلی برای  000،52نفر و کمک به آنها در زمینۀ کاریابی .الزم به ذکر است که یک چهارم این
افراد ،زن می باشند.
بهبود معیارهای تدریسی و کمک به پیشرفت مسلکی آموزگاران
بهبود کورس های تخنیکی ،مسلکی و مدیریت تجاری
تأمین هماهنگی و روابط الزم میان فراهم کنندگان برنامه های آموزشی و کارفرمایان
افزایش میزان دسترسی به برنامه آموزش تخنیکی ،مسلکی و مدیریت تجاری
ارائۀ خدمات کاریابی برای جویندگان کار در سطح متوسط

