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د شخړو اغیزمنه سیمه کی د استخدام تګالره )(CSEF
1
د ساختمانی او ترانسپورتی شرکتونو لپاره

د  BICC / TLOپه ګډه خپرونه
د  BICCلخوا الکا ګریورټ او ایلون ایسیکورلو
د  TLOلخوا محمد مرتضی حقیقت او فضل ربی شیرزاد
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 1دا تګالره په افغانستان کی د ساختمانی او ترانسپورتی شرکتونو د استخدام

ستراتیژیو په اړه د یوي عامی څیړنیزې پروژې نتیجه ده ،چی د دریو دفترونو ( )BICC, TLO, International Alertلخوا هغه شرکتونو سره

چی د پولې دواړه خواوو پاکستان او ایران سره په سوداګرئ کی ښکیل دي ترسره کړی ده .دغه کیفی څیړنه تقریبآ د  80شرکتونو له مالکانو او کارمندانوسره د مرکو په بنیاد او د  6شرکتونو تجروبو د تبادلی په اساس د 2015
او  2017کلونو ترمنځ ترسره شوی)Grawert et al., 2017; Grawert & Shirzad, 2107; Grawert et al., 2017a; Nusrat & Shirzad, 2017 ( .
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پیژندنه
نازک او د شخړو څخه اغیزمن چاپیلایر ( )FCASکی چی کله شرکتونه فعالیتونه کوی نو دوی ته په سیمه کی ډول ډول ستونزی رامنځ ته کیږیی
لکه ،د دولت فاسد چارواکی ،د مالیی ریاستونه یا د پولیسو لخږوا خنډونږه لکږه د رشږوت غوښږتل او د دولږت د مږامورینو لخږوا د طرزالعمږل پیچلږی
کیدل  ،په سرکونو پوستی جوړول او له سیمی نه د تیریدلو لپاره پیسی غوښتل .د شرکتونو په موټرو او کارمندانو باندی د غیر دولتی وسلوالو ډلو
حملی .د کارد عملی کیدولو په وخت کی د سیمی خلکو لخوا ګډوډی جوړیدل او یا د شرکت اسانتیاوی له منځه وړل تر څو شرکتونه په سیمه کږی
ساختمانی پروژې ترسره نکړی او له سیمی څخه الړ شی .همدارنګه موټرچلونکی او د شرکت مدیران په سیمه کی تښتول کییی او بیا د روپیوپه
بدل کی ازاد کییی .کله چی شرکتونه د وسلوالو کنټرول الندی سیمه کی فعالیتونه کږوی او یږا کلږه چږی د شږرکت مږوټر د وسږلوالو تږر واک النږدی
سیمو څخه په دوامداره توګه تیرییی نو بیا تری وسلوالی ډلی د مالیی ورکولو په ډول د روپیوغوښتنه کوی.
اکثره شرکتونه کوښښ کوی چی د خپلو کارمندانو ،تاسیساتو او د ځای د حفاظت لپاره امنیتی ساتونکی اسږتخدام کږړی .مصږل امنیتږی سږاتونکی د
بار وړونکو موټرو او موټرچلوونکو په الره باندی ملګرتیا او ساتنه هم کوی .د امنیتږی تږدابیرو پږر وړانږدی د شږرکتونو لګښږتونه خږورا لږوړ دی،
همدارنګه په امنیتی ساتونکو او خوندی لیید رالیید باندی وخت نا وخت حملی هم کییی.
په افغانستان کی یو څو داسږی تعمیراتږی او ټرانسږپورتی شږرکتونه شږته دی چږی ډیږری پرمختللږی سږتراتیژ لږری چږی دوی د سږیمی د مشږرانو ،د
ولسوالۍ پرمختایی شږوراګانو او محلږی زورواکږانو سږره جږوړ جږاړی کږوی چږی پږه نتیجږه کږی د تعمیراتږی پږروژو او پږه سږیمه کږی د مږوټرو پږه
دوامداره تګ را تګ پر وړاندی یاد خنډونه راکموی .په تړونونو کی د ځینږو شږرایطو پږوره کږول شږامل دی چږی د محلږی خلکږو لپږاره ډیږری ګټږ
رامنځته کوی ،لکه په ساختمانی کارونو کی دندی ،د موټر چلونکو او شرکت کارمندانو لخوا د محلی رستورانتونو او ورکشاپونو کارول ،کله نا
کله د محلی کارمندانو په واسطه داسی ودانی جوړول چی د ټولنی لپاره ضرورت وی .په بدل کی ،د سیمی مشران د ساختمانی پروژو ساتنه کوی
او د هغو نا امنه سړکونو چی په کومو باندی د شرکت موټری تیرییی نو د دوی د لیید رالیید څخه ساتنه کوی تر څو د حملو او ګږډوډ نږه یږی
خوندی وساتی.
دا تجربی په افغانستان او نورو شخړو لرونکو سیمو( )FCASکی د ساختمانی او ټرانسپورتی شرکتونو ترمنځ د خپریدو ارزښت لری .دوی نه
یوازی په ساختمانی او ټرانسپورتی شرکتونو کی د خپلو ګټو لپاره کار کوی بلکی د حساسو شخړو لپاره هم ګټور دی .نور ،دوی کولی شی چی
دی کار ته وده ورکړی ،تر څو مختلیفو شرکتونو لخوا پلی شویو تګالرو راټولولو پر بنسټ کومو چی په نتیجه کی کامیابی او دوامداره پروژی په
ساختمانی او ترانسپورتی برخه کی تر سره کړی دی .البته ،له شخړو اغیزمن کاروبار او د استخدام لپاره تګالره باید خاص د محلی
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شرایطو سره برابره وی او نه شی کولی چی د یوی اسانی نمونی په شکل یی په نورو مختلیفو سیمو کی وکاروی یعنی هری سیمی ته خپله جدا
تګالره باید جوړه شی.
نازک حالت لرونکی او د شخړو څخه اغیزمن شوی چاپیلایر ( )FCASکی د یو شرکت د فعالیتونو شرایط
نازک حالت لرونکی او د شخړو څخه اغیزمن شوی چاپیلایر ( )FCASداسی تعریف شوی ،چی په سیمه کږی د سیاسږون مهمږو غږړو تږر مږنځ بږی
باوری او یو پر بل اعتماد نه کول د دی باعث شی چی د سیمی سیاسی چاپیلایر په مخالفو ډلو تقسیم شی او شخړی رامنځ ته شی او بلږه هږر هغږه
سیمه کی چی هلته شخړی د تاوتریخوالی المل ګرځی.
 FCASدا په ګوته کوی چی د کمزوری ټولنیز یووالی او په ټولنه کی د موافقت نشتوالی د کومو جږوړو شږوو اصږولو مطږاب بایږد د دولږت د واک
لپاره سیالی او بیا ددغه واک د عملی کولو څرنګوالی وټاکی“ ) .(NIMD, 2016په سیمه کی د نظامی شخړو د شروع کیدو نه مخکی چی کومی
ټولنیزی اړیکی ،سیاسی او ټولنیزی اداری او کړنالری موجودی وی ،د وسلوالو د شخړو په اصلی جوړښږت  ،تګږالرو او تږاوان بانږدی یږی د پږام
وړ اغیزه کړی .دوامداره جګړه په سیمه کی ټولنیزی اړیکی او اداری بیا رغونی او د جګړی اقتصاد ته اسانتیاوی برابره وی .په مختلیفو شخړو
کی د کارموندنی چاری چی په مختلفو شخړو کی توپیر لری ،د شخړو ځانګړو انواعو پږه مطږاب سږره تږوپیر کیږړی او پږه ځږانګړی ډول FCAS
کی هم په پرله پسی ډول توپیر لری .دوی کولی ش د خوندیتوب د اړیکو ،د سرپرستو مراجعینود اړیکو ،جبري کار ،د ځینې ډلو جال کول او د
ځینې نورو ډلو شاملول ،او داسی ډیرو نورو له الرې تنظیم ش (کریمر.)2008 ،
که چیری جګړه په زیاتیدو شی نو پورته ذکر شوی ټولی کړنی به په اقتصاد ،کار موندنی او د بیا رغونی موسساتو په بهیر باندی به تلپاتی اغیزه
ولری ،همدارنګه که په سیمه کی سیاسی ،ټولنیز او اقتصادی شرایط کم پایښته او ناامنه پاتی شی نو د  FCASد جوړولو او دوامداره پاتی کیږدلو
باعث ګرځی .لکه څنګه چی  FCASډیری وختونه سیمیزی او نړیوالی اړیکی او اړخونه ،بې بږاوری او ټږولنیز ویشږونه ،او همدارنګږه د جګږړې
اقتصږږاد لږږری چږږی عموم ږآ پږږه محلږږی یږږا ملږږی کچږږه پراخږږوالی پیږږدا کږږوی .پږږه دی جوړښږږت کږږی ،د تږږاوتریخوالی شږږخړی او د دی وروسږږته د سږږیمی
کمزورتیاوی چی د یوبل سره نیدی اړیکی لری او دواړه دوه اړخیږزه پیږاوړي کیږیی .مثږال پږه توګږه :یږوه ټولنږه چږی پږه لږوړه کچږه او پږه محلږی
شخړو کی د وسلو کارولو ته دوام ورکوی یعنی یو جنګی چاپیلایر وی نو په داسی سیمو کی بیږا دغږه خلږ پږه ډیږری اسږانی سږره پږه وسږلوالو یږا
جنای ډلو کی استخدام شوی دی ،بیا دغه د وسلوالو ډلو قومندانان د محلی زورواکو یا د ملی سیاستواالنو په توګه کړنی ترسره کږوی او پږه سږیمه
کی قانون د حاکمیت د رامنځ ته کولود کوښښونو مخه نیسی) .په نازکو او متاثره شوو شخړو لرونکو سیمو کی یعنی د ( )FCASپه شرایطو کږی،
خږږارجی او داخلږږی شږږرکتونه ټږږول پږږه میراثږږی توګږږه د سیاسږږی بږږازار یږږوه برخږږه ګرځیږږدلی یږږا ګرځږږی ( .)Hoffmann, 2014پانګږږه وال او د دوی
کارمندان باید په دی پوه شی هغه ټولنی چی دوی پکی فعالیت تر سره کوی دوی به هیڅکله هم د بږی طرفږه پږه توګږه ونږه پیژنږی .دا انګیرنږه چږی
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سږږوداګر کږږولی شږږی پږږه سیاسږږی چږږا پیلایر کږږی د یږږو غیرسیاسږږی اسږږتازو پږږه توګږږه فعالیږږت وکږږړی بالکږږل غلطږږه ثابتږږه شږږوی ده ( & Ganson
.) Wennmann, 2016
له همدی کبله د ا د سوداګرو لپاره مهمه ده چی په پام کی ونیسی چی د دوی فعالیتونه په یو ځږانګړی  FCASڅږه اغیږزه لږری .دا د شږرکتونو پږه
ګټه ده چی په داسی طریقه فعالیت وکړی تر څو خراب نشی او په ښه توګه ،شخړی کمی کړی چږی تږر څږو امنیتږی لګښږتونه او رشږوت یږا د غیږر
قانونی مالیاتو ورکړه خوندی کړی .نو داسی یوه تګالره د اغیزمنو شخړو د تګالری په نامه یادییی .دا پدی معنا ده چی یو شرکت:
په کوم ځای کی چی کار کوی د هغه ځای په شرایطو پوه شی.
په دی پوه شی چی د دوی فعالیتونه په دی شرایطو څه اغیزه لری.
د نویو پالیسو یا ستراتیژیو په واسطه په دی پوهاوی باندی کار کول چی منفی اغیزی کمی او مثبتی زیاتی کړی ( Conflict Sensitivity
)Consortium, 2012
استخدام یو داسی فکتور دی ،چی سوداګران کولی شی چی له مخږی یږی پږه  FCASکږی سږتونزی کمږی یږا زیږاتی کږړی .کږه د کږار مونږدنی تګږالره
دمنازعی حساسږیت وی نږودا مرسږته کږولی شږی چږی محلږی تږاوتریخوالی او شږخړی راکمږی کږړی .د شږخړو اغیزمنږو سږیمو کږی ګمارنږه د شږخړو
اغیزمنو سیمو کی د سوداګریزی ستراتیژی یوه برخه ده او دا پدی معنی چی سوداګرکوښښ کوی:
 .1چی رته چی بیکاری یوه ستونزه وی غواړی چی هلته دندی پیداکړی.
 .2کارمندان دا ډاډ تر السه کوی چی دا دندی زمونی راتلونکی جوړوی ( په دنده کی مهارتونه ترالسه کول )او د ګومارلو او د لری
کیدلو تګالری څخه مخنوی کوی.
 .3باید ځانګړی دی چی د هیڅ یو ګروپ یا ټولنی په ګټه نه دی یا یا له تبعیض سره مخ نه وی،
 .4چیرته چی بیکاری یوه ستونزه وی هلته د محلږی کارمنږدانو پږ ه وړانږدی د بهرنیږو کارمنږدانو غږوره کیږدو څخږه ډډه وشږی یعنږی پږه
ګومارنه کی دی لومړیتوب محلی کارمندانو ته ورکړی شی تر څو محلی خل وروزل شی.
 .5د ال ښه کارکولو لپاره دی د کارګرانو نړیوالی موسسی ( )ILOد معیارونو مطاب کار وکړی .غوره کار داسی تعریف شوی دی:
هغه کار چی تولیدوونکی وی او ښه عواید السته راوړی،
هغه کار چی په کاری ځای کی امنیت چمتو کوی،
کار کول په هغه ځای کی چی هلته د وګړو پرمختګ او د ټولنی د یووالی لپاره امکانات شتون ولری،
کار کول په هغه ځای کی چی هلته خل په ازادانه شږکل د خپلږو اندیښږنو اظهږار کږولی شږی او هغږه پریکږړی تنظږیم کږړی او برخږه پکږی
واخلی کومی چی د دوی په ژوند اغیزه کوی،
کار کول په هغه ځای کی چی ښځو او نارینه وو سره پکی مساووی چلند کییی او دواړه مساوی امکانات ولری (.)ILO, 2016
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محلی او یا سمیز بسپنه ورکونکی یا پانګه اچونکی چی سوداګر تمویلوی ،هغه دولتږی یږا غیږر دولتږی زورواکږی چږی سږاختمانی پږروژی عملږی
کوی یا هغه الری کنټرولوی چی کومی یی ترانسپورتی شرکتونه استعمالوی ،د ولسوالیو پرمختیایی شوراګانی یا د نورو محلی ادارو استازی  ،د
ټولنی قومی مشران او بالخره پلی کوونکی شرکتونه په خپله باید پږه بریږالیتوب سږره شږخړو-اغیزمنږی سږوداګر او د کارمونږدنی تګږالری عملږی
کړی او په عین حال کی پدی تګالرو د ټولو لخوا موافقه وشی ،هو که چری داسی ونشی ،نو د شرکتونو پروژی به ستونزمنی او یا به ناکامییی.
همدارنګه په  FCASکی د شخړو اغیزمنه سیمه کی د استخدام ستراتیژی عملی کیدل د ساختمانی او ترانسپورتی شږرکتونو خپلږه ګټږه ده یعنږی دغږه
تګالری د بهرنیو لخوا عملی کیدو ته اړتیا نلری.
په افغانستان کی ساختمانی او ترانسپورتی شرکتونو لخوا ترالسه شوی تجربی څرګندوی چی که په اغیزمنو او شخړو لرونکو سیمو ( )FCASکی
فعالیت کوی .نو الندی تجربه شوی او ښی کړنی باید په پام کی ونیسی:
تجربه لرونکو شرکتونو څرګنده کړی ده که چیری تاسو کامیابه او دوامداره پروژه ترسره کول غواړی نو دا یی ښه الره ده؛ چی مخکږی
له دی نه چی په داسی ناامنه سیمو او یا الرو چی ستاسو موټری پری تیرییی تاسو پروژه ترسره کړی نو الزمه ده چی مخکی او یږا د
پروژی په لړ کی تاسو د محلی خلکو یا قومی مشرانو یا سیمزو زورواکانوسره په دوامداره توګه اړیکه کی پاتی شئ،
فرعی قرارداد باید سیمیز ساختمانی او ترانسپورتی شرکتونه .سیمیز شرکتونه په ډیری اسانی سره کولی شی چی د سیمیزو ادارو استازو
او یا سی میزو زورواکانو سره موافقه وکړی او ډاډ تر السه کړی چی تر څو پروژه په دایمی او خوندی توګږه د امنیږت د لږوړ لګښږت پرتږه
تر سره کړی.
له نورو شرکتونو سره د لویی پروژی ترسره کولو په برخو کی همکاری لکه د سړکونو برخه کی د ترانسږپورت /لوژیسږت امږاده کږول،
او د دوی انتخاب باید د محلی ټولنو ،سیمیزو ادرارو استازو،او د سیمی زورواکانو سره په ښو اړیکو او پیژندګلوی وشی.
باید د دندی پر مهال د روزنی اویا که ممکن وی ،په محلږی کچږه د ځږانګړو زده کږړو مرکزونږو رامنځتږه کولږو لږه الری د محلږی کږاری
ځواک مهارتونه لوړ کړی.
فرعږږی قږږرارداد کوونکږږو سږږیمیزو کوچنیږږو او منځنیږږو درجږږه شږږرکتونه تږږه توجږږو وکږږړی (د سږږړک جوړولږږو ،د مږږوټرو تږږرمیم ،رنګولږږو او د
ضرورت وړ شیانو برابرولو لپاره) ځکه چی سیمیز خل کولی شی چی د دی الری څخه ګټه واخلی .کوچنی او منځنی شږرکتونه ناامنږه
سیمو ته ډیر ښه السرسی لری ،د سیمی له حاالتو سره بلدتیا هم لری او کولی شی چی څنګه په ناامنه سیمو کی کار وکړی،
دوی باید په سیمه کی د موجوده خامو موادو او سرچینو لکه سرک د قیر کولو لپاره شګه ،کریش /ژغل څخه استفاده وکړی ځکه چی دی
سره په سیمه کی سیمیزی سوداګر او کارموندنه پرمختګ کوی،
د پروژی د ګټو بیانول .د پروژی د کار کولو په جریان کی او یا له بشپړیدو وروسته هره هڅه وکړی تر څو د شرکت د کږارکولو د ګټږی
اخیستنی په اړه سیمیز شریکان او سیمیزی ټولنی قانع کړی ،د بیلګی په توګږه د مږاهرو کارمنږدانو پږه واسږطه د بنیږادی زیربنږاو جوړونږه
چی هر وګړی لخوا کارول کیدشی ،د سیمیز تجارت پیاوړتیا چی په ټولنه کی ښږه ژونږد اوبریږالیتوب حږاالت رامنځتږه شږی .دشږرکتونو د
پروژو په اړه باندی د برخه اخستونکو قانع کول کوالی شږی چږی د محلږی دولتږی چږارواکو ،اود پولیسږو کږوم چږی د دولږت کنټږرول النږدی
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سیمو کی دی ،یا زورواکی او قومندانان په سیالو سیمو کی یا د سازمانونو یا هغو مشرانو چی د دولت سره جګړه کوی تر کنټرول الندی
سیمو کی فساد او د غیر قانونی روپیو غوښتنی راکمی کړی.
په الندی جدول کی وړاندییزونه تعقیب کړی .دا وړندیزونه تاسو ته دا په ډاګه کوی چی شرکتونه باید څږه پږه پږام کږی ونیسږی کلږه چږی پږه
 FCASکی د شخړو اغیزمنه سیمه کی د استخدام تګالری ) (Conflict-Sensitive Employment Approachڅخږه کږاراخلی .ددی پږه
کلکه سپارښتنه کییی چی په ټولو ځانکړو محلی شرایطو کی دا وړاندیزونه تنظیم شی او ځانګړی سږیمیز کلتږوری ،قږومی ،او مږذهبی او
داسی نور موضوعات د شرکت د استخدام په تګالره کی چی شرکت یی عملی کوی شامل شی.
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جدول :د شرکتونو لپاره له شخړو اغیزمنه سیمه کی د استخدام تګالره
فعالیتونه

پږږږږږږه سږږږږږږیمه کږږږږږږی د
مختلفږږو ټږږولنیزو ډلږږو
پږږږږه اړیکږږږږو بانږږږږدی د
شږرکت د فعږالیتونو د
تاثیر ارزونه

هغه پوښتنی چی باید وپوشتل شی که چیرته هو وی نو دا پوښتنی دی وشی
ایږږږا پږږږه سږږږیمه کږږږی د ټږږږولنی د
مختلفږږو ډلږږو تږږر مږږنځ سږږتونزی
وجود لری؟

د کومو ډلو ترمنځ؟
ولی؟ او دغه ستونزی د څه شی په اړه
دی؟
هره ډله څه غواړی؟
کږږږومی موجږږږودی سږږږتونزی بږږږه زیږږږاتی
شی؟
څنګه؟
کومی نوی ستونزی به را پیدا کړی؟
څنګه؟
کومی ډلی په خطر کی دی؟
د امنیت د خوندی کولږو لګښږت څږومره
دی ،د مثال پږه توګږه :امنتږی محږافظین،
ترڅږږو د دغږږو ډلږږو لږږه ورانکږږاری خطږږر
څخه پانګه وژغوری؟
کلږږه چږږی پږږروژه تکمیږږل شږږی ،آیږږا دغږږه
پانګږږږه بږږږه دوامږږږداره پږږږاتی شږږږی بږږږی لږږږه
دوامداره امنیتی لګښتونو څخه؟

ایا د شرکت فعالیتونه به ددغه
موجږږودو سږږتونزو کمولږږو کږږی
مرسته وکړی؟

کوم یو؟
څنګه ؟

ایا د شرکت فعالیتونږه بږه دغږه
ستونزی د ډلږو تږرمنخ شږدیدی
کړی او که ال نوری سږتونزی
به هم پیدا کړی

د شخړو په وړاندی حساس

دغږږږه ارزیږږږابی وایږږږی چږږږی د
شږږږږرکت فعالیتونږږږږه موجږږږږودو
شخړو را کمولږو کږی مرسږته
او یږږا پږږه ټولنږږه کږږی د مختلفږږو
ډلږږو بانږږدی کږږوم منفږږی/مثبږږت
تږږږږږاثیر نلږږږږږری .دا د شږږږږږرکت
مدیرانو پږوری اړه لږری چږی
پلټنږږږه وکږږږړی چږږږی تږږږر څږږږو
کږږږږږومی مخږږږږږه نیږږږږږونکی یږږږږږا
اصږږږالحی سږږږتراتیژیانی پږږږه
کار واچوی .که چیرته داسی
وی نو د شرکت مږدیران بایږد
یو بله ارزیږابی پږه  ۶میاشږتو
کی تعقیب کړی.

د شخړو په وړاندی
غیر حساس

د شږږږږرکت فعالیتونږږږږه
ګمږږږان کیږږږیی تږږږاوان
ومږږومی او یږږا نږږږوی
سږږږږږتونزی رامنځتږږږږږه
کړی
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جدول :د شرکتونو لپاره له شخړو اغیزمنه سیمه کی د استخدام تګالره
فعالیتونه

د زمکااااای پاااااه م کیااااات
اناااااااااادی د شاااااااااارکت د
فعالیتونود تا یر ارزونه

د شاااااارکت د فعااااااالیتونو
لوښت او ګټي تح ی تار
څاااااااو وښاااااااایی چااااااای د
کارمونااادنی او د شاااخړو
اغیااااازمن ساااااوداګریز
سااتراتی څنوااه مااالی
لوښت وسپموو

هغه پوښتنی چی باید وپوښتل شی
آیاااااا د شااااارکت فعالیتوناااااه اااااه پااااادی
ګروپوناااو ل څاااه غیااار منفااای یاااا م ااات
تا یر ولری؟
د پاارو ی د عم اای کیاادو پااه ځااای کاای
کوم مح ی زورواکی ډیره ځمکه لری؟
دا ممکنه ده چی ځمکی ته د السرسی
لپاره مستقیم یا غیر مستقیم (د مح ی
ادرارو نمایناااااده ګاااااانو) پاااااه واساااااطه
زورواکااانو سااره خ اااری اتااری وکاااړ
شی ؟
ایا ځمکه پاه دنداا کای ده او یاا کاوم
چا په غیر فانوی ډو خپ ه کړی ده ؟

ایا د شرکت فعالیتوناه اه نسا ت ناورو
ډلااو تااه د مح ای ځااانوړو ډلااو پااه ګټااه
وی؟
د شاااارکت د فعااااالیتونور کارمناااادانو او
اسااااااانتیاوو( د امنیتاااااای محااااااافی ینور
تخنیکاای وسااای و او نااورو وسااای و)...
په واسطه د حم او او ورنکااریو څخاه
خوناادی کیااد ااه څااومره مااالی لوښاات
ولری؟

که چیرته هو وی نو دا پوښتنی دی
وشی

د شخړو په وړاندی حساس

د شخړو په وړاندی غیر
حساس

دا قضیه ولی داسی ده؟
د ځایی زوراکانو ساره ځمکای
ته د السرسی م اح اه د مح ای
نور ګروپونو د سااحی څخاه د
د زورواکانو ګټی څه دی؟
شااااړلو او لااااری کولااااو ساااا
شااارکتونه دوی څاااه وړانااادی کاااولی
د ځمکی السته راوړنی ته السرسای شاااااوه .مناسااااا ااااادی یاااااا د
شی؟
غیرلااه دی چاای مودااودی النداای ال خسااااری تااااوان نااادی ورکاااړ
شوس.
زیاتی شی
کااااوم ګوندونااااه پکاااای ګااااډون/مقا ااااه
کونکی دی ؟
غیااااااار قاااااااانونی ځمکااااااای الساااااااته
راوړنه/استمالک په څو ډوله دی؟
د شاااارکت لخااااوا چاااای کومااااه ځمکااااه
کااارو کی ا ی څااوک تااری ډیااره ګټااه
اخ ی؟
کوم یو؟
څنوه؟
د شرکت د فعالیتونور کارمندانور مشین
االتو لپااره ګمارناه دایمای اغیازی لاری
(لکاه د ماااارتونو لاوړوالی او د مح اای
خ کو روزنی ته السرسی غیر لاه کاوم
سیاسااایر قاااومیر ک تاااوریر مااا ی او
داساااای نااااور پساااامن رر ټااااولنیز پ ااااوی
ویاا ر د ځااان د ګمااارنی لپاااره نساا
چمتو کو او داسی نور.)...

د شرکت د فعالیتونور کارمندانور
مشاااااین االتاااااو لپااااااره ګمارناااااهر
ارنیو ته د دنادو ورکوناو سا
ګرځی چی مح ی خ ک کولی شی
غااه دناادی ترسااره کااړی .د دی
لپاره ارنی دندی تر السه کاوی
چاااای مح اااای خ ااااک لااااه روزناااای
مونااادنی څخاااه پرتاااه ماارتوناااه
ن ری
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جدول :د شرکتونو لپاره له شخړو اغیزمنه سیمه کی د استخدام تګالره
هغه پوښتنی چی باید وپوښتل شی
فعالیتونه
ایږږا شږږرکت محلږږی وګږږړو تږږه دوامږږداره ګټږږی
برابږږږروی (د مثږږږال پږږږه توګږږږه ،د مهږږږارتونو
لږږږږږوړوال  ،خونږږږږږدی دنږږږږږدی ،روزنږږږږږی تږږږږږه
السرسی  ،د ټولنی د یووالی کوم مسږوولیت
او داسی نوری کړنی ).؟

ایا د محلی وګړو لپاره ګټۍ به د زورواکانو
سږږږږږره د بحږږږږږث وړ وی ( د محلږږږږږی ادارو د
اسږږتازو پږږه وسږږیله یږږا مسږږتقیما ) او د تطبیږ
کوونکو تعمیراتږی  /ترانسږپورتی شږرکتونو
او د زورواکانو تر منځ د هږوکړه لیږ یږو
برخه به وی ( د هوکړه لی د یو ضږمانت
پږږږه ډول چږږږی د شږږږرکتونو پږږږه ماشږږږینری ،
ټرکونږږو ،مږږوټرو یږږا کارمن ږدانو بانږږدی بږږه د
زواکږږانو د حکږږم النږږدی وسږږلوالو ډلږږو لخږږوا
حملی نه کییی )

که چیرته هو وی نو دا
پوښتنی دی وشی
کومی ګټۍ؟
په مالی اصطالحاتو کی
د دی ګټو د چمتږو کولږو
لګښتونه څه دی؟
ایا دا امکان لری چی دا
ګټږږږی بږږږه د شږږږرکتونو ،د
شږږږرکت د کارمنږږږدانو ،د
مشین االتو په وړاندی د
ورانکاری یا په شږرکت
بانږږږږږدی د حملږږږږږو مخږږږږږه
ونیسږږږږږږږږږږږږږږږږی چږږږږږږږږږږږږږږږږږی
غیرضږږروری امنیتږږی
لګښتونه جوړوی؟
هوکړه لی ته د رسیدو
لپاره کوم شرایط دی؟
ایږږږا محلږږږی وګږږږړو تږږږه د
دایمږږی ګټږږو چمتږږو کیږږدو
لګښږږږږتونو کږږږږی اضږږږږافی
لګښتونه شامل دی؟

د شخړو په وړاندی حساس
الندی شاخصونه دی
جږږږږږږوړ شږږږږږږوی تاسیسږږږږږږات ،
لوجیسږږږږږت او زیربنږږږږږاوی د
محلږږږی ټولنږږږو  ،محلږږږی ادارو
استازو او زورواکانو لخږوا د
منلو وړ دی،
پږږږږه تاسیسږږږږاتو او کارمنږږږږدانو
بانږږږدی حملږږږی نږږږه کیږږږیی او
کوم ورانکاری عمل نه واقږع
کییی،
د پږږروژو د پږږوره کیږږدو څخږږه
وروسږږږږږږته د تاسیسږږږږږږاتو رو
پاتی کیږدل د محلږی ډلږو لخږوا
نږږه ورانیږږږدل او ویجږږږاړول ،د
ترانسږږپورتی شږږرکتونو الر
د سرک د تږړل کیږدو او غیږر
قږږږانونی روپیږږږو اخیسږږږتلو او
حملو پرته تیرییی.

د شخړو په وړاندی غیر
حساس
سږږږیمیز خلږږږ لږږږی تږږږر لږږږیه
پدی وتوانییی چی ځنی لږه
هغږږږو وظیفږږږو اجږږږرا کږږږړی.
خلږږږ تشږږږوی شږږږوی چږږږی
وسږږږږږږله راواخلږږږږږږی لکږږږږږږه د
امنیتی محافیظینو په شان).
شاخصونه:
پږږږږه امنیتږږږږی سږږږږاتونکو
حملږږی کیږږیی ،دوی پږږه
وسږږږږلواله جګږږږږړه کږږږږی
شاملییی،
پږږږږږږږږه جږږږږږږږږوړو شږږږږږږږږوو
تاسیسږږږږږږاتو  ،مږږږږږږوټرو،
مشین االتو ،کارمنږدانو
حملی کییی ،تاسیسږات
 ،موټر  ،یږا ماشږینونه
خرابیږږږیی ،ورانکږږږاری
عمل رامنځته کیدل،
څومره ژر چی شرکت
د سږږږږږاحی څخږږږږږه ځږږږږږی
هغږږږومره ژر تاسیسږږږات
له منځه ځی.
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جدول :د شرکتونو لپاره له شخړو اغیزمنه سیمه کی د استخدام تګالره
فعالیتونه

د تمرینونااااااو لپاااااااره د حقیقاااااای
لوښت حسا ترسره کو او پاه
شاامو د شااخړو اغیزمنااه ساایمه
کااای د ګماااارنی ساااتراتی ی عم ااای
کااو چاای د پاارو ی امنیاات اتاار
شی.

هغه پوښتنی چی باید وپوښتل شی
ک ه چی دواړه حساا ونه مقایساه کاړو
(د امنیتی ساتونکو پیسی او مصاار
یاااا مح ااای ټاااولنی تاااه دوامااادارو ګټاااو
را رونه ) نو په او دمااله کی کومه
یوه توالره ډیره ګټوره ده؟
ایا شرکت د قناعات ورکاوونکی دالیا
لاااری چااای پاااه خپ اااو فعاااالیتونو کااای د
شااخړو اغیزمنااه ساایمه کاای د ګمااارنی
ستراتی ی شام ه کړی؟

که چیرته هو وی نو دا پوښتنی دی وشی د شخړو په وړاندی
حساس

پاادی غوښااتون یک کاای دلی ونااه وړاناادی
کاااااړیر کاااااه چیاااااری امکاااااان ولاااااری د
کاااااااااروانونو ر ساااااااااتونکو د امنیتاااااااای
لوښاااتونو او د شاااخړو اغیزمناااه سااایمه
کااای د کارمونااادنی تااادا یرونو تااار مااان
مقایسوی نتیدی په ډو .

د ټاااولنی لپااااره د شااارکت د فعاااالیتونو
ممکناای ګتاای کااومی دی ( د م ااا پااه
توګهر د مح ی وګړو ګمارناهر د دنادی
پر ماا روزنهر د روزنی لپاره مح ی
مرکزونااو دوړونااهر د وداناای لپاااره د
سیمی د خام موادو څخه استفاده کو
تر څو کارموندنه ډیاره شای او داسای
نور ...
د ټاااولنی د ګټااای پاااه اړه د مح ااای
مشاااااارانو سااااااره د شاااااارکت پااااااه
فعالیتونو اندی موافقه

ایا مح ی مشران پدی ګټو موافق دی.

ایا دا تړون ه رسمی کړی شی ؟
ایااا د ا تااړون ااه یقیناای کااړی شاای چاای
مح ااای مشاااران اااه د شااارکت فعالیتوناااه
اسانه کړی.

شارکت مخکای د دی
چااای فعالیااات شااارو
کاړی مح ای مشاارانو
ته مشوره ورکوی او
یاااااو رسااااامی تاااااړون
ټاااولنی تاااه د پاااام وړ
ګټاااو ورکولاااو انااادی
الس یک کی ی .مح ی
کارموندنه داسای یاوه
ګټااه ده چاای د شاارکت
د ودیدی رخه ده.

د شخړو په وړاندی
غیر حساس

شاارکت مخکاای لااه دی
چاای خپاا کااار شاارو
کااااااړی یااااااا د مح اااااای
مشاارانو سااره مشااوره
ونکاااااړی .ناااااو ااااای
تاااړون نکیااا ی او ناااه
پاااااری حااااا کیااااا ی.
شاااااااااارکت د مح اااااااااای
کااارکوونکو د ګمااارنی
او روزناای د لوښااتونو
لپاره ودیده ن ری.
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جدول :د شرکتونو لپاره له شخړو اغیزمنه سیمه کی د استخدام تګالر
فعالیتونه

د شرکت د فعالیتونو د موافقږه شږوو ګټږو پږه
اړه د ټږږولنی د غږږړو سږږره خبږږری اتږږری .د
پږږږروژی عملږږږی کیږږږدو نږږږه مخکږږږی د واضږږږ
پریزینټشن جوړول او کږه کلږه کږوم تغیږرات
او تعدیلونږږه ولږږری تږږر څږږو د سږږیمی د ځږږایی
خلکو حقیقی امیدونه جوړ کړی.

هغه پوښتنی چی باید وپوښتل شی
ایا دا ګټی د شرکت لخوا پانګږه اچږونی
ته اړتیا لری؟

څومره؟
د څه لپاره؟

کږږه چیږږږری سږږږیمیز مشږږږران موافږږږ نږږږه
وی ،ایا دوی په ښکاره د تږړون لپږاره
خبری اتری کولی شی؟

د تږږړون د نږږه ترسږږره کیږږدو الملونږږه څږږه
دی؟
ایږږا شږږرکت کږږولی شږږی چږږی دغږږه ټکږږږو
څخه یو څه اصالح کړی؟

شږږرکتونو لپږږاره د ټږږولنی د غږږړو سږږره
خبږږرو اتږږرو کولږږو تږږر ټولږږه غږږوره الره
کومه ده ؟
ایږږږا دلتږږږه داسږږږی د ټږږږولنی رهبږږږران او
مشږږږران شږږږته دی چږږږی وکږږږوالی شږږږی
شږږرکت سږږره پږږدی کږږار وکږږړی چږږی د
ټږږږږولنی د غږږږږړو سږږږږره خبږږږږری اتږږږږری
وکړی؟
ایا دلته کوم د ټږولنی مرکزونږه یږا رسږم
ورواجونږږږږه شږږږږته چږږږږی شږږږږرکت ورتږږږږه
السرسی پیږدا کږړی او د ټږولنی د غږړو
سره خبری اتری وکړی؟

د شرکت د پروژی /ترانسږپورتی الرو ، ،د
خوندی او هوسا چاپیلایر د همکاری پږه اړه
باندی د محلی ادارو /د ولسوالی پرمختیږایی
شږږږږوراګانو اسږږږږتازو ،د ټږږږږولنی مشږږږږرانو او
زورواکانوسره خبری اتری کول .

که چیرته هو وی نو دا پوښتنی دی
وشی

کږږوم دخیږږل کسږږان د پږږروژی پږږه سږږاحه
کږږی تعمیراتږږی یږږا ترانسږږپورتی چږږاپیلایر
بانږږدی یږږا د ترانسږږپورت پږږه الرو ډیږږره
اغیزه لری او لږه کومږو الرو د نږاامنیو
المل کییی؟

کوم یو؟
اړیکی څنګه جوړیدلی شی؟
کوم ږو ډلږږو تږږه دا مشږږران السرسږږی پیږږدا
کولی شی؟
کوم یو/چرته ؟
څنګه؟
کومږږږږو ډلږږږږو تږږږږه دا مرکزونږږږږو او رسږږږږم
وراجونه رسیدلی شی؟
ایا کیدلی شی هغه دخیل کسان چی د نا
امنی سږبب ګرځږی د شږرکت مږدیر لخږوا
مستیما یا غیر مستقیما وپیژندل شی؟ کږه
چیږږری نشږږی ،نږږو نورکږږوم کسږږان کږږولی
شی چی د شږرکت د فعږالیتونو د خونږدی
چاپیلایر په اړه خبری اتری وکړی؟

د شخړو په وړاندی
حساس

محلږږږږږږی خلږږږږږږ بایږږږږږږد د
شږږږږرکت د فعږږږږالیتونو یږږږږه
اړه د سږږږږږږږږږږږږږږږیمیزو ادارو
اسږږږتازو ،محلږږږی رهبرانږږږو
یږږږږږږا زورواکږږږږږږانو لخږږږږږږږوا
خبریږږږږیی .ځږږږږایی خلږږږږ
مخکی د دی چی شرکت
سږږږږږږیمی تږږږږږږه راشږږږږږږی او
فعالیت شروع کړی باید د
شږږرکت او محلږږی مشږږرانو
تږږر مږږنځ د ګټږږو پږږه موافقږږه
په شفافه طریقه پوهه شی
(یعنی په جوماتونو کی د
جږږومی لمږږونځ وخږږت کږږی
او داسږږږی نږږږورو مجالسږږږو
کی دی ټږول محلږی خلږ
پدی موافقه خبر کړی)
شیرکت د خپلو فعږالیتونو
 ،کږږارګرانو او کارمنږږدانو
د خونږږږدی کیږږږدلو لپږږږاره د
ټولږږږو ممکنږږږو الرو څخږږږه
کار اخلی تر څو د یو ښږه
خونږږږږږږږږدی چږږږږږږږږاپیلایر ډاډ
واخلی

د شخړو په وړاندی
غیر حساس

ټولنږږږږه د موافقږږږږه شږږږږوو
ګټو یا هغه ګټی چی پږه
ټولنږږږه کږږږی د شږږږرکت د
فعږږږږږالیتونو نږږږږږه السږږږږږته
راځږږی خبږږره نږږه ده .د
شږږږږږږږږږرکت او محلږږږږږږږږږی
مشږږرانو تږږږر مږږږنځ غیږږږر
شږږفاف تږږړون کیدشږږی د
دی المل شی چی
په ټولنه کږی د شږرکت
فعالیتونه د فساد زمینږه
برابره کړی .

شږږږرکت پږږږه نږږږا امنږږږی ،
جنګږږږی چابیریږږږا او پږږږږه
احتمږږالی وسږږلوالو نښږږتو
سږږږږږږږږږږږږترګی پټږږږږږږږږږږږږوی،
کږږږارګران او کارمنږږږدان
یږږی پږږه خطږږر کږږی ژونږږد
کوی.
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جدول :د شرکتونو لپاره له شخړو اغیزمنه سیمه کی د استخدام تګالره
فعالیتونه

پږږږږږږږږږږږږږه محلږږږږږږږږږږږږږی
تږږږږږږږږږږږږږږاوتریخوالی،
شږږخړو او دشږږخړو
اغیزمنه الره کی د
محلږږږږږی کږږږږږارګرانو
ګمږږږږږارنو بانږږږږږدی د
شرکت د کارګرانو
د استخدام د کړونو
اغیزه وارزوی.

هغه پوښتنی چی باید که چیرته هو وی نو دا پوښتنی دی
وشی
وپوښتل شی

ایا د شرکت موجږوده
کارمنږدانو تشږکیل پږږه
محلږږږی ټولنږږږه بانږږږدی
کومه اغیزه لری؟

څه اغیزه؟
ایا دلته د محلږی ټږولنی سږره پږه
نږږژاد ،مږږذهب یږږا سیاسږږی اړیکږږو
باندی کومه اغیزه شته ؟
ایا دلته په کلتوری کړنو او یا د
محلږږږی ټږږږولنی پږږږه چلنږږږد بانږږږدی
کومه اغیزه شته ؟
ایږږږا دلتږږږه پږږږه موجږږږوده سږږږتونزو
باندی کومه اغیزه شته؟
آیږږږږا شږږږږرکتونه او کارمنږږږږدان د
سږږږږیمی د کلتږږږږور او معیږږږږارونو
لکه ( د لباس  ،محلی رواجونو
او دودونږږږږو وغیږږږږره) درنږږږږاوی
کوی.
د سږږږږږږږږږیمیزو ادارو لکږږږږږږږږږه ( د
ولسوالی پرمختیایی شوراګانو)
اسږږتازی ،سږږیمیز مشږږران او یږږا
زورواکږږان د شږږرکت د دنږږدو او
د ګمږږارنی پروسږږی پږږه اړه څږږه
وایی؟

د شخړو په وړاندی حساس

د شخړو په وړاندی
غیر حساس

شږږرکت ارزونږږه کږږړی ده چږږی د دوی کارمنږږدان تږږوان لږږری
مخکی د دی نږه چږی محلږی شږرایطو کږی فعالیتونږه شږروع
کږږړی د شږږخړو بږږی طرفږږه یږږا د کیمږږدو سږږتراتیژی رامنځتږږه
کړی .د ب وزګاری پږه شږرایطو کږی د د شږخړو اغیزمنږه
تګالره د کارموندنی برخه کی ځایی ګمارنی تږه د بهرننږۍ
ګمږږازنی پږږه پرتلږږه ډیږږره وده ورکږږوی او دا ګمارنږږه د محلږږی
ویشونو د متحږد کیږدو لپږاره کږاروی ( د مثږال پږه توګږه .پږه
ودانولږږو کږږی د ځږږایی کږږارګرانو ګمارنږږه ، ،د ترانسږږپورتی
شږږږږرکتونو د موټروانږږږږانو لخږږږږوا د الریږږږږو د سږږږږاتلو لپږږږږاره،
خږږوراک ،پیرودنږږه ،اسږږتوګنی او داسږږی نږږورو  ...لپږږاره د
ځایی اسانتیاو کارونه) .په کومه ټولنه کی چی شرکت کار
کږږږوی د ګمږږږارنی تګږږږالری شږږږفافس جږږږوړی شږږږوی .پږږږه
ځانګړی توګه ،هغوی دا روښانه کړی چی شږرکت د غیږر
متفاوت یږا د ټولږو د شږمولیت د ګمږارنی د سږتراتیژ لپږاره
هڅی کوی چی د یوی ډلی پږه مقابږل کږی د بلږی ډلږی پلږوی
نکوی .نور نو هم هڅه کوی چی د شږخړو زیږاتوالی ،او د
تاوتریخوالی ،ورانکاری یا حملی مخنږوی وکږړی کلږه چږی
بږږږږی کږږږږاره کږږږږارګران لږږږږه دنږږږږدی ګوښږږږږه شږږږږی نږږږږو د ځږږږږای
اوسیدونکی اکثره خل د شرکت لپاره د ګمارنی او ګوښږه
کولو شفاف معیارونه ټاکل غواړی.

د شږږږرکت د فعږږږالیتونو
څخه مخکی یا جریان
کږږږږږږی داسږږږږږږی کومږږږږږږه
ارزونږږږږه نږږږږده ترسږږږږره
شوی .د بږی وزګږاری
پږږږر شږږږرایطو کږږږی تږږږل
لپږږږږږږږږږږږږږاره د ځږږږږږږږږږږږږږای
کارمنږږږږدانو پږږږږه پرتلږږږږه
بهرنیږږو کارمنږږدانو تږږه
ترجی ورکږړی شږوی
ده .چرتږږږږږږږږږږږه چږږږږږږږږږږږی
شږږږږږرکتونه فعالیتونږږږږږه
کږږوی هلتږږه د ګمږږارنی
تګالره شفافه نږه ده .د
ګمږږارنی تګږږالره د یږږو
محلی ګروپ په پرتلږه
د بږږږږل ګږږږږروپ پلږږږږوی
کوی.
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جدول :د شرکتونو لپاره له شخړو اغیزمنه سیمه کی د استخدام تګالره
فعالیتونه

هغه پوښتنی چی باید وپوښتل شی

که چیرته هو وی نو دا پوښتنی دی وشی

ایا د شرکت د ګمارنی موجږوده
عمږږږل پږږږه سږږږږیمیزه ټولنږږږه کږږږږی
کږږومی سږږتونزی جږږوړی کږږړی
دی؟

ولی؟
کومی ستونزی؟
د سیمیزو رهبرانو نظر څه دی؟
دسیمیزو رهبرانږو نظږر څږه رنګږه پږه دوامږداره
توګه په پام کی نیول کیدای شی؟

ایا د شرکت د ګمارنی موجږوده
عمل د ځایی ګمږارنی پږه پرتلږه
بهرنږږږږۍ ګمږږږږارنی تږږږږه تږږږږرجی
ورکړی ده ؟

ولی؟
دوی پږږه کومږږه پیژندنږږه ګمږږارل شږږوی دی یعنږږی
څه غوره والی لری؟
ایا دا عمل په سیمیز کاری ځواک بانږدی اغیږزه
کوی .نو په کومو طریقو؟
څرنګږږه کیږږدالی شږږی چږږی محلږږی کږږاری ځږږواک
نور هم د پام وړ وګرځی؟
څرنګږږږږه کیږږږږدالی شږږږږی چږږږږی د دوی مهارتونږږږږه
پرمختګ وکړی؟
محلی سوداګر څنګه کولی چی ګټۍ وکړی؟
آیږږږږږا د امتحږږږږږانی دوری ، ،د دنږږږږږدی لږږږږږه الری
زدکږږږړی یږږږا مهارتونږږږه ولږږږوړول ،د تاییږږږد شږږږوو
معیږږږارونو پږږږوره کولږږږو سږږږره سږږږمی د پیسږږږو ادا
کونږږه ،د دنږږدی څخږږه د ګوښږږه کیږږدو دالیږږل ،او
نږږورو لپږږاره شږږفاف معیارونږږه بږږه سږږیمیزو منږږل
شوو شرایطو ( قرارداد ،د شاهدانو سره زبږانی
تړون ،وغیره) باندی مواف شی ؟

ایا د سیمیزو کږارګرانو لپږاره د
ګمږږږږارنی سږږږږتراتیژی د محلږږږږی
ادارو اسږږتازو /مشږږرانو /محلږږی
مشږږرانو سږږره همغږږیی تږږږه وده
ورکږږوالی شږږږی چږږی د شږږږرکت
اړتیږږږږاوو او د ټږږږږولنی اړتیږږږږاوی
سره برابر کړی؟

د شخړو په وړاندی حساس

د شخړو په وړاندی
غیر حساس
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هغه پوښتنی چی باید وپوښتل شی

که چیرته هو وی نو دا پوښتنی دی وشی

د شخړو په وړاندی حساس

د شخړو په وړاندی
غیر حساس

د غږږږږوره کږږږږار لپږږږږاره د کږږږږارګرانو نړیږږږږوالی
موسسږږږږږږی ( )ILOد معیږږږږږږارونو تعقیبونږږږږږږه .د
غوره کارلپاره د  ILOمعیارونو د پلی کولږو
لپږږاره ګامونږږه پورتږږه کږږول د شږږخړو اغیزمنږږو
سږږږیمو کږږږی پږږږه ځږږږانګړی توګږږږه د  FCASپږږږه
شرایطو کی ډیر ګټور دی.
لږږږه پورتږږږه ذکږږږر شږږږویو وړانږږږدیزونو پرتږږږه د
کارمندانو او کارګرانو لپاره د امنیږت روزنږه
کږږولی شږږی چږږی د کږږاری ځږږای امنیږږت تږږه وده
ورکړی.
همدارنګږږه ،دا بږږه د مراجعینږږو سږږره د خبږږرو
اتږږرو موضږږوع وي چږږې د پږږروژی پږږه مږږوده
کی په نا امنږه سږیمو کږې د شږرکت کارمنږدان
بیمه شی.
هر څه چې پږه کلتږوري توګږه منږل شږوي دی
ښږږږږږځی او نارینږږږږږه بایږږږږږد پږږږږږه مسږږږږږاویانه ډول
وګمارل شی.

د دغږږږو معیږږږارونو څخږږږه د
یږږو یږږا ډیږږرو نږږه منږږل پږږدی
معنږږږږی ده چږږږږی د شږږږږرکت
تګږږږږږالره د پورتږږږږږه ذکږږږږږر
شوی تعریږف لږه مخږی پږه
بشږږپړه توګږږه د شږږخړو پږږه
وړانږږدی حساسږږه نږږه ده .دا
مناسبتونه د محلی جګږړی
شږږرایطو پږږوری اړه لږږری.
کږږږه چیږږږری د غږږږوره کږږږار
لپاره د یو یا څو معیارونو
بی پروا یږی د شږخړو د ال
زیانیږږږدو سږږږبب ګرځږږږی ،دا
تګالره به هم د شږخړو پږه
وړاندی حساسه نه وی.

فعالیتونه
د ښږږږږږږږه کږږږږږږږار
ترسږږږږره کولږږږږو
لپږږږږږږږږږږږږږږږږږږږږږاره د
نړیږږږږږږږږږږږږږږږږږږوالی
کږږږږږږږږږږږږږږږارګرانو
موسسږږږږږږږږږږږږږږږږږږی
()ILO
معیارونږږږږږږږږږږږږږږږه
تعقیب کږړی او
تواف ږ پږږه لږږور
یږږږږږږی ګامونږږږږږږه
پورته کړی.

ایا دا کار مناسب عواید تر السږه
کوی؟

کچیری نه وی ،نږو پږه محلږی شږرایطو کږی بږه
داسی نور کوم مناسب عواید وی؟
د شږږرکت لپږږاره څږږه اړیږږن دی چږږی عمږږل پږږری
وکړی؟
کچیری نه وی ،نو څه ته ډیر اړتیا ده چږی ښږه
خوندی کاری ځای چمتو کړی؟
د شږږرکت لپږږاره څږږه اړیږږن دی چږږی عمږږل پږږری
وکړی؟
کچیری نه وی ،نو څه کمښت دی؟
د شږږرکت لپږږاره څږږه اړیږږن دی چږږی عمږږل پږږری
وکړی ؟

ایږږا شږږرکت کارمنږږدانو تږږه داسږږی
چږږاپیلایر چمتږږو کږږوی چږږی هلتږږه
کارمنږږدان پږږه ازاده توګږږه د خپلږږو
اندیښنو څرګندونه وکړی؟

کچیږږری نږږه وی ،نږږو تشږږری کږږړی چږږی څرنګږږه
شږږږرکت د کارمنږږږدانو لږږږه اندیښږږږنو سږږږره ځږږږواب
وایئ؟
د شږږرکت لپږږاره څږږه اړیږږن دی چږږی عمږږل پږږری
وکړی؟

ایږږږا شږږږرکت داسږږږی کږږږاری ځږږږای
برابږږږږروی چږږږږی هلتږږږږه ښږږږږځو او
نارینوو سره یو شان چلند کیږیی
او یږږږو شږږږان فرصږږږتونه ورکږږږول
کییی؟

کچیری نه  ،نو ولی نه ؟
داسی کوم شرایط دی چی کږولی شږی توپیرونږه
سره تشری کړی ؟
په شرکت کی د مساویه ګډون د ښه والی لپږاره
څه ته اړتیا ده؟

ایږږږږا شږږږږرکت د امنیږږږږت لږږږږه پلږږږږوه
خوندی کاری ځای برابروی ؟
ایږږږږږږږا د ا شږږږږږږږرکت د شخصږږږږږږږی
پرمختږږګ او ټږږولنیز انږږډول لپږږاره
امکانات برابروی ؟
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فعالیتونه

د تګږږږالری تطبیقولږږږو
ته وده ورکول.

هغه پوښتنی چی باید وپوښږتل
شی
ایږږږا شږږږرکت د تجږږږارت او
صنعت خږونی یږا د کږومی
داسږږږږږی اتحږږږږږادیی چږږږږږی د
ترانسږږږپورت او تعمیراتږږږی
شږږرکتونو نماینږږدګی کږږوی
غړی دی؟
ایږږږږا کارمنږږږږدان د تجږږږږارت
اتحږږادیی یږږا د بلږږی کږږومی
اتحږږږږږږادی چږږږږږږی د کږږږږږږاري
شږږرایطو ښږږه کولږږو کږږې د
دوی ګټږږږږږږږږو اسږږږږږږږږتازیتوب
کویغړي دي؟
ایږږږږږا کږږږږږارګران د کږږږږږومی
اتحږږږږږادیی چږږږږږی د کږږږږږاري
شږږرایطو ښږږه کولږږو کږږې د
دوی ګټو استازیتوب کوی
غړي دي؟

که چیرته هو وی نو دا پوښتنی دی وشی

کچیږږری هږږو ،نږږو بیږږا د شږږرکت تجربږږی د
 CSEFعملی کولو سره وړاندی کړی او
کامیږږږابی او ګټږږږوری کړنږږږی د تجږږږارت او
صنعت خونی په وسیله له نورو شرکتونو
سره شریکی کړی.
کچیری هو  ،نو بیا د شرکت د کارمندانو
او کږږږار ګرانږږږو تجربږږږی د  CSEFعملږږږی
کولږږو سږږره وړانږږدی کږږړی او کامیږږابی او
ګټوری کړنی داتحادیو د شبکو پږه وسږیله
شریکی کړی

د شخړو په وړاندی حساس

د شخړو په وړاندی
غیر حساس
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د څیړنې رییس
پروفیسور ډاکټر کانراډ شټر
ادارې رییس
میکاویل دیدی
دا خپرونه د کوپراتیفی پروژې په چوکاټ کې د څیړنې پایله ده ’ د شخړو اغیزمنو سیمو کی د استخدام په جریان کی  :په افغانستان کې د خصوص سکتور لپاره د سولې او ثبات
ستراتیژی’ ( .)۵۱۰۲ – ۵۱۰۲دا څیړنه په کابل ،افغانستان کې د اړیکو دفتر ( )TLOلخوا په اسالم آباد ،پاکستان کې د ( )International Alertاو لندن ،بریتانیا او  BICCکی د (بن د خبرو اترو لپاره نړیوال مرکز) له
خوا په بن جرمنی کی تر سره شوی.

دا پروژه د "ثبات لپاره د کارموندنې" پروګرام په چوکاټ کې ترسره شوې ،چې د نړیوالی پراختیا لپاره ساینس ( )WOTROلخوا چی د نیدرلینډ ساینسی څیړنیز سازمان ( )NWOیوه
برخه ده‘ ،د امنیت او د خنډونو او شخړو اغیزمن سیستمونو کې د قانون حاکمیت’ پروګرام الندی تمویلییي.
لیکونک
ډاکټر الکا ګراورټ په  BICCکی لوړپوړی څیړونکی
الووان اسکوزلو په  BICCکی څیړونکی
محمد مرتضی حقیقت په  TLOکی لوړپوړی څیړونکی
فضل ربی شیرزاد د کابل په پوهنتون کې اقتصادي زده کړې کړې او د ماسټر درجه یې په  NWOتمویل شوې څیړنې پروژې کې د  TLOله الرې پای ته رسولی.

