برنامه توسعﮥ نيروی کاری افغانستان

نگاۀ اجمالی
برنامه توسعۀ نيروی کاری افغانستان )(AWDP
يک برنامۀ پنج و نيم ساله)حمل  ١٣٩١الی سنبله
 (١٣٩۶است که از سوی ادارۀ انکشاف بين
المللی اياالت متحده ) (USAIDتمويل می شود.
اين برنامه مشترکا ً توسط سازمان بين المللی
ھمکاران مبتکر
)(Creative Associates International Inc.
و وزارت معارف جمھوری اسالمی افغانستان
تطبيق می شود.
ھدف اصلی برنامۀ مذکور ،افزايش ميزان
بکارگماری و معاشات  ٢۵،٠٠٠تن از
کارجويان نيمه مسلکی افغان و کارمندان سکتور
خصوصی می باشد .دست کم ٢۵ ،درصد تمام
افرادی که بکارگماشته می شوند يا ترفيع رتبه
می گيرند را زنان تشکيل خواھند داد.
برنامه توسعۀ نيروی کاری افغانستان از طريق افزايش دسترسی به تعليمات و آموزشھای تخنيکی و تجاری باکيفيت ،بکارگماری
و فراھم آوری خدمات حمايوی ،دو مشکل را تحت رسيدگی قرار می دھد (١ :ميزان باالی بيکاری و  (٢کمبود نيروی کاری
ماھر و مديران تجاری آموزش ديده.
اين برنامه بواسطۀ بھبود کيفيت و ميزان دسترسی به آموزش مھارت ھای مورد نياز بازار کار ،اھداف دولت جمھوری اسالمی
افغانستان و اياالت متحده را در زمينۀ توسعۀ نيروی کاری تکميل می کند و در عين زمان به تأمين فرصت ھای مھم رشد در
سکتورھايی که به نيروی کار نيازمند ھستند ،از جمله موارد ذيل ،می پردازد :مديريت مالی ،مديريت پروژه ،تکنالوژی
معلوماتی و ارتباطی ،ساختمانی ،آموزش جوانان برای اشتغال ،زنان در بخش خصوصی ،خدمات شغلی مربوطه و بازاريابی.

ساحات جغرافيايی تحت پوشش برنامه توسعۀ نيروی کاری افغانستان
در حال حاضر ،برنامۀ
 AWDPدر  ١٢شھر ذيل
فعاليت دارد :کابل ،ھرات،
مزار شريف ،جالل آباد،
قندھار ،قندوز ،غزنی ،باميان،
خوست ،گرديز ،فيض آباد
و شبرغان .اين  ١٢واليت۶ ،
کانون اقتصادی حوزوی
کشور ١را در خود جای می
دھند.

١کابل ،ھرات ،مزار شريف،
جالل آباد ،قندھار و قندوز.
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حبيب ﷲ ارغوان ،رئيس شرکت راه سازی و ساختمان ساختمانی اقيانوس در ھرات:
"پيش از اين ،کارمندان من از مھارت الزم برخوردار نبودند تا حسابات شرکت را مطابق با الزامات قراردادھای ملی و بين
المللی وسيع تر ثبت و مديريت نمايند .اما آنھا با اشتراک در برنامه ھای آموزشی  AWDPدر سال گذشته ،از مھارت ھای
حسابداری برخوردار شدند و می توانند با اطمينان کامل الزامات قراردادھای بزرگتر را برآورده نمايند .من از برنامه توسعۀ
نيروی کاری ادارۀ انکشاف بين المللی اياالت متحده امريکا به خاطر کمک به رشد تجارت من توسط نيروھای کاری افغان و
رفع ضرورت به استخدام کارمندان خارجی قدردانی می کنم.

دستاوردھا





اعطاء و تکميل  ٣٠برنامۀ کوتاه مدت آموزش مھارت ھای مورد نياز بازار کار .در حال حاضر ۴٨ ،پروژۀ جديد
ديگر در حال تطبيق می باشند.
آموزش مھارت ھای مديريت تخنيکی و تجاری برای  ١٩،٣۴١کارمند نيمه مسلکی و کارجو که  ٣۶درصد آن را
زنان تشکيل می دھند .کاربرد نرم افزار مديريت مالی ،طراحی صفحات انترنتی و مھارت ھای الکتريکی از جمله
موضوعاتی ھستند که تحت پوشش برنامه ھای آموزشی قرار گرفته اند.
بکارگماری و يا ترفيع رتبه ھمراه با افزايش معاش  ١٠،٧١١نفر از اشتراک کنندگان برنامه ھای آموزشی که ٣۴
درصد آن را زنان تشکيل می دھند.
تسھيل روند تأسيس شرکت ھايی که آموزش مشاغل سودمند و خدمات بکارگماری فراھم می کنند .اين شرکت ھا از
الگوی کاری برنامۀ  AWDPکه توسط  ۴نھاد تطبيق کننده تھيه شده است ،استفاده می کنند.

تعداد ُکل افراد آموزش ديده توسط برنامۀ AWDP
به تفکيک سکتور و مرد و زن
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الگوی چھار ُرکنی برنامه توسعۀ نيروی کاری افغانستان
برخالف ساير برنامه ھای توسعۀ نيروی کاری ،برنامه توسعۀ نيروی کاری افغانستان نھاد/شرکت ھای سکتور خصوصی را در
مشاغل مشخص که عمدتا ً توسط نيروی کاری خارجی اشغال شده اند ،آموزش می دھد .بھره گيری از نيروی کاری افغان به
کارفرمايان کمک می کند تا در مصرف پول صرفه جويی کنند و آن را روی نيروی کاری محلی سرمايه گذاری نمايند .اين کار
چگونه انجام می شود؟ فراھم کنندگان آموزشھا و تعليمات تخنيکی و مسلکی ،و ھمچنين عرضه کنندگان برنامه ھای تعليمات
تجاری و آموزش مھارت ھا که توسط برنامۀ  AWDPتمويل می شوند ،الگوی چھار مرحله ای بازار محور را پيگيری و اجرا
می کنند .تطبيق کنندگان برنامه ھای آموزشی  AWDPموارد ذيل را انجام خواھند داد:
.١
.٢

.٣
.۴

انجام ارزيابی تقاضای بازار به منظور تعيين
نيروی کاری مورد نياز کارفرمايان سکتور
خصوصی در يک سکتور معين.
تھيه يا تعديل نصاب آموزشی با توجه به نتايج
ارزيابی تقاضا به منظور انطباق برنامه ھای
آموزشی با نيازھای کارفرمايان سکتور
خصوصی .نصاب آموزشی پيش از مرحلۀ
طراحی برنامۀ آموزشی بايد مورد تصديق
شرکت ھای سکتور خصوصی قرار گيرد.
تسھيل روند طراحی و عرضۀ آموزش مبتنی
بر قابليت با بھره گيری از روش ھای مدرن
آموزش بزرگساالن ،و
شامل سازی خدمات شغلی در برنامه ھای
آموزشی به منظور آشنا کردن کارمندان با
محيط ھای کاری مسلکی .تطبيق کنندگان
برنامه ھای آموزشی در عين زمان آموزش
ھايی را برای کارجويان فراھم خواھند کرد تا
بتوانند به شکل مسلکی و موفقانه به کاريابی
مبادرت ورزند.

برخالف روش ھای آموزشی سنتی ،برنامه ھای آموزشی
 AWDPاز روﯾکرد شاگرد محور تبعيت می کنند .اﯾن روﯾکرد
به شاگردان اجازه می دھد تا مھارت ھای فراگرفتﮥ خود را
طی دورۀ آموزشی بکار گيرند.

نحوۀ کارکرد الگوی کاری  :AWDPاين برنامه طی دورۀ افول اقتصادی و بی ثباتی وضعيت تجارت ،حداقل ٧،٠٣١) ١٩،٣۴١
زن و  ١٢،٣١٠مرد( کارمند نيمه مسلکی را تحت پوشش دوره ھای تقاضا محور آموزشی و تعليمات تخنيکی و مسلکی و
ھمچنين دوره ھای تعليمات تجاری و آموزش مھارت ھا قرار داد ،که  ٣۶درصد اين تعداد را زنان تشکيل می دادند ،و ھمچنين
حداقل  ١٠،٧١١تن از افغان ھای نيمه مسلکی ) ٣،۶٨٣زن و  ٧،٠٢٨مرد( را در مشاغل مناسب يا فرصت ھای شغلی بھتر
بکارگماشت که باز ھم  ٣۶درصد اين تعداد را زنان تشکيل می دھند" .بکارگماشتگان" در اينجا اشاره به کارجويانی دارد که
موفق به پيدا کردن مشاغل جديد شده اند يا کارمندانی که مطابق به مھارت ھايی که طی برنامه ھای آموزشی فرا گرفته اند،
ترفيع رتبه دريافت نموده اند .با توجه به موفقيت ھای برنامه توسعۀ نيروی کاری افغانستان ،شرکت ھای تجاری خواھان
گسترش آن می باشند.

 .١ارزيابی بازار کار يا تقاضای سکتور خصوصی
ھدف ما در اين مرحله عبارت از شناسايی مھارت ھای مورد نياز سکتور خصوصی در راستای مديريت بھتر و بھبود تجارت يا
خدمات آنھا می باشد.
در اين مرحله ،اجرا کنندگان برنامه ھای آموزشی  ،AWDPضمن بازديد از دفاتر شرکت ھای سکتور خصوصی و برگزاری
جلسات با مديران و ساير کارمندان آنھا ،تقاضای اين شرکت ھا را مورد ارزيابی قرار می دھند .برخی از شرکت ھايی که تحت
پوشش ارزيابی قرار می گيرند ،عبارتند از :شرکت ھای خصوصی ،شرکت ھای مسافرتی و سياحتی ،شرکت ھای مخابراتی،
مکاتب خصوصی ،دانشگاه ھای خصوصی ،مؤسسات غيردولتی و ديگر سازمان ھايی که قادر ھستند به شکل مستقل با نھادھای
تطبيق کنندۀ ما تفاھمنامه به امضاء برسانند .فراھم کنندگان برنامه ھای  ،AWDPدر طول اين بازديدھا روی مورد ذيل متمرکز
می شوند (١ :معرفی الگوی کاری برنامه و تشريح مزايای آن (٢ ،بررسی و شناسايی مھارت ھای مورد نياز نھادھا و لحاظ
نتايج آن در نصاب تعليمی (٣ ،امضای تفاھم نامه با نھادھا؛ و  (۴تعديل يا تصديق نصاب آموزشی .اين چھار مرحله ضمن
ارتباط نزديک و برگزاری جلسات منظم با نھادھای سکتور خصوصی و ھمچنين تحليل دقيق نيازھای آموزشی آنھا انجام می
شوند.
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قابل يادآوری است که فراھم کنندگان برنامه ھای آموزشی  AWDPاجازه ندارند فھرست از پيش تعيين شدۀ مھارت ھا را در
اختيار نھادھای سکتور خصوصی قرار دھند؛ ھر گونه تصميم در ارتباط با انتخاب مھارت ھای مورد نياز بر عھدۀ خود
نھادھای سکتور خصوصی می باشد.
تفاھم نامه به تعيين منافع ،جايگاه ،مسئوليت ھا
و تعھدات طرفين در طول دورۀ آموزشی و بعد
از آن می پردازد .ھدف اصلی تفاھم نامه
عبارت از متعھد کردن نھادھای خصوصی به
ترفيع رتبۀ کارمندان آموزش ديده توسط
 AWDPو لحاظ  ٣درصد افزايش معاش برای
آنھا و يا استخدام کارجويان يا کارمندان نيمه
مسلکی آموزش ديده توسط اين برنامه می
باشد .در قبال تعھدات نھاد ھا ،دوره ھای
کوتاه مدت و تقاضا محور آموزش مھارت ھا
برای کارمندان شان با حمايت مالی ادارۀ
انکشاف بين المللی امريکا برگزار می گردد.
از آنجا که ھدف اصلی برنامه عبارت از
آموزش مھارت ھای مورد نياز نھاد/شرکت
ھای سکتور خصوصی و کارجويان می باشد،
اين مرحله به عنوان مھمترين بخش الگوی
کاری برنامه تلقی می شود و موفقيت در
مراحل بعدی نيز وابسته به اجرای موفقانۀ اين
مرحله می باشد.

برنامﮥ توسعﮥ نيروی کاری افغانستان از طرﯾق سيستم نظارت و ارزﯾابی ميزان
پيشرفت برنامه را دنبال می کند .تمام جزئيات مرتبط به آموزش ،بکارگماری و
ترفيع رتبه توسط اﯾن سيستم جمع آوری و تأﯾيد دقت می شود.

اجرای موفقانۀ مرحلۀ ارزيابی تقاضا وابسته به موارد ذيل است:







شناسايی و گزينش اعضای اليق در تيم ارزيابی تقاضا به منظور انجام تمام مراحل ارزيابی،
از جمله ترتيب گزارش مفصل ارزيابی تقاضا.
مشخص کردن خطوط اصلی استراتيژی ھايی که در زمينۀ شناسايی و اعطای قرارداد به
نھاد ھای سکتور خصوصی بکار گرفته می شوند .اين استراتيژی می تواند مشتمل بر ارتباط با ادارۀ حمايت از
سرمايه گذاری ھای افغانستان )آيسا( ،اتاق تجارت و صنايع افغانستان و انجمن ھای تجاری در راستای شناسايی و
گزينش بھتر و سريعتر شرکت ھا باشد.
برنامۀ  ،AWDPفراھم کنندگان برنامه ھای آموزشی آن و ھمچنين سکتورھای تحت پوشش اين برنامه ،در يک
مکتوب تشريح و به شرکت ھای سکتور خصوصی تسليم گردد .بايد تأکيد خاص روی مزايای الگوی کاری ،از جمله
ايجاد مھارت ھای جديد مورد نياز و مبتنی بر بازار کار صورت گيرد.
ارتباط با شرکت ھای سکتور خصوصی از طريق ايميل ،تيلفون يا شيوه ھای ديگر به منظور تنظيم جلسه و بحث
گروھی .ارتباط به شکل مداوم و ضمن ھمکاری طرفين در سراسر دورۀ پروژه حفظ خواھد شد.
فراھم کنندگان آموزش طی بحث ھای گروھی يا رو در رو نمايندگان شرکت ھای سکتور خصوصی را مالقات می
کنند:
 oشرح موجز دامنۀ برنامۀ  AWDPو مزايای آن برای شرکت ھای سکتور خصوصی.
 oکمک به کامندان کليدی شرکت ھای سکتور خصوصی جھت فھم و کاربرد وسايل
و روش ھای ارزيابی تقاضا )سوالنامه ،فھرست بازبينی ،ھم فکری ،بحث گروھی متمرکز ،جلسات رو در
رو(.
 oاستفاده از روش ھای مناسب )ھم فکری ،پرسش و پاسخ ،انگيزه دھی( به منظور حصول اطمينان از اينکه
کارفرمايان سکتور خصوصی نقش مھمی در روند ارزيابی تقاضا دارند و در نتيجه مھارت ھای مورد نياز
کارفرمايان ضمن بھره گيری از معاونت تخنيکی فراھم کنندگان برنامه ھای آموزشی  AWDPشناسايی می
شوند.

تفاھمنامه ھا نقش اساسی در حصول اطمينان از مطابقت آموزش با نيازھای شناسايی شده دارند .زيرا ،تفاھمنامه روند جمع
آوری معلومات دربارۀ تقاضای بازار کار و استخدام کارمندان نيمه مسلکی را ھدايت می کند .مشورتی بودن روند تھيۀ
قراردادھا نيز به تعيين مھارت ھای مورد نياز فعلی و آينده کمک می کند.

|٤

www.crea-awdp.com

 .٢نصاب آموزشی مبتنی بر قابليت
نصاب آموزشی مبتنی بر قابليت  AWDPبايد
در بر گيرندۀ مضامينی باشد که مشترکا ً ھمراه
با شرکت ھای سکتور خصوصی يا
کارفرمايان ضمن بھره گيری از مساعدت
تخنيکی آموزش دھندگان  AWDPطراحی شده
اند .آموزش دھندگان  AWDPنصاب ھای
آموزشی را با تمرکز بر مھارت ھای مورد
تقاضا که توسط نھادھای سکتور خصوصی يا
کارفرمايان شناسايی می شوند ،تدوين می
کنند .سپس نصاب آموزشی بايد تحت بررسی
و تصديق شرکت ھای سکتور خصوصی يا
گيرد.
قرار
کارفرمايان
بعد از کسب توافق آموزش دھندۀ ،AWDP
نصاب آموزشی جھت بررسی ،اظھار نظر،
اصالح و تصديق در اختيار تيم تخنيکی برنامۀ
 AWDPقرار خواھد گرفت.

ھمکاران اجراﯾی برنامﮥ  AWDPبه شکل منظم معاونت
تخنيکی و اداری می شوند تا بتوانند برنامه ھای آموزشی را
به موثرترﯾن شکل ممکن تطبيق نماﯾند.

اجرای موفقانۀ مراحل تصديق نصاب آموزشی وابسته به موارد ذيل است:





شناسايی و فھرست کردن آجندای آموزش تخنيکی  AWDPبر مبنای مھارت ھای مورد نياز شرکت ھای سکتور
خصوصی که در گزارش ارزيابی تقاضا تعيين شده اند.
دسته بندی مھارت ھای مورد نياز شرکت ھای سکتور خصوصی و تدوين يا تعديل نصاب آموزشی مربوط به ھر
دسته از مھارت ھا.
پيش نويس اول نصاب آموزشی ابتدا در اختيار  AWDPقرار می گيرد تا اطمينان حاصل شود که محتوا و طرح
ساختاری آن با نيازھای شرکت ھای سکتور خصوصی مطابقت دارد .پيش نويس نصاب آموزشی بعد از بررسی و
اصالح توسط  ،AWDPمجدداً به منظور مرور و نظردھی در اختيار شرکت ھای سکتور خصوصی قرار می گيرد.
نظرات و اصالحات شرکت ھای خصوصی در نصاب آموزشی لحاظ گرديد و مجدداً در اختيار اين شرکت ھا قرار
گيرد تا از مطابقت نصاب با نيازھای آنھا اطمينان حاصل گردد:
o

بعد از جلب رضايت شرکت ھای سکتور خصوصی در رابطه با نصاب بازبينی شده ،اين شرکت ھا بايد آن
را تصديق )امضاء ،مھر و تاريخ نگاری( کنند تا آموزش دھندۀ  AWDPبتواند دورۀ آموزشی را طراحی و
اجرا نمايد .فراھم کنندۀ آموزش ،بدين طريق ،از تعھد شرکت خصوصی در قبال ترفيع رتبۀ کارمندان
آموزش ديده يا استخدام کارجويان نيمه مسلکی اطمينان حاصل می شود.

 .٣طراحی و عرضۀ برنامه ھای آموزشی مبتنی بر قابليت
اين بخش از الگوی کاری  AWDPبه پرورش مھارت ھای مورد نياز شرکت ھای سکتور خصوصی ارتباط می گيرد و با اين
فرض بنيان گذاشه شده است که تحصيالت بيشتر به تنھايی پاسخگوی الزامات مشاغل تخنيکی نيست .تفاوت برنامۀ  AWDPبا
برنامه ھای آموزشی و تعليمی ديگر اين است که اين برنامه به جای تمرکز روی آموزش مھارت ھا آنچه را که مورد نياز
سکتور خصوصی است در دستور کار خويش قرارمی دھد .آموزش ھای  AWDPعملی ،دوره بندی شده ،مبتنی بر قابليت و
کوتاه مدت ھستند .اين رويکرد متضمن آن است که قابليت ھای لحاظ شده در نصاب آموزشی در ھر يک از شاگردان پرورش و
توسعه خواھد يافت.
به منظور باال بردن ھر چه بيشتر کيفيت و مؤثريت آموزش ،آموزگاران از روش ھای مدرن فعال و مشارکتی برای آموزش
بزرگساالن استفاده می کنند و در حين دورۀ آموزشی ،مھارت ھای تحت تدريس را به نمايش می گذارند تا شاگردان ابعاد عملی
آموزش را فرا گيرند.
اھداف آموزشی بايد مطابق به معيارھای  SMARTباشند :مشخص بودن ،قابل اندازه گيری بودن ،قابل دستيابی بودن ،واقع بينانه
بودن و ارتباط زمانی داشتن.
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موفقيت طرح آموزشی وابسته به موارد
ذيل است:





حاوی فعاليت ھای مرتبط به ھدف
آموزشی باشد .فعاليت ھا بايد مشخص و
قابل درک باشند.
بگونه ای طراحی شود که شاگرد در
حداقل  ٧٠درصد آموزش ،در فعاليت
ھايی ھمچون کار گروھی ،بحث ،پرسش
و پاسخ ،تمرين ھا و غيره مشارکت
فعال داشته باشد.
ذکر مثال ھای مرتبط به سکتور کاری
شاگرد در بخش فعاليت ھای طرح
آموزشی.
o







ھر ﯾک از پروژه ھا و قراردادھا به شکل ھمه جانبه و از طرﯾق
ﯾک روند شفاف تحت بررسی و ارزﯾابی کميتﮥ معينه قرار می
گيرد.

شاگردان دارای سند لسانس بايد
حداقل دو سال تجربۀ کاری در
سکتور مربوطه داشته باشند ،در
حاليکه فارغان ليسه ھا حداقل بايد
سه سال تجربۀ کاری در سکتور مربوطه خويش داشته باشند.

ارزيابی اشتراک کنندگان بعد از ھر جلسۀ آموزشی به منظور حصول اطمينان از اينکه شاگرد قادر به تشريح يا
اجرای عملی فعاليت ھا می باشد.
آموزگار بايد انعطاف پذير باشد تا بتواند سبک تدريس خود را با طرح آموزشی ھماھنگ بسازد.
مدت زمان دورۀ آموزشی با درنظرداشت ھدف ،روش و تعداد اشتراک کنندگان دورۀ آموزشی تعيين گردد.
فھرست مواد آموزشی در طرح آموزشی گنجانده شود .مواد آموزشی مربوطه ،در زمان مقتضی در اختيار اشتراک
کنندگان قرار گيرد .مواد آموزشی مشخصا ً برای جلسۀ آموزشی اختصاص داده شوند.
مديريت شاگردان پرحرف و تشويق افراد کم حرف به سھم گيری بيشتر.

 .٤خدمات شغلی
بعد از عرضۀ آموزش ،آخرين اقدام فراھم کنندۀ آموزش ھمانا بکارگماری کارجويان فارغ در پست ھای مناسب سکتور
خصوصی و تسھيل روند ترفيع رتبۀ کارمندان شرکت ھای سکتور خصوصی می باشد .فراھم کنندگان برنامه ھای آموزشی
 AWDPکارجويان را در زمينۀ تھيۀ خلص سوانح )سی وی( و مھارت ھای مصاحبه از طريق تمثيل آموزش می دھند .فراھم
کنندگان برنامه ھای آموزشی اعالن ھای شغلی را با سابقۀ اشتراک کنندگان کارجو مطابقت داده و با استفاده از ارتباطاتی که در
مرحلۀ ارزيابی تقاضا کسب نموده اند ،آنھا را در زمينۀ تماس با کارفرمايان رھنمايی می کنند .فراھم کنندگان آموزش معموالً
دو الی سه ماه پيگير کارجويان می شوند تا اطمينان حاصل کنند که آنھا واقعا ً مطابق به الزامات پروژه بکار گماشته شده اند.

فراھم کنندگان برنامه ھای آموزشی  AWDPبايد موارد ذيل را انجام دھند:
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در مرحلۀ ارزيابی تقاضا ،پُست ھای خالی شرکت ھای سکتور خصوصی را برای کارجويان آموزش ديده  -نيمه
مسلکی  AWDPشناسايی کنند .آنھا بايد جلسات مکرری را با کارفرمايان تشکيل دھند تا ُپست ھای خالی در سطح
نيمه مسلکی را برای کارجويان آموزش ديده بيابند .سپس مشاغل شناسايی شده را در پايگاه اطالعاتی پُست ھای خالی
ثبت و آن را با مشخصات کارجويان مطابقت خواھند داد.
طراحی پايگاه اطالعاتی مفيد برای ثبت مشخصات شاگردان و ُپست ھای خالی در طول مرحلۀ ارزيابی تقاضا .پايگاه
اطالعاتی کارمندان و کارجويان نھادھای سکتور خصوصی بايد در طول مرحلۀ ارزيابی تقاضا و گزينش کارآموزان
تھيه و تکميل گردد.
 oاين پايگاه اطالعاتی بايد حاوی معلومات الزم پيرامون کارجويان برگزيده برای اشتراک در آموزش مھارت
ھا باشد .بخش نظارت و ارزيابی  ،AWDPبه فراھم کنندگان آموزش کمک می کند تا يک پايگاه اطالعاتی
جامع و پاسخگو را تھيه کنند.
آموزش مھارت ھای شغل يابی از جمله :نگارش خلص سوانح ،نگار خلص سوانح ،نگارش مکتوب درخواست
) ،(cover letterتکميل کردن فورمه ھای درخواست کار ،جستجوی کار ،تماس با شرکت ھای سکتور خصوصی،
شبکه سازی ،مھارت ھای ارتباطی ،مھارت ھای مذاکره و اصول اخالقی سازمانی .نصاب ھای آموزشی و طرح
ھای درسی مربوطه توسط کارشناس رشتۀ مورد نظر طراحی شده و می بايست سه روز را تحت پوشش قرار دھند.
www.crea-awdp.com

 ٨٠درصد آموزش ھا بايد جنبۀ عملی داشته باشد تا
از مشارکت کامالً فعال اشتراک کنندگان در
آموزش کاريابی اطمينان حاصل شود .بعد از ختم
آموزش ،دورۀ آموزشی مورد ارزيابی قرار می
گيرد تا از برآوره شدن اھداف آموزشی اطمينان
بعمل آيد.





 دنبال کردن الزامات مندرج در تفاھم
نامه ھايی که توسط شرکت ھای سکتور
خصوصی و کارمندان آموزش ديدۀ آنھا امضاء
شده است.
 استفاده از معلومات مرتبط به ُپست ھای
خالی در پايگاه اطالعاتی و ھمچنين استفاده از
فورمه داده ھا )ديتا شيت ھای( مربوط به
کارجويان جھت تسھيل روند مطابقت دھی و
بکارگماری .معرفی کارجويان اليق به کارفرمايان جھت بکارگماری آنھا.
حمايت از کارمندان جديداً بکارگماشته در زمينۀ اجرای وظايف و مسئوليت ھايشان.
پيگيری و ارتباط مداوم با نھاد/شرکت ھای سکتور خصوصی جھت حصول اطمينان از اينکه کارھا به شکل باکيفيت
شان انجام می شود.
تماس با افراد آموزش ديده و حصول اطمينان از اينکه آنھا ترفيع رتبۀ ھمراه با افزايش معاش گرفته اند يا در سازمان
ھای مربوطه بکارگماشته شده اند.

ھدف برنامه توسعۀ نيروی کاری افغانستان که توسط  USAIDتمويل می شود ،عبارت است از افزايش ميزان بکارگماری
و معاشات  ٢۵،٠٠٠نفر از کارجويان نيمه مسلکی و کارمندان سکتور خصوصی که حداقل  ٢۵درصد آنھا را زنان تشکيل
دھند ،الی ماه سنبلۀ ١٣٩۶

نقشۀ ذيل دستاوردھای برنامه توسعۀ نيروی کاری افغانستان تا تاريخ  ٩اسد ١٣٩۴
در شش شھر عمدۀ افغانستان را نشان می دھد.

در تاريخ  ١٠سرطان  ،١٣٩۴دامنۀ پوشش برنامۀ  AWDPاز شش مرکز اقتصادی حوزوی افغانستان )کابل ،ھرات ،مزار
شريف ،جالل آباد ،قندھار و قندوز( فراتر رفت و در حال حاضر پروژه ھايی که در شش شھر جديد تطبيق می شوند در مراحل
اوليه بسر می برند.
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