افغانستان رسه د آملان همکارۍ

د ټولو لپاره غوره مسلکي یا حرفوي ښوونه او روزنه

وضعیت
په افغانستان کې ځوانان د منظم کار د موندلو په هڅه کې دي .د شاوخوا
 ۳.۲ملیونه ځوانانو له ډلې چې مسلکي ښوونځي ته د تګ حق لري ،یوازې د
دوه فیصدو څخه لږ یې د ښوونځي پر بنسټ د مسلکي روزنې له پروګرام څخه
فارغ شوي دي .ډیری کورنۍ نيش کولی خپل ماشومان مسلکي ښوونځي ته
واستوي ،حتی که روزنه یې وړیا هم وي .په سلو کې شل ځوانان په کوچنیو
کارځایونو کې د کار په زده کړه بوخت دي.
په افغانستان کې شاوخوا نیامیي ځوانان هیڅکله هم ښوونځي ته نه دي
تليل او رسمي دودیزې زده کړې یې نه دي بشپړې کړې .ډیری نالوستي
افغانان د ورځنیو مزدورانو یا د واټ پر رس د پلورونکو په توګه کار کوي .مګر
دا غیر رسمي کار خوندي نه دی او د مسلکي کارکوونکو په پرتله خورا لږ عاید
لري.

په ټوله کې د ښوونځیو تجهیزات کايف ندي .رسبیره پردې د حرفوي زده کړې
او روزنې سیسټم ته د هغو ښځو او ځوانانو چې ښوونځي ته نه دي تليل ،د
شاملولو مفکوره باید رامینځته او وازمیل يش.

موخه
د افغان-املان پرمختیایی همکاري په افغانستان کې د ځوانانو کاري فرصتونه
ښه کوي .دا پرمختګ راتلونکو مسلکي خلکو او همداراز له زده کړې بې برخې
خلکو ته رسیدنه کوي .په ځانګړي توګه د میرمنو مالتړ کیږي.
نوي ،ښه سمبال شوي مسلکي ښوونځي به جوړیږي او ښوونکي او د
ښوونځي ادارې به ښه روزل کیږي .دوديزې پانګونې دوه ګونې روزنې ته الره
هواروي او د نالوستو خلکو لپاره د زده کړې نوي مسلکونه او روزنیز فرصتونه
رامینځته کوي.

ښځې په ځانګړي ډول له زده کړو بې برخې دي .اویا سلنه نجونې نه د عمومي
زده کړې ښوونځي او نه مسلکي ښوونځي ته ځي.

اقدامونه او پایلې

د حرفوي زده کړې او روزنې په اداره او مدیریت کې هم نیمګړتیاوې شتون
لري .د مسلکي یا حرفوي ښوونځیو او روزل شوو ښوونکو شمیر کم دی او
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زده کوونکي په نوو مسلکي یا

د تخنیکي او حرفوي زده کړې او روزنې چارواکي

حرفوي ښوونځیو کې زده کړه کوي

 Zusammenarbeit (GIZ) GmbHاو د  KfWپراختیایي

د مسلکي ښوونځیو لپاره ودانۍ او تجهیزات

Deutsche Gesellschaft für Internationale
بانک
په ټول هیواد کې (له  ۳۴څخه  ۳۱والیتونه)
د مسلکي یا حرفوي ښوونځیو د اغیزمن سیستم رامینځته
کول

حرفوي یا مسلکي زده کړو ته د ال زیاتو ځوانانو د الريس په موخه څلور نوي
ښوونځي او د ښوونکو د روزنې دوه اکاډمۍ په شاميل والیتونو لکه بلخ ،کندز
او تخار او همداراز په کابل کې رامینځته شوي دي .اوس مهال شاوخوا ۴۰۰۰
زده کونکي دې نوو ښوونځیو ته ځي چیرې چې شاوخوا  ۳۰۰ښوونکي تدریس
کوي.

www.gc-afg.de

دا ښوونځي د هرنونو ،ټیکنالوژۍ ،معلومايت ټکنالوژۍ ،د سوداګرۍ د
مدیریت په مهارتونو او کرنې برخو باندې مترکز کوي .د بلخ والیت په مرکز مزار
رشیف کې د یو عرصي روزنیز کمپ په چوکاټ کې درې مسلکي ښوونځي،
یو ګڼ موخیز تاالر ،وړکتون ،د استوګنې خونې او د شاوخوا  ۲۰۰۰زده کوونکو
لپاره تفریحي ځایونه شتون لري .دا ودانۍ ښه فعاله ده ،لږې ساتنې او پالنې
ته اړتیا لري ،د انرژي د مرصف او چاپیریال ساتنې له نظره ښه جوړه شوې
ده .د ملریزې بریښنا سیسټم د مسلکي ښوونځي ساحې ته بریښنا چمتو
کوي او د لندې ځمکې ( )wetlandجوړ شوی سیستم د ناولو اوبو د اداره
کولو لپاره کارول کیږي .د دې ودانی د جوړولو چارې سیمه ایزو رشکتونو ته
ورکړل شوې وې ځکه نو دې پروژې ځایی دندې هم رامینځته کړې دي .د نورو
ښوونځیو د جوړولو ،پراخولو یا بیارغونې او سمبالولو لپاره هم چمتووالی
نیول شوی دی.
رسبیره پردې ،تر دې دمه  ۵۰مسلکي ښوونځیو د دې پروګرام د یوې برخې په
توګه دريس خونې او د ورکشاپ تجهیزات ترالسه کړي دي.

د ښوونکو روزنه
د مسلکي یا حرفوي ښوونځیو شاوخوا  ۸۵سلنه ښوونکي د دې وړتیا نه لري
چې خپل اړوند کسب تدریس کړي .دوی عميل تجربه او د ښوونې مهارتونه
نه لري .د ښوونکو ګامرلو نوی بهیر د مسلکي ښوونځیو ښوونکو ته دا وړتیا
ورکوي چې په مسلکي ښوونځیو کې روزنه ورکړي .د روزنې یو عرصي مفهوم
ښوونکي د خپلې ورځنی عميل او نظري ښوونې او روزنې لپاره ښه چمتو
کوي .له دې امله ،ټاکل شوي ښوونکي په داسې روزنه کې برخه اخيل چې له
دوی څخه غوره روزونکي جوړوي .له  ۲۰۱۲کال راهیسې ،د مسلکي ښوونځیو
شاوخوا  ۱۵۲۰۰ښوونکي روزل شوي چې  ۲۲سلنه یې ښځې دي.

د نالوستو خلکو او ښځو لپاره روزنه
د مسلکي ښوونځي د عمر شاوخوا نیامیي ځوانان نالوستي دي .دوی به
وکولی يش په نږدې راتلونکي کې غږیز درسونه او د ویډیویي زده کړې توکي
وکاروي ترڅو د دوی مسلکي مهارتونه لوړ کړي او د دوی د کار کیفیت لوړ
يش.
دا پروګرام په پام کې لري څو په افغانستان کې میرمنو ته ځانګړي خدمتونه
وړاندې کړي .ډیری افغان میرمنې نالوستې دي او په کور کې کار کوي .د آډیو
 ویډیو ښوونې دې میرمنو ته فرصت ورکوي چې د کورين اقتصاد په اړه خپلهپوهه پراخه کړي .رسبیره پردې ،نجونې او میرمنې په مسلکي ښوونځیو کې د
ادارې ،معلومايت ټکنالوژۍ او وترنرئ په برخو کې روزل کیږي.

د خورا ماهرو متخصصینو لخوا روزنه
د حرفوي یا مسلکي زده کړې او روزنې پروګرام د هغو انجنیرانو لپاره چې په
عاجله توګه ورته اړتیا ده او همدارنګه د تکنیشن یا استادی په کچه مسلکي
کارمندانو لپاره روزنیز کورسونه چمتو کوي .دا روزنیز فرصتونه به د ځوانانو په
شخيص وده او د هیواد په دوامداره تخنیکي پرمختګ کې مرسته وکړي.

د روزنې نوي مسلکونه
د رسمي مسلکي روزنې لپاره اوه نوي روزنیزې دندې او د شاګردی د ټریننګ
لپاره شپږ اضايف روزنیزې دندې رامنځته شوې دي .دمګړۍ  ۶۳مسلکي
ښوونځي شتون لري چیرې چې ځوانان کولی يش دا روزنه بشپړه کړي.

عميل تجربه

رسبیره پردې ،د ښوونځي مدیران او اداري پرسونل له  ۱۰۰څخه په ډیرو
ورکشاپونو کې چې له  ۲۴۰۰څخه ډیرو کسانو پکې ګډون کړی وو ،روزل شوي
دي .د پرمختګ د اقدامونو یوه مهمه برخه د پوهنې د مسؤلینو تر منځ
مستقیم تعامل دی .له دې امله ،د مسلکي زده کړې او روزنې د سیسټم
والیتي رسښوونکي او مدیران په منظم ډول په کنفرانسونو کې د بودیجې،
زده کړې او د نظارت د پروسیجرونو په اړه بحث کوي.

د دودیزې شاګردی د روزنې عرصي کول
د دودیزو صنایعو او سوداګرۍ روزنیز تریننګ ته د دولت یا ټولنې په کچه لږه
پاملرنه شوې ده .په هرصورت ،دا اوس امکان لري چې شاګردان د دوی د
کار رسبیره په اونۍ کې تر دریو ورځو پورې مسلکي ښوونځي ته الړ يش.
په ښوونځي کې ،دوی د خپلو مسلکونو د شالید په تړاو پوهه ترالسه کوي
او د پرمختللو ټیکنالوژیو په اړه زده کړه کوي .دا مهال شاوخوا  ۲۰۰۰تنه زده
کوونکي  ۱۸ښوونځیو ته ځي په داسې حال کې چې د دندې پرمهال روزنه
ترالسه کوي.
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Deutsche Gesellschaft für Internationale
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په شاوخوا  ۷۵۰افغان کارځایونو
کې عميل زده کړې (انرتنشیپ)
د مسلکي ښوونځیو زده کونکو
ته فرصت ورکوي چې د دندې
له عميل اړخ رسه اشنا يش .تر
دې دمه ،نږدې ۴۳۵۰۰ ،ځوانانو د
انرتنشیپ څلور اونیزه دوره بشپړه
کړې چې شاوخوا  ۲۳سلنه یې
ښځې وې.
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