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د کار نړیـوال دفـر خپرونـې، د کاپـي رایـټ د نړیـوال کنوانسـیون د ۲ پروتوکـول پـه چوکاټ کـې د کاپي له حـق څخه برخمن 
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د سـولې او مقاومـوايل پـه موخـه، د ګومارنـې او مناسـب کار لپـاره د کارګرانو د الرښـود )۲۰۵ ګڼه( سپارښـتلیک/ د کار نړیوال 

دفـر، د کارګرانـو د فعالیتونـو دفر. ژنیـو: د کار د فعالیتونـو دفر. ۲۰۱۹. 

د کار نړیـوال سـازمان پـه خپرونـو کـې کارول شـوي سـندونه، چـې د ملګـرو ملتونـو لـه کړنـارو رسه سـم دي او پـه هغـه کـې 

وړانـدې شـوي مطالـب، د کـوم هېـواد، سـیمې یـا خاورې یـا ادارو پـه اړه یې یـا د هغوی د پولـو د ټاکلو پـه تـړاو د کار نړیوال 

دفـر د لیـد او بـاور څرګندویـي نـه کـوي. پـه څېړنـو، تحقیقاتـو او نـورو مطالبـو کـې د بیـان شـویو لیدلـورو مسـوولیت یوازې 

د لیکواالنـو پـر غـاړه دي او د هغـوی خپـراوي، د کار نړیـوال دفـر لـه خـوا یـې د تاییـد پـه مانـا نـه ده. پـه دغو خپرونـو کې د 
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د کار نړیـوال سـازمان خپرونـې او دیجتیـي توکـي یـې کولی شـئ، د عمـده پلورونکو او د یجتـي وېش د عامل سیسـټمونو له 

الرې ترالسـه کـړئ یـا په مسـتقیمه توګه د دغه برېښـنايي پټـې لـه الرې: ilo@turpin-distribution.com سپارښـتنه وکړئ.

 د نورو معلوماتو لپاره، زموږ له ېبپاڼې څخه:

 www.ilo.org/publns  لیدنه وکړئ او یا د دغه برېښنالیک:: ilopubs@ilo.or رسه اړیکه ونیسئ.

دغه خپرونې، د کار نړیوال سازمان د وېش، د سندونو د خپراوي او خپرونو څانګې له خوا چمتو شوي دي. 

ګرافیکي ډیزاین، ټایپ، د چاپي نسخې چمتو کول، د کاپي ایډیت، تصحیح، چاپ، برېښنايي خپراوی او وېش.

د کار نړیوال سازمان د وېش، د سندونو د خپراوي او خپرونو څانګه، هڅه کوي، ترڅو د باثباته چاپېریال ساتنې د ټولنیزې 

مسوولیت مننې، کړنارې ته په پام رسه، له هغو کاغذونو څخه کار واخي، چې رسچینه یې مدیریت شوی ځنګلونه وي.  
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ــز  ــل وړاندی ــولې او تحلی ــوا »د س ــوا لخ ــر ژینی ــوال کار دف ــخه د نړی ــي نس د دې کار اص

لپــاره ګامرنــې او د پــام وړ کار تــه د کارموندنــو الرښــود« ) 205 مــې ګڼــې( تــر رسلیــک 

النــدې خپــور شــوی. 

د کاپي حق © 2019 د کار نړیوال سازمان

دري او )پښتو( د ژباړې حق © د فریډریش ایربټ بنسټ

د اجازې رسه ژباړل او بیا خپرول

ــی د  ــوم چ ــه، ک ــوی ډیزاینون ــای ش ــای پرځ ــې ځ ــو ک ــه خپرون ــازمان پ ــوال س د کار نړی

ــدې کــول د کــوم  ــوادو وړان ــدې کــې د م ــری، او پ ــو رسه مطابقــت ل ــو کړن ملګــرو ملتون

هیــواد د قانــوين برخــې پــه اړه د کار نړیــوال دفــر لخــوا د هیــڅ نظــر څرګندونــه نــه کــوي. 

ســیمه یــا د ســیمی چارواکــو  یــا د دوې د رسحدونــو د محدودولــو پــه اړه کومــی اندیښــنی 

تــه اشــاره نکــوی.

ــه د دوی د  ــؤلیت او خپرون ــو مس ــی د رای ــو ک ــه څرګندون ــو پ ــو او نورونظرون ــه مطالعات پ

ــد وی. ــه تایی ــوا ن ــر لخ ــوال دف ــات د  کار د نړی ــه نظری ــری. دغ ــوری اړه ل ــو پ لیکواالن

د رشکتونــو او ســوداګریزو محصوالتــو او پروســو نومونــو تــه مراجعــه د نړیــوال کار 

ــوداګریزو  ــت، س ــړي رشک ــوم ځانګ ــه دی، او د ک ــی ن ــه معن ــد پ ــوا د دوی تایی ــر لخ دف

ــده. ــه ن ــو نښ ــه منل ــي د ن ــه ناکام ــې کوم ــر ک ــه ذک ــې پ ــا پروس ــو ی محصوالت
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کارګـرۍ ټولنـې دې تـه اړتیـا نـه لـري، چـې د دې یادونه وکـړي، چې 

د سـولې او ارامښـت وضعیـت د اقتصـادي پرمختیـا پـه سـراتیژیو کـې، لـه 

ترټولـو مهمـو عواملـو څخه ګڼل کېـږي. په واقعیـت کې کارګـرۍ ټولنې پر 

دې پوهېـږي، چـې سـوله او ټیـکاو بایـد ټینـګ او مسـتقر وي. د دغو کتنو 

پـر بنسـټ، د کارګـرۍ ټولنـې پـر دې بـاور دي، چـې دوی کولـی يش د 

النجـو الملونـو د کچـې پـه راکمولـو او بحراين اوضاعـو مدیریت پـه برخه 

کـې مرسـته وکـړي او له شـخړو راوتلـو هېوادونو ماتـړ وکړي، ترڅـو بېرته 

خپـل عـادي وضعیـت تـه ورسـېږي. د کارګـرۍ ټولنـې پـه کاري چاپېریال 

کـې د شـخړو او کشـالو د اوارۍ او د بېابېلـو ټولنو د نښـلولو پـه برخه کې، 

ارزښـتناکې تجربـې لـري. دا پـه واقعیت کـې هغه پانګه ده، چـې په محي، 

مـي او سـیمه ییـزه کچـه د شـخړو د اوارۍ پـه برخـه کې ترې کار اخیسـتل 

کېږي. 

او  سـولې  د  خـوا  لـه  کنفرانـس  نړیـوال  کار  د  کال.  ز   ۲۰۱۷ پـر 

مقاومـوايل لپـاره د مناسـب کار او ګومارنـې تـر رسلیک النـدې )۲۰۵ ګڼه( 

سپارښـت لیـک تـر تصویـب وروسـته، د کارګـرۍ ټولنـې )او همدارنګـه 

د کارګومارونکـو او دولتونـو( ونـډه، د سـولې او مقاومـوايل لپـاره لړزانـدو 

چاپېریالونـو تـه پـه پـام رسه د مناسـب کار او ګومارنـې په برخه کې ترالسـه 

شـوې دي. دغـه سپارښـت لیک، چـې د ګومارنې )له جګړې څخه سـولې 

تـه لېږد( سپارښـت لیک )۷۱ ګڼـه(، چې پر ۱۹۴۴ ز. کال تصویب شـوې، 

ځایناسـتی ګرځـي، د جګـړو او طبیعـي پېښـو پـه پایلـه کـې ټولـو رامنځتـه 

شـویو بحـراين رشایطـو او د مخنیـوي، چمتـووايل، بیارغښـت او پرمختیـا 

ټولـو اقداماتـو تـه خپلـه ملنـه پراخوي. 

د کار نړیـوال سـازمان د کارګرانـو د فعالیتونـو دفـر )ACTRAV( د 

دغـه الرښـود لـه الرې، د معلوماتـو او الرښـوونو پـه چمتـو کولـو رسه، دا 

ډاډمنـوي، چـې کارګـرۍ ټولنـې څرنګـه کولـی يش، چـې لـه دغـو نړیوالو 

ابزارونـو څخـه پخپله ګټـه کار واخي. دغه مسـله د پاملرنـې وړ ګرځېدلې، 

چـې د ۲۰۵ ګڼـې سپارښـت لیـک د مقـررو لـه مخـې، دغـه ابزارونـه د 

کارګـرۍ سـازمانونو لپـاره د معتـربې او ارزښـتناکې مرجـع پـه توګـه د ګټـې 

اخیسـتنې وړ وګرځـي. دغـه الرښـود، پـه دې اړه چې د کارګرۍ سـازمانونه 

د شـخړو او طبیعـي پېښـو پـه پایلـه کـې رامنځتـه شـویو بحـراين رشایطو ته 

پـه پـام رسه څرنګـه کولـی يش د مخنیـوي، ښـه وايل، سـولې او مقاوموايل 

پـه موخـه، د مناسـب کار او ګومارنـې د رامنځتـه کېـدو په برخه کې مرسـته 

وکـړي. د کارګرانـو الرښـود کتـاب، د ۲۰۵ ګڼـې سپارښـت لیـک پـه اړه د 

روزنیـز الرښـود پـه مرسـته بـه بشـپړ يش. دغه الرښـود کتـاب همدارنګه، د 

۲۰۵ ګڼـې سپارښـت لیک پالیسـۍ او د کارګـرۍ ټولنو د ونډې بشـپړونکی 

وي، چـې د ۲۰۱۷ ز. کال پـه اکتوبـر کـې خپـور شـوی دی.

دغـه الرښـود پـه ۲۰۱۸ز. کال کـې د څـو سـیمه ییـز او د سـیمې تـر 

کچـې لـوړ فعالیـت په بهیر کـې او همدارنګـه د کارګرانـو د نړیوالې اکاډمي 

د وړاندیـز پـه پـار، چـې د سـولې او مقاومـوايل پـه تـړاو د مناسـب کار پـه 

تـړاو د ۲۰۱۸ ز. کال د اکتوبـر میاشـتې لـه ۱ تر ۵ مې نېټې پـورې د ایتالیا په 

توریـن ښـار کـې تررسه شـوه، تـر ازموینې الندې ونیـول شـو. د کار نړیوال 

سـازمان د کارګرانـو د فعالیتونـو دفـر، چې له ټولـو ګډونوالو څخـه په ټولو 

ناسـتو او غونـډو کـې، د دوی د ګـډون لـه امله، او دا چې پـه دې برخه کې 

دوی خپلـې ارزښـتناکې نظریـې رشیکـې کـړي، مننه کوي. 

د دغـه الرښـود، د تدویـن چـارې د ژنیـو د ګریـج وډ پـه انسـتیتوت 

کـې د سـولې د پرمختیـا او ټینګښـت او جګـړې لـه مرکـز څخـه د الیـور 

ګیچینـي،  کاتریـن  اسپوسـیتو،  موریـل  بـررس،  جانیـن  د  او  جاترسـونکې 

کازوشـیژ کوبایـايش، داریـن آتـوا او امیلیـو پـه همـکارۍ تـررسه شـوې. د 

کارګرانـو د فعالیتونـو دفـر، همدارنګـه پـه ځانګـړې توګـه لـه روډریګز او 

محمـد موامدوزینـګ څخـه مننـه کـوي، چـې د ۲۰۵ ګڼـې د وړاندیز لړۍ 

یـې تعقیـب کـړه. رسبېـره پر دې، لـه دونیتو کینـي ګرپايس ګي او د سـولې 

او مقاومـوايل لپـاره د همغـږي ماتـړ پـه واحـد کـې د ده د همکارانـو، د 

کارګـرۍ ټولنو په نړیوال کنفدراسـیون کې له سـټیفن بینیډیکټ، بروسـیلزو 

اویلیـن ټـوټ، هیرني کینګهـام، اینویـات چینجر او د کار نړیوال سـازمان 

پـه  ITC لـه رافایـل ماپاو څخـه په پراخه کچـه نظریې او فیډبکونه ترالسـه 

شول.

ماریا هیلینا اندرا 

)ACTRAV( د کارګرانو د فعالیتونو دفر مرشه



د پیل خربې

 د فریدریـش ایـربت ټولنـه  د جرمنـي یـو سـیايس بنسـټ دی، چـې د 

سیوسـیال دموکـرايس پـه برخه کـې کار کـوي او په کارګري خوځښـت کې 

د پـام وړ رېښـه لـري. FES پر ۱۹۲۵ کال د خپل جوړښـت لـه مهاله د خپلو 

روزنیـزو پروګرامونـو لـه الرې، چې د ټولنیـز عدالت له خوا ورته الرښـوونه 

کېـږي، لومـړی پـه جرمني او اوسـمهال پـه نړیواله کچه د ګټـو او پرمختګ 

بېانـس پیـاوړی کـړی دی. FES، د نـړۍ پـه ۱۰۰ هېوادونـو کـې فعالیـت 

لـري ، چې سـیايس او ټولنیـز دیالوګ له آزادۍ، عدالت او پیوسـتون څخه 

د دفـاع پـه برخـه کـې زموږ د ارزښـتونو پر بنسـټ ترویجوي. دغـه چاره، د 

کارګرانـو د اسـتازو او د سیوسـیال دموکـرايس د الزامـي رشیکانـو پـه توګه، 

د کارګـرۍ لـه ټولنـو څخـه ماتـړ تـه شـامله ده. FES په ورته وخـت کې په 

نړیوالـه کچـه د نړیوالتـوب لـه رادمخـه کېدو څخـه ماتړ کـوي؛ ځکه دغه 

چـاره یوازینـۍ الره ده، چـې پـه ۲۱ پیـړۍ او تـر هغـه وروسـته نیکمرغـي، 

تلپاتـې پرمختیا او سـوله شـونی ګرځوي. 

FES، پـر ۲۰۰۲ ز. کال خپـل دفـر د افغانسـتان پـه پازمېنـه کابـل کې 

پرانېسـته. لـه هغـې مودې راهیسـې، د خپلو تاریخي السـته راوړنو د ترالسـه 

کېـدو لـه نویـو ننګونو رسه د همغـاړي کېدو او د بې بـاورۍ او تاوتریخوايل 

د کـړۍ د ماتولـو پـه برخه کې، له افغانانو رسه د مرسـتې په موخه، د سـولې 

د ټینګښـت پـه برخـه کـې یو پـراخ ډګر او پلیټ فـوروم وړانـدې کړی دی. 

FES د کار لـه نړیـوال سـازمان رسه، چـې درې اړخیـز جوړښـت یې له 

دولـت، کارګـرو او کارګومارونکو اړخونو څخه جـوړ دي، د خپل دیالوګ 

کړنـارې رسه سـم، نـژدې همـکاري لـري. FES د کار لـه نړیـوال سـازمان 

رسه یـو ځـای پـه دې هڅـه کـې دی، چـې یـو داسـې نړیـوال اقتصـادي او 

ټولنیـز نظـم ته رسـېدنه وکړي، چې د بـرشي پرمختیا اړتیاوې پـوره کوي. د 

کار نړیـوال سـازمان د کار نړیـوال مدیریـت پـه برخـه کې مهمه ونـډه لري. 

د دغـه سـازمان د کار نړیـوال معیارونه او د مناسـب کار اجنـډا، د هغو ټولو 

کسـانو لپـاره د مرجـع یـو چـوکاټ دی، چـې د کار لـه یـوې عادالنـه نـړۍ 

څخـه ماتـړ کوي. 

داسـې ښـکاري، چـې پـه افغانسـتان کـې د سـولې لپـاره هڅـه، چـې 

پـه دې وروسـتیو کـې د خپلـې خپلواکـۍ سـلمه کلیـزه ملانځلـی دی، یـوه 

بـې سـارې مهمـه چـاره ده. لـه څلـورو لسـیزو راهیسـې جنـګ او جګـړو، 

د هغـو زرګونـو کورنیـو چـې پـه هېـواد کـې پاتـې شـوي، یـا لـه هېـواده د 

وتلـو تـوان نـه لـري او همدارنګـه د هغـو میلیونونـو تنـو پـر ژوندانـه اغېـزه 

کـړې، چـې ګاونـډي هېوادونو یـا نورو بهرنیـو هېوادونو ته کډه شـوي دي. 

اوږدمهالـې جګـړې او همدارنګـه ورانـۍ او ورپسـې د خلکـو کډوالـۍ پـر 

افغانسـتان سـیوری غوړولـی، د داسـې ادارو د رامنځتـه او پرمختیـا پـرالره 

خنـډ ګرځېدلـی، چـې د خدمتونـو، عدالـت وړانـدې کوونکـې او د امنیت 

ټینګوونکـې وي. پـه همداسـې یـوه اوږدمهالـه جګـړه کـې د شـته نابرابرۍ 

کچـه زیاتېـږي، د کار معیارونـو تـه  پاملرنـه نه کېـږي او د ډېرو کسـانو لپاره 

ټولنیـز ماتـړ د الرسسـی وړ نـه وي. 

دغه خپرونه د سـولې او مناسـب کار متقابل ماهیت ته رسـېدنه کوي او 

د کارګـرۍ هغـو ټولنـو او نـورو رشیکانو ته، چـې دې ته لېوالتیـا لري، چې 

د جګـړې د الملونـو کچـه راټیټـه، له ناوریـن ډک رشایـط مدیریت يش او 

بېرتـه عـادي حالـت د ګرځېـدو په برخه کـې تر جګـړې وروسـته هېوادونو 

رسه مرسـته ويش، معلومـات او الرښـوونې وړانـدې کـوي. کـه څـه هـم دا 

ښـکاره ده، چـې سـولې او ټیکاو، د اقتصـادي پرمختیا او غوړېـدا او برابرۍ 

پـه برخـه کـې یـوه مهمـه چـاره ده، خـو صنفـي اتحادیـې کولـی يش، چې 

پـه کاري چاپېریـال کـې د شـخړو کچـې پـه راټیټولـو کـې لـه خپلـو تجربو 

څخـه ګټـه واخـي، ترڅـو پـه محـي، مـي او سـیمه ییـزه کچه د سـولې د 

ټینګښـت او اعـادې پـه برخـه کې لـه ټولنو رسه مرسـته ويش. یـوازې ټیکاو 

تـه د رسـېدو په صـورت کـې، د ټولنیز عدالت هیلـې او ارمانونـه کولی يش 

زمـوږ د واقعیـت یـوه برخه وي. 

د  اقتصـادي پرمختیـا او جګـړې ترمنـځ دغـه متقابلـه تړتیـا کولی شـو، 

لـه بـل لیـد څخـه هـم وګـورو: د کارموندنـې فرصتونـه برابـرول او رامنځتـه 

کـول، کولـی يش د انعطـاف مننـې کچـه زیاتـه کړي. دغـه فرصتونـه کولی 

يش، لـه رادیـکال کېدو څخـه مخنیوی وکـړي او مالیايت عوایـد کولی يش 

ټولنیـز بنسـټیز خدمتونـه او ټولنیـز ماتـړ د خلکـو د الرسيس وړ وګرځوي. 

دغـه خپرونـه هغـه بېلګـې او عملیـايت ټکي کارګرۍ سـازمانونو تـه وړاندې 

کـوي، چـې څرنګـه کولـی يش پـه اغېزناکـه توګـه سـراتیژۍ او پالیسـۍ 

جـوړې کـړي، ترڅـو د سـولې او روغـې جـوړې پـه برخـه کـې ډېـره ونډه 

کړي.  ادا 

روزنـه او د پوهـاوي کچې لوړاوي، د ټولنیزې پرمختیا بنسـټیز بنسـټونه 

جـوړوي. د دري او پښـتو ژبـو پـه قالـب کـې د کارګـرو دغـه الرښـود د 

افغانسـتان د ټولـو خلکـو الرسسـی شـونی دی او دغـه مـن د ټولـو لپـاره د 

پوهېـدو وړ دی، چـې دغـه چـاره د FES روزنیـز او ماتـړ ماموریـت یـوه 

برخـه ده؛ ځکـه د کارګـرو ګټـو لـه کايف پاملرنـې پرتـه، ټولنیـزه تلپاتـې 

پرمختیـا او د عادالنـه نـړۍ ترالسـه کېـدل ناشـونی دی. هیلـه لـرو، چـې د 

دغـې خپرونـې لـه لوسـتلو څخـه خونـد واخلـئ، او د هغـه د سپارښـتنې د 

پلیتابـه پـه برخـه کـې د ټولـو لپـاره د بریـاوو غوښـتونکو یـو. 

ډاکرت مگدلینا کرچرن

په افغانستان کي د فریدریش ایربت ټولنی رییسه
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رسیزه:

د کار نړیـوال سـازمان پـر ۱۹۱۹ ز. کال د خپـل رامنځته کېدو راهیسـې 

تـل د دغـه اصـل پـر بنسـټ عمـل کـړي، چـې کـه نړیوالـه سـوله د ټولنیـز 

عدالـت پـر بنسـټ نـه وي، نو نـه يش کېدای چـې تلپاتې او باثباتـه وي. پر  

هـر کار بوخـت نارینـه او ښـځه کولـی يش، دغه هیلـه ولري. 

پـه همـدې حـال، دغه هیلـې د جګړو او طبیعـي پېښـو د رامنځته کېدو 

لـه املـه ډېـر زیـات زیامننـې شـوې دي. لـه جګـړو او طبیعـي پېښـو څخه 

زېږنـده اوضاعـو تـه پـه پام رسه، د سـولې او مقاومـوايل لپـاره د ګومارنې او 

مناسـب کار پـه اړه ۲۰۵ ګڼـه سپارښـت لیـک د ۲۰۱۷ ز. کال د جـون پـه 

میاشـت کـې د کار نړیـوال سـازمان له خوا تصویب شـو. جګـړې او طبیعي 

پېښـې داسـې ښـکاري، چې د کار پر نـړۍ د اغېزو او پایلو لـه مخې، دواړه 

ګـډ اړخونـه لري.  

او  اوضـاع، د سـوداګریزو  ناورینجنـه  برخـو کـې  زیاتـرو  پـه  نـړۍ  د 

کاروبـاري فعالیتونـو او ژوندانه لړۍ ډېر زیـات اغېزمنوي او کاري چاپېریال 

تـه زیان رسـوي. پر دې بنسـټ، ټولنیزې موسسـې خپـل فعالیتونه ځنډوي، 

چـې لـه املـه یـې یـو زیـات شـمېر کارګـران خپـل کاري فرصتونـه، حقونه 

او ټولنیـز ماتـړ لـه السـه ورکـوي او پـه پایلـه کـې، د نابرابریـو او ټولنیـزو 

محرومیتونـو کچـه پراخېـږي. البتـه دغه چاره پخپلـه د کار معیارونـو د نه په 

پـام کـې نیولو المـل ګرځي. د وګړو یو شـمېر ډلـې، لکه لږکۍ، ماشـومان، 

ښـځې، معلولیـن او زاړه کسـان، کـډوال او په زوره بیځایه شـوي کسـان، په 

ځانګـړې توګـه لـه دغـه وضعیت څخـه اغېزمـن کېږي. 

د کار نـړۍ پـه ښـکاره توګـه د جګـړو او طبیعـي پېښـو لـه منفـي پایلـو 

څخـه کړیـږي. لـه دې رسه رسه، د کار نړۍ د همداسـې رشایطو د مخنیوي 

او ورتـه غربګـون پـه برخـه کـې – د بېلګـې پـه توګـه د مناسـب کار او د 

عایـد ترالسـه کولـو فرصتونو د چمتـو کولو، د ټولنیـزو لومړنیـو خدمتونو او 

ټولنیـز ماتـړ پـه وړانـدې کولـو، د کارګرانـو لـه حقونـو څخـه د ماتـړ، په 

دې برخـه کـې د اسـتازو او ځـواب ویونکـو ادارو د رامنځته کولـو او ټولنیز 

دیالـوګ د پیاوړتیـا لـه الرې، مهمـه ونـډه لرلـی يش. دغـه الرښـود د ۲۰۵ 

ګڼـې پـر سپارښـت لیـک مترکـز لـري او موخـه یـې د دغه سپارښـت لیک 

لـه منځپانګـې رسه د لوسـتونکو اشـنا کـول دی.  

د دغه الرښود موخې 

د هــرې برخــې پــر منځپانګــې او د کار نړیوالــو معیارونــو رسه یــې  9

د اړیکــې پــر څرنګــوايل پــه مترکــز رسه، لــه ۲۰۵ ګڼــې سپارښــت 

لیــک رسه د کارګــرۍ ټولنــو د متصدیانــو او مســلکي کارکوونکــو 

اشــنا کــول. 

ــړو او  9 ــه جګ ــې ل ــول، چ ــدې ک ــو وړان ــو د بېلګ ــو فعالیتون د هغ

طبیعــي پېښــو څخــه زیږنــده ناورینجنــو رشایطــو کــې، د کارګــرۍ 

ــږي.  ــررسه کې ــه خــوا ت ســازمانونو ل

ــز )سپارښــت لیــک( د  9 ــوال ســازمان د ۲۰۵ ګڼــې وړاندی د کار نړی

ځانګــړو برخــو پــه تــړاو د کارګــرۍ ســازمانونو لپــاره د یــو شــمېر 

کاري ټکیــو، وړانــدې کــول؛ لکــه د دغــه سپارښــت لیــک رسه د 

ــا او د پوهــاوي  ــو او کارکوونکــو د بلدتی ــو د کارګران کارګــرۍ ټولن

کچــې د لوړتیــا پــه ارتباطــي او تبلیغــايت ابــزارو کــې یــې د یو شــمېر 

کلیــدي پیغامونــو د شــاملولو د څرنګــوايل پــه تــړاو وړاندیزونــه. 

د کارګــري ټولنــو د کړنــو لپــاره د اغېزناکــو اســراتیژیو او پالیســیو له  9

چمتــو کولــو څخــه ماتړ.    

د لیدلوري )فیدبک( وړاندې کول

کـه تاسـې پـورې اړونـد سـازمان هـر یـو کاري ټکـي چمتـو کـړی یـا پـرې 

بحـث کـړي یـا یـې کارولـی، یـا داسـې فعالیتونـه یـې تـررسه کـړي، چـې 

پـه جګـړو او طبیعـي پـورې اړونـدو ځانګـړو بحـراين رشایطـو کـې، تـرې 

فعالیتونـو  نړیـوال سـازمان د کارګرانـو د  نـو د کار  ګټـه اخیسـتل کېـږي، 

دفـر )ILO-ACTRAV ( بـه پـه دې برخـه کـې ستاسـې لـه نظریـو، نیوکـو 

او وړاندیزونـو څخـه مننـه وکـړي. دغـه چـاره د دې المـل کېـږي، څـو د 

کار نړیـوال سـازمانونه او رشیـکان یـې پـر دې پـوه يش، چـې د ۲۰۵ ګڼـې 

وړاندیـز یـا سپارښـت لیک د ښـه پلیتابـه په برخه کـې کوم اقدامـات تررسه 

کېـدای يش. همدارنګـه دغـه چـاره کولـی يش، د دغه الرښـود د راتلونکو 

نسـخو د بیاکتنـې پـه برخـه کـې، معلومـات چمتـو او مرسـتندویه واقع يش. 
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پر جګړو او طبیعي پېښو لنډه کتنه

د ژنیـو اکاډمـي د جګـړې راپـور پـر بنسـټ، پـر ۲۰۱۷ ز. کال د نـړۍ 

پـه ۲۹ هېوادونـو کـې ۲۹ جګـړې رامنځتـه شـوي دي. پـه یو شـمېر سـیمو 

کـې پـه همهالـه توګـه د جګـړو او شـخړو پېښـې رامنځتـه شـوې، چـې نـه 

یـوازې کورنیـو )داخلـی( ځواکونـه پکـې ښـکېل وو، بلکې بهرنیـو اړخونو 

او هغـو وسـله والـو ځواکونـو هـم پکـې برخـه لرلـه، چـې لـه بهـرين ماتړ 

څخـه برخمـن و1.

کـه څـه هـم، د دولتونـو ترمنـځ د متعارفـو جګـړو او شـخړو رامنځتـه 

کېـدل، نـادره خـربه ده، خـو د پوځـي ځواکونـو )لکه پـه کورنیـو جګړو او 

انقابونـو کـې د نادولتـي وسـله والـو ډلـو( ترمنـځ وسـله واله جګـړه، هم د 

نړیوالـو اندېښـنو یـوه برخـه ګڼـل کېږي. 

»وسـله والـه جګړه، هغـه اصطاح، چې پـه نړیوالو حقوقـو کې کارول 

شـوې ده، پـر ملکـي وګـړو زیاتـې او تلپاتـې اغېـزې لـري، او د ټولنیـزه 

ژوندانـه لـړۍ رسه ګـډوډه وي. زیاتـره وګړي پـه هغه ټولنه کـې ژوند کوي، 

چـې پکـې داسـې مـوارد رامنځتـه کېـږي، چـې په کـره توګـه د وسـله والې 

نښـتې پـه توګـه نـه ډلبنـدي کېـږي، خـو بیـا هـم د پـام وړ تاوتریخـوايل 

او مړینـې المـل ګرځـي. پـه واقعیـت کـې، دغـه مـوارد، چـې ناجګـړه ییـز 

رشایـط نومـول کېـږي، د مرګـوين تاوتریخـوايل څرکونـه ننـدارې ته ږدي، 

کـه څـه هم زیـات نـه دي2. 

زیاتـره دغـه تاوتریخوايل، په ناجګـړه ییزو چاپېریالونـو او رشایطو کې 

د وسـله والـو پوځـي او متخاصمـو ډلـو پرځـای، د وګـړو ترمنـځ رامنځتـه 

شـوې، خـو پـه ورته وخـت کې پـر ټولنـه او د کار بـازار ورته اغېـزې لري. 

داسـې هېوادونـه لکـه السـالوادور، مکسـیکو یـا سـویي افریقـا، همدارنګه 

پـه پراخـه لـه اندېښـنو ډکـه کچـه، جنايـي تاوتریخـوايل تجربـه کـوي. پـه 

ورتـه وخـت کې، برازیل هېواد، د سـیمې یـو ځواکمن اقتصـادي لوبغاړی، 

پـه خپلـو ښـارونو کې هر کال د دغـه ډول د تاوتریخوايل لـه کبله د ۵۰۰۰۰ 

تنـو مـرګ ژوبلـو شـاهد وي. دا په دې مانـا ده، چې موږ بایـد خپل فکر او 

لیـد تـه بدلـون ورکـړو: لـه »سـولې« او »جګـړې« پرته، مـوږ له داسـې نړۍ 

رسه مـخ یـو، چـې هلتـه تاوتریخـوايل او شـخړي کولـی يش، بېابېلې بڼې 

غـوره کـړي او پـه بېابېلـو رشایطـو او چاپېریالونو کـې رامنځته يش. 

پـر شـخړو او تاوتریخوالـو رسبېـره، نړیوالـه ټولنـه هڅـه کـوي، ترڅـو 

وکـړي.  مقابلـه  پېښـو رسه  نـورو  ډکـو  ناورینونـو  لـه  او  پېښـو  طبیعـي  لـه 

طبیعـي پېښـې لـه زلزلـو، ځمکـې ښـوییدنې څخـه نیـويل، تـر اورلګیدنو، 

توپانونـو او د سـاري او پراخـو ناروغیـو خپرېـدو ټولـو ته شـاملېږي. زیاتره 

دغـه طبیعـي پېښـې هـم شـونی دی، د بـرش د الس او مداخلـې زېږنـده – یا 

لږترلـږه ناسـمه ګټـه اخیسـتنې پایلـې وي؛ پـه همدې حـال، د طبیعي پېښـو 

او د بـرش د الس زېږنـدو پېښـو ترمنـځ، توپیـر جـوت او روښـانه نـه دی. د 

1 . د بېلګې په توګه په سوریه او سوډان کې.

2 . د بېلګې په توګه په التینه امریکا او کارابین کې او همدارنګه په افریقا کې د 

صحرا په سیمه کې.

بېلګـې پـه توګـه، د ځمکې ښـوییدنه تر ډېره بریـده، د ځنګلونـو د وهلو او 

ناخونـدي سـاختامين چـارو زېزنـده ده. د ځمکې کرې ګرموالـی او اغېزې 

یـې )د بېلګـې پـه توګـه د سـمندرونو اوبو د کچـې لوړېـدل او د اقلیم منفي 

اړخونـه( هـم د بـرش د الس زېږنـده ګڼـل کېږي. 

پایلـه: یـوازې پـر ۲۰۱۷ ز. کال د نـړۍ په کچـه لږترلږه ۱۸۳ مـورده طبیعي 

پېښـې او ۱۱۸ نـور د بـرش د الس زېږنده پېښـې رامنځته شـوې دي. 

ځېنـې وختونـه، جګـړې او طبیعـي پېښـې لـه یـو بـل رسه په هـم مهاله 

توګـه رامنځتـه کېـږي. هائیتي، سـومالیا او فیلیپیـن، د هغـو هېوادونو بېلګې 

دي، چـې هلتـه کورنۍ جګړې، وسـله وال بغـاوت، ډله ییـز تاتریخوايل له 

زلزلـو، توپانونـو او قحطـي او وچکالیـو رسه پـه همهاله توګه رامنځته شـوې 

دي. د ۲۰۰۴ ز. کال پـه دسـمرب کـې، د اندونیزیـا په اچـه والیت کې، چې 

تـر دې مخکـې د جنـګ جګـړو او بغاوت شـاهد هم و، د یـوې خطرناکې 

سـونامي پېښـه رامنځتـه شـوه. د اندونیزیـا آچـه ایالـت نـژدې لـه ۳۰ کلونـو 

راهیسـې د اندونیزیايي ځواکونو او د اچې د ازادې غوښـتونکې ډلې ترمنځ 

د جګـړو شـاهد و. پـه دغه سـونامي کې، لږترلـږه ۱۷۰ووژل شـول او نژدې 

۵۰۰۰۰ تنـه نـور بې کوره شـول. دغه سـره فاجعه، د سـولې خـربو د پیلېدو 

او د ۲۰۰۵ ز. پـه اګسـت کـې د سـولې هوکړه لیک د السـلیک کېدو اصي 

عامل ګڼـل کېږي. 

اغېـزې ډېـرې  پېښـو هراړخیـزې او څواړخیـزې  او طبیعـي  د جګـړو 

زیاتـې پیچلـې دي، چـې تحلیـل يش. لـه دغـو پېښـو څخه تـر ډېـره بریده 

زیامنـن کسـان، له سـختې بیوزلی، محرومیـت او انـزوا رسه الس او ګرېوان 

وي او پکـې ښـکېلې ټولنـې پـه ټولیـزه توګـه د اقتصـادي ګټـو او د ودې 

ظرفیتونـو لـه نشـتوايل څخه کړیـږي. دغـه ډول ناورینونه همـدا راز د هېواد 

پـه دننـه او لـه هېـواده بهـر د یـو زیـات شـمېر وګـړو د بیځایـه کېـدو المـل 

ګرځـي. تـر هـر څـه مخکـې، د عامـې روغتیـا لـه لیـده، جګـړې او طبیعي 

پېښـې، لـه ډېـرو اړخونـو زیامننونکـي وګـړي پـه ځانګـړې توګه ماشـومان 

اغېزمنـوي. د روغتیـا نړیـوال سـازمان د راپـور لـه مخـې، دغه پېښـې تر هر 

څـه مخکـې ماشـومان تـر خپلـې منفي اغېـزې النـدې راويل. 
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 د دغه سپارښت لیک شالید

د کار نړیـوال سـازمان ۷۱ ګڼه سپارښـت لیک، چې لـه جګړه ییز حالت 

څخـه سـولې تـه د لېـږد پـه دوره کـې د ګومارنـې او کارموندنـې د سـمبالولو 

پـورې تـړاو لـري، پـر ۱۹۴۴ ز. کال کـې تصویب شـو. دغه سپارښـت لیک 

تـر دویمـې نړیوالـې جګړې وروسـته پر بشـپړ او مناسـب کار ټینـګار درلود. 

پـه دې مانـا، چـې دغـه سپارښـت لیـک پـه داسـې یـوه دوره کـې تصویـب 

شـوی و، چـې پـر نړیوالـو جګړو مترکـز و؛ نو یاد سپارښـت لیک تـر ډېره د 

جنګیالیـو پـر ترخیـص او د کار پـه بـازار کې د هغـوی پر بیا یو ځـای کېدو، 

صنعتـي ورکشـاپونو، روزنیـزو طرحـو او د بیارغونـې پر هڅو ټینـګار درلود. 

د ۷۱ ګڼـې سپارښـت لیک بیاکتنه څـو ځله د کار په نړیوال سـازمان کې 

تـر بحـث الندې ونیول شـو – لـه دې جملـې د ۱۹۹۸، ۲۰۰۲ او ۲۰۱۲ کلونو 

پـه لـړ کـې، خـو پـر ۲۰۱۴ ز. کال پـه دې برخه کې نهایـي پرېکړه وشـوه. په 

دې توګـه د کار نړیـوال سـازمان مرشتابـه پـاوی د ۲۰۱۴ ز. کال په مارچ کې 

د کار نړیـوال کنفرانـس د )۲۰۱۶ د جـون( د ۱۰۵ مـې او د )۲۰۱۷ د جـون( 

۱۰۶ مـې ناسـتې د اجنـډاوو پـر بنسـټ، پـه دې برخه کـې یو سـتندرد تنظیم 

کـړ، ترڅـو ۷۱ ګڼه سپارښـتلیک تـر بیاکتنې النـدې ونیول يش. 

۲۰۵ مــه ګڼــه سپارښــتلیک د ۷۱ مــې ګڼــې سپارښــتلیک پر بنســټ  9

پراختیــا ومونــدل، ترڅو: 

ټولــو النجــو او شــخړو تــه، کــه هغــه نړیــوال او نانړیوال؛ وســله وال  9

او ناوســله وال وي، شامل يش؛ 

لــه ریکــوري )بیارغښــت( څخــه تــر بیارغونــې پــورې، چــې  9

ــو بحــراين  ــر ټول ــه هــم شــامل وي، پ ــوايل ت ــووايل او مقاوم چمت

دورو او وضعیتونــو مترکــز ويش؛ 

د طبیعــي پېښــو رشایطــو تــه او لــه اقلیمــي بدلونونــو رسه برابــروايل  9

تــه رســېدنه ويش. اوســمهال تولنیــزې شــخړې او النجــې پــه 

بېابېلــو بڼــو رامنځتــه او راڅرګندېــږي. دغــه النجــې او شــخړې، 

همــدا راز لــه طبیعــي پېښــو رسه پــه هممهالــه کېــدو رسه، پیچلــې 

ــه کــوي.  ــه رامنځت ــرشي ناورینون ب

ــر  9 ــو پ ــګار ويش: د ټولن ــت ټین ــر مدیری ــو پ ــو او خطرون د ناورینون

مقاومــوايل او د مخنیــوي/ د اغېــزو راټیټولــو، چمتــووايل، غربګــون 

او ریکــوري پــه برخــو کــې د کار نــړۍ پــر ظرفیتونــو مترکــز ويش. 

د طبیعــي پېښــو او جګــړو پــه رشایطــو کــې، د جنســیت د لیدلــوري  9

عامول. 

د وګــړو هغــو ډلــو تــه ځانګــړې پاملرنــه ويش، چــې پــه ځانګــړې  9

ــو  ــومان، د لږکی ــه: ماش ــږي لک ــه اغېزمنې ــه امل ــن ل ــه د ناوری توګ

ــه  ــي بیځای ــړي، داخ ــي وګ ــي او قبای ــان، ځاي ــد کس ــورې اړون پ

ــتونکي.  ــاه غوښ ــډوال او پن ــن، ک ــان، معلولی ــوي کس ش

د جګــړې او طبیعــي پېښــو پــه رشایطــو کې د نړیــوال د هوکــړې وړ  9

وروســتي اصطاحات وکارول يش.

د منځپاڼګـې لـه مخـې، ۲۰۵ ګڼـه سپارښـت لیک، سـولې تـه د لېږد په 

موخـه د کارګومارنـې لـړۍ د پیاوړتیـا الروچـارو پـه اړه، الندې مـواردو ته په 

پـام رسه، اصـي الرښـود ته پراختیـا ورکوي:    

ــو او د 	.  ــتي فرصتون ــواک کاري او معیش ــدي او خپل ــپړو، تولی د بش

ــه  ــې پ ــه، چ ــه موخ ــا پ ــا او پرمختی ــډا د پیاوړتی ــب کار د اجن مناس

ځانګــړې توګــه بحــراين رشایطــو لکــه حقوقــي او ټولنیــز ماتــړ او 

ــارې؛  ــوې کړن ــږي، ن ــورې اړوندې ــوګ پ ــز دیال ټولنی

ــز ب.  ــو اړخی ــو څ ــا او د ناورینون ــو پیچلتی ــارصو رشایط ــوال مع د نړی

ــت؛  ماهی

هغــه تجربــې، د کار نړیــوال ســازمان او نړیوالــې ټولنــې ناورینونــو 	. 

تــه د غربګــون پــه برخــه کــې ترالســه کــړې، او هغــه نــوې 

ــن  ــې تدوی ــه ۱۹۴۴ کال راهیس ــې ل ــارې، چ ــراتیژۍ او کړن س

شــوې دي. 

پر دې بنسـټ، ۲۰۵ ګڼه سپارښـت لیـک تر بیارغونـې او ریکورې پورته 

موضوعـات، چـې په ۷۱ ګڼه سپارښـت لیک کې ورته اشـاره شـوې، په خپل 

مـن کـې رانغـاړي؛ او همدارنګـه د ناورینونـو د اغېـزو کچـې د راټیټولـو پـه 

موخـه، پـر مخنیـوي، چمتـووايل او مقاومـوايل مترکز لـري. رسبېره پـر دې، 

۲۰۵ مـه ګڼـه سپارښـت لیـک د مناسـب کار د اجنـډا د بشـپړې لـړۍ پـه تـر 

پوښـښ النـدې راوسـتلو رسه، لـه جګـړې څخـه سـولې د لېـږد پـه موخـه د 

کارګومارنـې لـړۍ د پیاوړتیـا اقداماتـو پـه اړه، اصـي الرښـوونې تـه پراختیـا 

ورکوي. 

پـه جګـړو او طبیعـي پېښـو پـورې اړونـدو زیاتـرو نړیوالـو ننګونـو رسه 

د مخامخېـدو پـه صـورت کـې، د کار نـړۍ لپـاره د لومړیتوبونـو ټـاکل، یـوه 

سـتونزمنه چـاره ده. پـر دې بنسـټ، هغه پروسـه، چـې د کار نړیوال سـازمان 

د ۲۰۵ ګڼـې سپارښـتلیک د تصویبېـدو المـل شـو، یـوه حساسـه او کلـه کله 

النجمنـه کړنـه وه. پـر ۲۰۱۶ز. کال د بحثونـو د لومـړي دور پـه بهیـر کـې، د 

زیامننونکـو ډلـو د ماهیت پـه تړاو، د نظرونـو ټکرونه او د هوکړې نشـتوالی، 

چـې ټـاکل شـوی پـه دغـه سپارښـت لیک کـې ځانګـړې توګه جـوت يش، 

راڅرګنـد شـول. افریقايـي هېوادونـو، د یـوې بیلې برخـې په توګه پـر کډوالو 

ټینـګار درلـود؛ پـه داسـې حال کـې، چې نـورو هېوادونـو په ځانګـړې توګه 

اروپايـي هېوادونـو، د پنـاه غوښـتونکو پر موضـوع د مترکز غوښـتونکي وو. 

پـه پـای کـې، کـډوال او پنـاه غوښـتونکي دواړه د سپارښـت لیـک پـه بېلـو 

څپرکـو کـې شـامل کـړای شـول. )XI او XII برخـو تـه مراجعـه وکړئ(. 

 د کار نړیـوال سـازمان ۲۰۵ ګڼـه سپارښـت لیـک، د نړیوالـو سـازمانونو 

یـو سـتندرد او یوازینـی نړیـوال معیـاري او اصـويل چـوکاټ دی، چـې د 

کارګومارنـې او مناسـب کار لـه الرې، د سـولې او مقاومـوايل پـه اړه اړینـې 

الرښـوونې وړانـدې کـوي. 

دغه سپارښـت لیک، یو خپلواک سپارښـت لیک دی؛ ځکه د )۲۰۱۴( 

کال د ۲۰۳ ګڼـې د سپارښـت لیک پرخاف، چې د اجبـاري کار په اړه دی؛ 

د بېلګـې پـه توګـه له مخکـې د یو موجود کنوانسـیون یـا پروتوکـول متمم او 

بشـپړونکی نـه دی )د ۲۰۳ ګڼـې سپارښـت لیـک پـه اړه باید ووایـو، چې تر 

دې مخکـې د اجبـاري کار پـه تـړاو د )۱۹۳۰( کال ۲۹ ګڼـه کنوانسـیون او د 

۲۰۱۴ کال پروتوکـول موجود دی(. 
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د سولې او مقاوموايل په موخه، د ګومارنې او مناسب کار لپاره، د کارګرانو الرښود،  )۲۰۵( ګڼه سپارښت لیک 

د کار نړیوال سازمان پر نړیوالو معیارونو کتنه

کنوانسیونه )تر اوسه پورې ۱۹۰ ته رسېږي(

هغــه نړیــوال هوکــړه لیــک دی، چــې لــه حقوقــي اړخــه الزام 	 

راوړنکــی  او د غــړو هېوادونــو تصویــب تــه اړتیــا لري. 

 سپارښت لیکونه )تراوسه پورې: ۲۰۶( 

ــوه 	  ــي پل ــه حقوق ــري او ل ــه ل ــا ن ــه اړتی ــب ت ــړو تصوی د غ

ــه دی.  ــی ن ــزام راوړونک ال

ځانګــړی 	  کــوم  د  یــا  وي  مــن  خپلــواک  يش  کولــی 

وي.  متمــم  کنوانســیون 

پروتوکولونه )تراوسه پورې ټولټال: ۶(

پر شــته کنوانســیونونو اضافات او الحاقات دی، چې د 	   •

غــړو هېوادونــو تصویــب تــه اړتیــا لــري.. 

پایلـه: ۲۰۵ ګڼـه سپارښـت لیـک پـه دې برخه کې پـه بشـپړ ډول رصاحت 

لـري: پـه بحـراين حالتونـو کـې غربګون بایـد لـه نافـذه نړیوالو سـتندردونو 

رسه سـم وي )۴۳ پارګـراف(.

ت۲۰۵ مـه ګڼـه سپارښـت لیـک د کار نړیـوال سـتندردونو لـه رعایـت 

څخـه د ډاډمنتیـا پـر اړتیـا ټینـګار کـوي. همدارنګـه  دغـه سپارښـت لیـک 

پـه ښـکاره او څرګنـد ډول یـو شـمېر سـتندردونو تـه اشـاره لـري – کـه څـه 

هـم ډیـری یـې په رښـتینې توګـه اړونـد او مرتبـط دی )په دغه الرښـود کې 

تـرې یادونـه شـوې ده(. دغـه چـاره د کارګـرۍ ټولنـو دغـه فرصـت چمتـو 

کـوي، ترڅـو د تصویب شـویو سـتندردونو د پـي کېدو غوښـتونکي يش، 

یـا د هغـو مـواردو د تصویـب پـه برخه کـې البی ګـري وکړي، چـې په دغه 

سپارښـت لیـک تـرې پـه څرګنـد ډول یادونه شـوې ده

        ۲۰۵ ګڼـه سپارښـت لیـک، د کارګومارونکـو ډلـو پـه ګـډون د 

کار نړیـوال معیارونـو څخـه د پـراخ ماتـړ پـه موخـه تصویـب شـو. پر دې 

بنسـټ، د کارګـرۍ ټولنـې کولی يش، لـه کارګومارونکو سـازمانونو او همدا 

راز دولتونـو څخـه غوښـتنه وکـړي، ترڅـو دغه معیارونـه په بشـپړ ډول پي 

کړي
د سپارښت لیکونو او کنوانسیونونو ترمنځ توپیر 

ــر هغــه  ــه( ت ــه داســې حــال کــې، چــې کنوانســیونونه )پروتوکولون پ

وروســته، چــې د غــړو هېوادونــو لــه خــوا تصویــب يش، لــه حقوقي 

ــی  ــزام راوړونک ــتلیکونه ال ــو سپارښ ــی دی، خ ــزام راوړونک ــوه ال پل

ــو کــې د در	 شــويو  ــه کنوانســیونونو او پروتوکولون ــه دی. دوی پ ن

ــه دې برخــه کــې  ــه کــوي، او پ ــه یادون ــړاو مــوږ ت ــه ت ــو پ مکلفیتون

کــره الرښــوونې وړانــدې کــوي. 

ټــول نړیــوال ســتندردونه کــه هغــه کنوانســیونونه یــا پروتوکولونــه یــا 

هــم سپارښــتلیکونه وي، د هغــو پروســیجرونو لــه مخــې تصویېــږي، 

چــې د کار نړیــوال ســازمان ټولــو غــړو تــه شــاملېږي. 

د کار نړیــوال ټــول ســتندردونه کولــی يش، د هېوادونــو لپــاره د 

یــوې غــوره کړنــارې یــوه بېلګــه وي، چــې پــر ټولــو مــي قوانینــو، 

ــه چــوکاټ څخــه بهــر تصویــب  ــوال ســازمان ل پالیســيو، د کار نړی

ــورو  ــه ن ــري او پ ــزه ل ــدې اغې ــو بان شــویو معاهــدو او هوکــړه لیکون

برخــو کــې د یــوې مرجــع پــه توګــه )د بېلګــې پــه توګــه پــه ملګــرو 

ــږي.  ــزو ســازمانونو( کارول کې ــو او ســیمه یی ــورو نړیوال ــو او ن ملتون

دغــه ســتندردونه کولــی يش، د محکمــو، پالیــي جوړوونکــو، او 

ــه خــوا د ګټــه اخیســتنې وړ وګرځــي.  ــو ل ــورو فعاالن ن
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توضیحات

د  کار نړیوال سازمان رسارسي کنفرانس،

چې د کار نړیوال دفر د مرشتابه پاوی له خوا تررسه شوه، پخپل د ۲۰۱۷ کال د جون د ۵ مې نیټې په غونډه کې 

د کار نړیـوال سـازمان پـه اساسـنامه کـې پـر دغـه ذکـر شـوی اصـل یـو ځـل بیـا ټینـګار وکړ، چـې تلپاتـې او نړیوالـه سـوله یـوازې کولـی يش، د ټولنیز 

عدالـت پر بنسـټ ټینګـه يش، او 

او د فیادلفیـا )۱۹۴۴( پـر اعامیـې، د برشحقونـو اعامیـې )۱۹۴۸(، د کار د بنسـټیزو اصولو او حقونو په تړاو د کار نړیوال سـازمان اعامیې او د عادالنه 

نړیوالتـوب لپـاره د ټولنیـز عدالت په اړه د کار نړیوال سـازمان پر اعامیـې ۲۰۰۸، بیاکتنه وکړه، او

د کارګومارنـې )لـه جګـړې څخـه سـولې تـه د لېـږد پـه دوره کې( د سپارښـت لیـک ۱۹۴۴ )۷۱ ګڼه(، بیاکتنـې ته یې د یاد سپارښـت لیـک د محدودې 

د پراختیـا او پـه مخنیـوي، ریکـوري، سـولې او مقاومـوايل کـې لـه جګـړو او طبیعـي پېښـو څخـه زېږنـده بیړنیو او بحـراين وضعیتونـو ته په پـام رسه، د 

کارګومارنـې او مناسـب کار د ونـډې پـه تـړاو د اړینـو الرښـوونو د چمتـو کولـو په موخه، تـر الس النـدې ونیوله، او 

د بېـوزيل او پرمختیـا، برشحقوقـو او انسـاين عـزت او کرامـت، مناسـب کار او تلپاتـی کاروبـار پـه برخه کـې د جګړې او طبیعي پېښـو اغېـزو او پایلو ته 

پاملرنـه وکړه، او 

د سـولې او لـه جګـړو او طبیعـي پېښـو څخـه زېږنـده بحـراين رشایطـو د مخنیـوي، ریکـوري )بیارغښـت( او مقاومـوايل د پیاوړتیـا پـه برخـه کـې، د 

کارګومارنـې او مناسـب کار، ارزښـت یـې پـه رسـمیت وپېژنـدل، او

دا یې په ګوته کړه، هغه هېوادونه چې پناه غوښتونکي مني، د جګړې او طبیعي پېښو له وضعیت او رشایطو رسه نه مخامخېږي، او  

د هـر راز بـرش حقونـو او قانـون واکمنـي لکـه پـه کاري چاپېریـال کـې د بنسـټیزو اصولـو او حقونـو او د کار نړیوالـو معیارونـو پـه ځانګـړې توګـه پـه 

کارګومارنـې او مناسـب کار پـورې د اړونـدو حقونـو او اصولـو لـه درنـاوي څخـه د ډاډمنتیـا پـر اړتیـا ټینـګار وکـړ، و 

د دغـې چـارې د تشـخیص او روښـانتیا اړتیـا یـې پـه پـام کې ونیول، چـې د ناورینونـو اغېزې پـر نارینـه وو او ښـځینه وو رسه توپیر لـري او همدارنګه د 

سـولې پـه ټینګښـت او لـه ناورینونـو څخـه د مخنیـوي، ریکـوري او مقاوموايل پـه پیاوړتیا کې پر جنسـیتي برابـروايل او د ښـځو او نجونو پـر ځواکمنتیا 

ټینـګار وکړ، او 

لـه جګـړو او طبیعـي پېښـو څخـه زېږنده بحراين رشایطـو کې، د کارګومارونکـو او کارګرانو د اسـتازو سـازمانونو او د اړتیا پرمهال د مـدين ټولنې اړوندو 

سـازمانونو رسه په سـا مشـورې رسه، د ټولنیز دیالوګ له الرې د غربګون ارزښـت یې درک او په رسـمیت وپېژانده، او

د تلپـايت کاروبارونـو لپـاره د یـو کارنـده چاپېریـال رامنځتـه کېـدو او بیارغونـې او همدارنګـه د تلپاتـو تشـبثاتو، پـه ځانګړې توګـه د کوچنیـو او منځنیو 

کچـې کاروبارونـو لپـاره، د پیاوړتیـا هغـه اړونـد پریکـړه لیـک، پایلـې او جمع بنـدۍ ته پاملرنـه وکړه، چـې د کار نړیـوال کنفرانـس د )۲۰۰۷( کال د ۹۶ 

مـې غونـډې پـه تـرڅ کـې تصویب شـوي، ترڅـو د کاري فرصتونـو رامنځتـه کېدو زمینـې، اقتصـادي او پرمختیايـي پرمختیـا وهڅوي، او

د ناورین د مخنیوي، فعاله ریکوري او مقاوموايل د یوې وسیلې په توګه، د ټولنیز ماتړ اقداماتو د پرمختیا او پیاوړتیا پر اړتیا ټینګار وکړ، او 

د اقتصادي پرمختیا، پرمختیايي هڅو، ریکوري، مخنیوي او مقاوموايل په برخه کې د باکیفیته او شته ټولیزو خدمتونو ونډه یې درک کړه، او 

د ګـډو او همغـږو هڅـو څخـه د ډاډمنتیـا د ترالسـه کېـدو پـه موخـه د سـیمه ییـزو او نړیوالو سـازمانونو ترمنـځ د نړیوالې همـکارۍ او برخه اخیسـتنې پر 

اړتیـا ټینـګار وکړ، او 

د سـولې او مقاومـوايل لپـاره د کارګومارنـې او مناسـب کار پـه تـړاو یـو شـمېر وړاندیزونـو پـه اړه، چې د غونـډې په اجنډا کـې پنځم مـورد دی، پرېکړه 

او  وشوه، 

او همدارنګه پرېکړه وشوه، چې دغه وړاندیزونه باید د یو سپارښت لیک په توګه په پام کې ونیول يش، 

د دوه زره اولسـم کال د جـون میاشـتې پـه شپاړلسـمه ورځ دغـه سپارښـت لیـک تصویبېـږي، چې کولـی يش د سـولې او مقاوموايل لپـاره د کارګومارنې 

او مناسـب کار د ۲۰۱۷ ز. کال د سپارښـت لیـک پـه نـوم یاد يش.
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د سولې او مقاوموايل په موخه، د ګومارنې او مناسب کار لپاره، د کارګرانو الرښود،  )۲۰۵( ګڼه سپارښت لیک  

د کارګرانو د سازمانونو لپاره کاري ټکي

او  9 رشیکولــو  د  معلوماتــو  او  پروګرامونــو  روزنیــزو  بحــث،  د 

ــت  ــک د موجودی ــت لی ــمېر سپارښ ــه الرې د ۲۰۵ ش ــو ل تبلیغات

ــه پوهــاوي  ــخ د عام ــو کارکوونکــو او کارګــرو ترمن ــه اړه د ټولن پ

ــول. زیات

لــه دې څخــه ډاډ ترالســه کــول چــې فعالیتونــه جامــع، مشــخص  9

او پــر جنســیت والړ دي او د هغــه اقداماتــو ســبب ګرځــي چــې 

جنســیتي برابــري تقویــه کــړي او لــه هغــه ماتــړ کــوي.

ایــا پــه جنګــي رشایطــو او طبیعــي پېښــو کــې مــو د خپلــې  9

ادارې د رول او پــه دې اړه بحــث کــړی چــې یــاد رول څــه ډول 

پراخېــدالی يش؟  

لــه حکومتونــو او کار ورکوونکــو رسه د تیــاري لپــاره مــو د مــايل  9

پالیســۍ د تدویــن الرې څېړلــې دي. 

د کار نړیـوال سـازمان د ۲۰۵شـمېرې سپارښـت لیـک رسیـزه د ځینـو 

اسـنادو و بنسـټیزو اصولـو یادونـه کـوي چـې یاد سپارښـت لیـک د هغه په 

اسـاس ترتیـب شـوی دی، پـه داسـې حـال کې چې پـه وروسـتیو برخو کې 

یـې اصلـی مطلـب هـم وړانـدې کـوي. یـاده رسیـزه یـو ځـل بیـا تاییدوی 

چـې د ټولنیـز عدالـت لپـاره پایـداره سـوله الزمـه ده، او د ۱۹۴۰ لسـیزې 

ځینـې اصلـی اسـناد ه ځانګـړې تـوګ د ۱۹۴۸ کال بـرشي حقونـو نړیوالـه 

خربپاڼـه او د کار د نړیـوال سـازمان د  فیادلفیـا د ۱۹۴۴ کال خربپاڼـې چې 

د نړیـوال ټولنـې د سیسـتم پـه تعقیـب پـه نړیوالـه صحنـه کـې د سـازمان د 

رول د تقویـې لپـاره پـه یـاد راوړي. د دویمـې نړیوالـې جګـړې لـه پـای ته 

رسـېدو وروسـته د فیادلفیـا خربپاڼـه او له جګړې څخه سـولې تـه تېرېدنې 

پـه اړه د ۷۱ شـمېرې سپارښـت لیـک د کار د نړیوال سـازمان د بلندپروازۍ 

ښـکارندی و څـو له جګړې وروسـته د کار نړۍ د مرکـزي او خپل فعالیتونه 

ننـدارې تـه وړانـدې کړي.

پـه لومړيـو کـې مهمـه دا ده چـې مهم پراګراف روښـانه کړو چـې دا په 

ډاګـه کـوي چـې جګـړه او طبیعيي پېښـې څـه   ډول ښـځې و نارینـه اغېزمن 

کـوي، او داچـې څـه ډول هیلې، جنسـیتي برابري او ښـځو تقویـه بحرانونو 

تـه د ځـواب ورکونـې، تیـاری او مخنیـوي ويش. کـه څـه هم دغه مسـله په 

څرګنـد ډول نـه ده ذکـر شـوې، خـو دغه رسیزه، د ښـځو، سـولې او امنیت 

پـه اړه د ملګـرو ملتونـو د امنیـت شـورا د )۲۰۰۰ کال( ۱۳۲۵ ګڼـه پریکـړه 

لیـک او همدارنګـه د ښـځو پـه وړاندې د هـر راز توپیري چلنـد د مخنیوي 

کنوانسـیون )۱۹۷۹(، منعکسوي.   

نړیـوال سـازمان د ۲۰۵ ګڼـې  لیدلـوری منـل د کار د  د جنسـیتي  پایلـه: 

سپارښـت لیـک پـه ټولـو برخـو ک اسـايس موضـوع ده او د کارګـری لـه 

سـازمانونو غوښـتنه شـوې چـې له خپلـو غـړو او ټولنو لـه کارکوونکو رسه د 

جسـیتي ډينامیـک تـر څېړنـو وروسـته واضحـه کـړي.

اړوند نړیوال قوانین:

د فادلفیــا خربپاڼــه )۱۹۴۴(، وررسه د کار نړیــوال ســازمان 	 

ــه. ــاس پاڼ اس

د برشي حقونو نړیواله خربپاڼه )۱۹۴۸(. 	 

د کار اســايس اصولــو او حقونــو پــه اړه د کار نړیــوال ســازمان 	 

ــه )۱۹۹۸(. خربپاڼ

ــد د کار 	  ــه نړیــوال کېــدو لپــاره د ټولنیــز عدالــت اړون د عادالن

ــه )۲۰۰۸(. ــوال ســازمان خربپاڼ نړی

پـه پایلـه کـې دغـه رسیـزه، د ځـواب وینـې او مسـئولیت مننـې کچـې 

د پرمختیـا پـه موخـه، د کارګومارنـې او کارګـرۍ پـه سـازمانونو لـه اسـتازو 

رسه د سـا مشـورو پـر ارزښـت ټینـګار کـوي، ترڅـو د ټولنیـز دیالـوګ له 

الرې، لـه جګـړو او طبیعي پېښـو څخه زېږنـده بحراين رشایطـو ته غربګون 

وړانـدې يش.
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دا د ۲۰۵مـې ګڼـې سپارښـت ليـک لومـړی فصـل، د شـخړو او طبيعـي 

پېښـو لـه املـه د رامنځ ته شـويو کړکېچنو رشايطـو لغتونو بانـدې بحث کوي.

دې تـه پـه پـام رسه دا د اهميـت وړده چـې يـوازې لـه پېښـو او نښـتو 

څخـه پـه وروسـته رشايطـو مترکـز نـه دی، بلکـې پـه ټـول کـې د بحـران 

پروړانـدې غربګـون دوره مهمـه ده.

پـه اول پاراګـراف کـې دې تـه مخنيوی او ښـه کېدل اسـتفاده شـوي او 

پـه ټـول سپارښـت ليک کـې منعکس شـوي دی. 

پايلـه: د ۲۰۵ ګڼـې سپارښـت ليـک تـر ټولو مهمـه موخه داده چـې بايد له 

هغـو فعاليتونـو څخـه ډډه ويش چـې يوازې د نښـتو او طبيعي پېښـو پرمهال 

تـررسه کېـږي. ددې پرځـای بايـد  مترکـز پـردې وي چې په لومـړۍ مرحله 

کـې د داډول بحرانونـو د رامنـځ تـه کېـدو پـه مخنيـوي کـې رغنـده رول 

ولوبـول يش او يـا لـږ تـر لـږه د دا ډول پېښـو د اغېـزو د کمېـدو لپـاره غوره 

چمتووالـی ونيول يش.

پـه دويـم پاراګـراف کـې )غميـزه( او )مقاومـت( وړانـدې کېږي.پـه 

داسـې حـال کـې چـې ۷۱مـه ګڼـه سپارښـت ليـک د جګـړې پـر بندولو او 

سـولې پـه رامنـځ تـه کېدو ټينـګار کـوي، ۲۰۵ګڼه سپارښـت ليـک اوس د 

وختونـو او رشايطـو بدلون منعکسـوي چې د خلکو لپـاره د تلپاتې او مثبتې 

موخې او حدود  .I

دغـه سپارښـت لیـک د هغـو اقتداماتـو پـه اړه ده چـې د مناسـب کاري فرصت د پيـدا کولـو لپـاره د وزګارۍ د مخنيوي، وضعيت د ښـه کېدو، . 1

سـولې او د جګـړو او طبيعـي پېښـو لـه املـه رامنـځ ته شـويو کړکېچنـو رشايطـو پروړاندې مقاومـت زمينه رامنـځ ته يش، الرښـوونه کوي.

ددغه سپارښت لیک او نړیوال توافق د اصاحاتو موخه:. 2

د »غميـزې« اصطـاح د ظرفيتـي او زيـان مننـې لـه خطرناکـو رشايطـو لـه املـه د هـرې کچـې خطرناکو پیښـو رامنځ تـه کېدو تـه وايي چې 	. 

بـرشي تلفـات، مـايل او اقتصـادي زيانونـه رامنـځ تـه او د ژوند پـر چاپېريال اغېـزې وکړي.

د »مقاومـت« اصطـاح د يـوه سيسـټم يـا ټولنـې د وړتيـا پـه مانـا دی چـې د رامنـځ تـه شـويو خطرونـو پروړانـدې مقاومـت وکـړي او هغه ب. 

حـل کـوي، لـه يـادو خطرونـو رسه ځـان برابـروي، ترڅـو پـر وخـت رسه لـه مناسـبو الرو چـارو څخـه د يـادو پیښـو لـه اغېـزو او خطرونو 

څخـه ځـان و ژغـوري، پـه ځانګـړې توګـه خطرونـه په ښـه توګه مديريـت کړي او پـه خپلو بنسـټيزو کړنـو رسه خپل جوړښـتونه بيـا ترميم 

او خونـدي کړي..

پـه دې موخـه ددغـه سپارښـت ليـک اصـاح ) د بحرانونـو پروړانـدې غربګـون( د جګـړو او طبيعـي پېښـو له املـه رامنځ تـه شـويو بحرانونو په . 3

ځـواب کـې د مناسـبو کاري فرصتونـو ټولـو اقداماتـو ته اشـاره کوي.

دغـه سپارښـتنه ټـول هغـه کارګـر، د کار خاونـدان او کار پـه لټه کې کسـانو لپـاره د تطبيق وړده چـې د جګړو او طبيعي پېښـو څخـه د رامنځ ته . 4

شـويو بحرانونـو له املـه په ټولـو اقتصادي سـکتورونو کې اغېزمـن کېږي.

دغـه راز پـه دې سپارښـت ليـک کـې د کار پـه محيـط کې حقوقو او اسـايس اصولـو، د  کار خونـدي او صحـي رشايطو او همدارنګـه د بېړين . 5

او سـمايس غربګـون پـه اړه ټولـې شـوې اشـارې د بحران پـه غربګون کې ښـکېلو کارګرو لپـاره د تطبيـق وړ دي.

د يـاد سپارښـت ليـک ټولـې مقـررې د نړيوالـو قوانينـو پـه ځانګـړې توګـه د نړيـوال بـرشي قانـون، د کډوالـو نړيوال قانـون او د بـرشي حقونو . 6

نړيـوال قانـون پـه چـوکاټ کـې او د غړيـو د حقونـو او مکلفيتونـو لـه نقضولو پرتـه د تطبيـق وړ دي.

سـولې پـه سـاتلو او دې تـه د رسـېدو پـه اړه بيا غـور الزم ګڼي تـر څو خپله 

ټولنيـزه او اقتصـادي وړتيـا تعقيـب کـړي. پـه دا ډول زمينه کې، لـه بحراين 

رشايطـو رسه د مخامـخ کېـدو په وخت کـې د مقاومت اصطـاح، له بحران 

رسه مقابلـه، لـه بحـران رسه ځـان برابـرول او باالخـره د ټولنيـزو ارګانونـو او 

ټولنـو لـه نظـر څخـه د ټولنيـزو سیسـټمونو څخه تېرېـدو ته اشـاره کوي.

۲۰۵مه ګڼه سپارښت لیک )نښته( او )شخړه( نه تعريفوي.

پـه حقيقـت کـې دا کار مـوږ تـه فرصـت راکوي چې نښـتې او شـخړې 

پـه ال پراخـه توګـه تفسـر کـړو، يعنې پـه دې صـورت کې دغـه اصطاح نه 

يـوازې وسـله والـه جګـړه، بلکـې داډول نـورې زمينـې او چاپېريالونـه چې 

تاوتريخوالـی او سـيايس انقـاب تجربـه کـوي، تر پوښـښ النـدې نيي.

سـيايس بحرانونـه په مختلفو بڼو او مختلفو کچو شـتون لـري، په کاري 

چاپریـال کـې لـه ټولنيـزو شـخړو نيولې تـر ټوليـزو ننګونـو، بانډونـو ترمنځ 

تاوتريخوالـی، دولـت پرځـول، په لويه کچـه جنايي عمليات او وسـله والې 

بلـواوې. هغـه څـه چې مشـرک رشايط دغه ټول مـوارد نندارې تـه وړاندې 

کـوي، دادي چـې هغـوی ټـول اړ دي چـې پـر سـولې او په ځانګـړې توګه 

آرامـۍ او مقاومـت مترکـز وکـړي. او ۲۰۵مـه ګڼـه سپارښـت لیـک داډول 

بحرانونـو تـه د ځـواب ويلـو او د هغـوی د مخنيـوي لپـاره مناسـب کاري 

فرصتونـه او کاري ظرفیتونـو پـه اړه توصيـه کوي 1.

1  د کارګرۍ سازمانونو د رول د تعريف په اړه د بشپړ او ال ډېرو معلوماتو لپاره: 

د کار نړيوال سازمان، ۲۰۱۶، په نازکو ، شخړو او طبيعي پېښو په رشايطو کې 

مناسب کاري فرصتونو ته، مراجعه وکړئ. 
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د سولې او مقاوموايل په موخه، د ګومارنې او مناسب کار لپاره، د کارګرانو الرښود،  )۲۰۵( ګڼه سپارښت لیک 

د کارګرۍ سازمانونو لپاره کاري ټکي

د )شــخړې( د مفهــوم د کارولــو پــه اړه د )وســله والــې جګــړې(  9

يــا )جنــګ( ، څخــه پــه لــوړو موقعيتونــو بحــث وکــړئ، د 

ــه د مشــخصو  ــه امل ــو ل ــۍ او ســختو تاوتريخوال ــې ثبات ســيايس ب

ــړئ. ــث وک ــه اړه بح ــو پ ــو او ډول ډول محيطون زمين

کارګــر، د ټولنــو مــرشان او مســلکي کارکوونکــي د )مقاومــت( لــه  9

مفهــوم رسه بلــد کــړئ- دغــه مفهــوم ټولنيــزو ارګانونــو او ټولنــو ته 

پــه پــام رسه څــه معنــا لــري او لــه هغــو څخــه څــه وخــت او څــه 

ډول اســتفاده کــوالی شــوو. د پيــل ټکــی، دوهــم شــمیره ماډيــول 

د نښــتو او طبيعــي پېښــو لــه املــه رامنــځ تــه شــويو رشايطــو رسه د 

مقابلــې پــه اړه د کار د نړيــوال ســازمان نــوې ښــوونيزه الرښــوونه 

ده چــې د کارګرانــو ددې الرښــود پــه چــوکاټ کــې صــادر شــوی ده.



21

II.  الرښود اصول

غـړي وړاندوينـې تـه پـه پـام رسه بايـد د شـخړو او طبيعي پېښـو لـه امله د رامنـځ ته شـويو بحراين رشايطـو په غربګـون او ځواب کې د مناسـبو . 7

کاري فرصتونـو لپـاره اقداماتـو پـه لـړ کـې بايد الندې مـواردو ته پـام وکړي:

د بشـپړ کاري فرصـت، توليـدي، آزاد او انتخـايب کاري فرصـت تقويـه چې د سـولې، د بحرانونـو د مخنيوي، فعالې ريکـورۍ او مقاومت 	. 

جوړونـې پـه برخه کې مهـم کار دی.

د کار د اسـايس حقونـو او اصولـو تحقـق  او تقويـت او د کار نـورو نړيوالـو معيارونـو او حقوقو ته جـدي پاملرنه د اړتيا پـه وخت کې نورو ب. 

نړيوالـو هوکړه لیکونو او اسـنادو تـه پاملرنه .

 ښې حکومتولۍ اهميت ورکول او له فساد رسه مبارزه او يوازې خپل حق خوړل او ماتړ ته وده ورکول.	. 

نړيوالو پاليسيو او قوانينو ته درناوی او د پاملرنې اړتيا او د سیمه ييزو وړتياوو، پوهې او رسچينو ته د پاملرنې اړتيا.د. 

د بحـران ماهيـت او د حکومتونـو پـه ځانګـړې توګه سـيمه ييـزو او ځايي حکومتونو پـر وړتياوو، د کارګـرۍ او کاري لرونکو سـازمانونو او ه. 

نـورو اړونـدو مـي ارګانونـو يـې د اغيـزو پراختيـا تـه پاملرنه تر څـو د اړتيا په وخـت کې د اغيزمـن غربګون لپـاره د اړتيا وړ نړيوالې مرسـتې 

برابرې يش.

 د توکـم، رنـګ، جنـس، مذهـب، سـيايس عقيـدې، مـي نوعـي، ټولنيـزې رسچينـې، معلوليت، سـن يـا جني ګروهنـې او يآ هـرې بلې و. 

زمينـې پـر اسـاس له تبعيـض، تعصـب او کرکـې رسه د مبـارزې اړتيا.

 له هر ډول تبعيض پرته د ښځو او سړيو لپاره د مساوي فرصتونو تحقق او پياوړتيا ته جدي پاملرنه.ز. 

هغـو کسـانو تـه د پاملرنـې اړتيـا چـې د بحرانونـو پروړانـدې پـه ځانګـړې توګـه زيامن شـوي وي لکه ماشـومان، زمليـان، د لږکيـو وګړي، ح. 

قبايـل، کوچيـان، معلولـن، داخـي بېځایـه شـوي، کـډوال، پناه غوښـتوونکي او نـور چې پـه زور او اجبار رسه بـې ځايه شـوي او کډوال 

شوي.

پر افرادو، ټولنه، ژوند چاپېريال او اقتصاد د مرضو اغيزو د مخنيوي او منفي او نا مطلوبو عواقبو پېژندنه او ورباندې د څارنې اهميت.ط. 

 د ټولنـې د پرمختـګ او تلپاتـې اقتصـادي ودې لپـاره د اوزار پـه توګـه د داميـي اقتصـادي چاپېريـال د رامنـځ ته کېـدو لپـاره د منصفانه او ي. 

عادالنـه اقـدام اړتيا.

د ټولنيز ډيالوګ اهميت.	. 

د اړتيا په وخت کې مي پخاينه.ل. 

 د نړيوال پيوستون اړتيا، له نړيوالو قوانينو رسه سم د نړيوالو همکاريو او مسووليتونو ويش .م. 

انکشـايف او بـرشي مرسـتو ترمنـځ د نـږدې هامهنګـۍ اړتيـا، لکـه د بشـپړ کاري او توليـدي، ازاد، انتخـايب  فرصـت پياوړتيـا او د مناسـبو ن. 

عايـدايت او کاري فرصتونـو پياوړتيـا، د کړچارونـو او هڅـو د تداخـل د مخنيـوي اړتيـا.



22

د سولې او مقاوموايل په موخه، د ګومارنې او مناسب کار لپاره، د کارګرانو الرښود،  )۲۰۵( ګڼه سپارښت لیک

دغه برخه ، د کار د نړيوال سازمان ځينو اصي متنونو په اړه بحث کوي 

د  او  اعاميه  کال  د ۱۹۹۸ز.  اړه  په  اصولو  او  اسايس حقونو  د  کار  د  لکه 

عادالنه نړيوالې ودې په اړه د ۲۰۰۸ز. کال د ټولنيز عدالت اعاميه. ۲۰۵مه 

ګڼه سپارښت ليک په ټولنيزه توګه پر توليدي کارې فرصتونو د کار د نړيوال 

سازمان د پام وړ محور او د مناسب کار د اجنډا پر څلورو رکنونو) شغل 

رامنځ ته کېدل، د کار د محيط حقوق، ټولنيز ماتړ او ټولنيز ډيالوګ( پردې 

په ټينګار رسه چې څه ډول ددغو لوړو هيلو عنارص د شخړو او طبيعي پېښو 

په ځانګړو رشايطو کې تحقق ومومي. په دې برخه کې، دغه راز لږکيو او 

زيامننېدونکو ډلو ته د پاملرنې اهميت مهم بلل شوی او د پانونې په ټولو 

فعاليټونو کې پام ورته شوی او په دې کې د جنسيتي موضوعاتو د ځايېدو 

پر اړتيا بيا ځي ټيڼګار کېږي. رسبېره پردې، دغه برخه ژواک چاپېريال ته 

پرله پسې اشارې لري.

پايله: دلته د ۲۰۵ ګڼه سپارښت ليک او د اقليم د بدلون، پاک چاپېريال د 

پايښت او د ژوند چاپېريال د تخريب اغېزې لکه د ځنګلونو پرې کول او د 

هوا ککړتيا په اړه روښانه اړيکې شتون لري.

د يادونې وړده چې ۷ بند )اف( د طبيعي پېښو او شخړو له امله راوالړ 

فرصتونو  کاري  مناسبو  د  کې  وخت  په  غربګون  د  رشايطو  بحراين  شويو 

اړوندو اقداماتو کې د ټولنيز ډيالوګ پر اهميت ټينګار شوی.

۷ بند )ن( د انکشايف همکاريو او برشي مرستو ترمنځ د نږدې هامهنګۍ 

پر الزم توب ټينګار کوي. دا مهمه موضوع ده چې ۲۰۵ ګڼه سپارښت ليک 

په دوامدار ډول د برشي، انکشايف او ډګر او سولې د تامن د متخصصانو 

ترمنځ بحث او خربې اترې اړوندوي. دا بحثونه پر دې اړوندو موضوعاتو را 

څرخي چې مرسته له شخړو يا طبيعي پېښو د پيل په مرحلو کې يو لنډمهاله 

اقدام نه دی، بلکې په اوږدو بحرانونو کې يو اوږدمهاله فعاليت دی.

دا هغه زمينې دي چې پکې برشي اقدامات که په لسګونو کاله دوام ونه 

کړي، نو کلونه يې تر پوښښ الندې نيي چې ددې کلونو په اوږدو کې 

ډېری شخړې او طبيعي پېښې رامنځ ته کېږي او آن دغه بحرانونه کله کله 

په هممهاله توګه رامنځ ته کېږي.کوملبيا، هايټي، سوماليا او سويي سوډان 

يوازې څو هغه هېوادونه دي چې دلته اشاره ورته وکړو.

  په هايټي کې اوږد مهاله بحران )ناورین(

له سيايس  له څو لسيزو را په دې خوا     هايټي په کارائب سيمه کې 

بدلونونو، ډېرو تاوتريخوالو او سرو طبيعي پېښو له امله چې په منځني 

ډول په هرو دوو کلونو کې يو ځل پکې رامنځ ته کېږي، کړېږي.

ياده جزيزه کې يوه وحشتناکه زلزله  په  په جنورۍ کې  د ۲۰۱۰ز کال 

رامنځ ته شوه چې له امله يې ۲۳۰۰۰۰څخه ډېر کسان ووژل شول او د 

ياد هېواد د پازمېنې پورتو پرنس په شمول ډېرې سيمې تخريب شوې.

ددغه زلزلې له رامنځ ته کېدو وروسته، د کار نړيوال سازمان او د هغو 

ځايي رشيکانو په له مینځه تللې کارونو کې د کار د مديريت د يوې 

سټراټيژۍ له الرې د کار په برخه کې برشي فعاليتونه پيل کړل او مرسته 

يې وکړه.

په دې کار کې د ټولنې د پانونې سيسټم، د زيامنن شويو ساختامنونو 

تخريب او له منځه وړل، انتقال، د تخريب شويو سامانونو بېرته ترالسه 

کول او له ټولنې د زیر بيناوو په بيا رغونه کې له هغو څخه بيا استفاده وه.

ددې پېښې په اوږدو کې کابو ۲۵۰۰۰ کسانو ته لنډمهاله کاري فرصتونه 

پيدا شوې.

دغه راز د کار روز ګار او پانګونې د رامنځ ته کېدو او مديريت په لړ 

کې د پېچلو ښوونيزو پروګرامونو څخه وروسته د مي ارګانونو پياوړتيا، 

خوندي او روغتیايي کاري موضوعاتو او د کاري فرصتونو مهارتونو، د 

زلزلې او طوفان پروړاندې د قوي کورونو او ودانيو د جوړولو په شمول 

يوه اوږدمهاله پرمختیايي سټراټيژي ترالس الندې ونيول شوه.

 د کارګرۍ سازمانونو لپاره کاري ټکي

او مسلکي کار کوونکي د کار  9 دا چې کارګر، د ټولنو کار واالن 

د اسايس اصولو او حقوقو په اړه د کار د نړيوال سازمان د ۱۹۹۸ 

ټولنيز  د  لپاره  کېدو  نړيوال  عادالنه  د  او  اعاميې  د  کال  ميادي 

عدالت په اړه د ياد سازمان د ۲۰۰۸ کال له اعاميې رسه بلد شئ او 

د هغو په اړه ډاډ ترالسه کړئ.

د طبيعي پېښو او شخړو له امله د رامنځ ته شويو بحراين رشايطو  9

اړه  په  اړيکې  د  ترمنځ  ارکانو  اجنډا د څلورو  مناسب کار د  او د 

بحث وکړئ.

سازمانونو)  9 برشي  او  مرستو  انکشايف  او  کېدو  ته  رامنځ  سولې  د 

کتنې(  ته  اجنډا  کال   ۲۰۳۰ د  لپاره  پرمختګ  تلپاتی  د  راز  دغه 

ترمنځ د اړيکې او دا چې دا دواړه په اوږدمهاله بحرانونو کې څنګه 

ترکيبېږي، ځان پوه کړئ.

د پورته مواردو په تړاو، د ملګرو ملتونو د اصاحاتو په برخه کې  9

د هېواد په کچه د کارګرو ټولنو د رامنځ ته کېدو فرصتونه په پام 

کې ونيسئ.

آيا ددې موضوعاتو په اړه مو په هېواد کې د درې اړخيزه جوړښتونو  9

او يا د کار خاوندانو له سازمانونو رسه بحث کړئ؟
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اسرتاتیژیک کړنالرې   .III

غـړي، بایـد د سـولې او لـه ناورینونـو څخـه د مخنیوي، فعاله ریکـوري او مقاوموايل پـه برخه کې، د سـراتیژیو د منظمو او څـو پړاوویز پلیتابه . 8

کړنـاره تـر الس الندې ونیي، چـې الندې برخو ته شـامل وي: 

د ټولنیز ماتړ او کارګومارنې بیړنیو اقداماتو له الرې، د معیشتونو او عاید ثبات او تلپايت توب؛ 	. 

د کارموندنې او مناسب کار د فرصتونو او ټولنیز  اقتصادي بیارغښت په برخه کې، د سیمه ییز اقتصاد د مقاوموايل پیاوړتیا؛ ب. 

د تلپاتـې کارموندنـې او مناسـب کار پیاوړتیـا، ټولنیـز ماتړ او ټولنیز شـمولیت، تلپاتـې پرمختیا، د تلپاتـو او باثباتو کاروبارونـو په ځانګړې 	. 

پـه منځنـۍ او کوچنـۍ کچـه کاروبارونـو رامنځتـه کـول، له نارسـمي اقتصـاد څخه رسـمي اقتصـاد ته لېږد، یـو اقتصـادي باثباتـه چاپېریال 

تـه لېـږد او ټولیـزو خدمتونو ته الرسسـی؛ 

د مـدين ټولنـې د اړونـدو سـازمانونو لیدلـورو ته په پـام رسه، د ریکـوري او مقاوموايل اقداماتو د پـان جوړونې، پلیتابـه او څارنې په برخه د. 

کـې د کارګومارنـې او کارګرې سـازمانونو له اسـتازو رسه د سامشـورې په اړه د ډاډمنتیا ترالسـه کول؛ 

د ریکـوري د هغـو مـي پروګرامونـو د کارګومارنـې اغېـزو ارزونـه، چـې د ټولیـزې او خصـويص پانګونـې لـه الرې، د ټولو ښـځو، نارینه ه. 

وو، پـه ځانګـړې توګـه تنکیـو ځوانانـو او معلولینـو لپـاره د بشـپړ، تولیـدي، انتخـايب او مناسـب کار د پیاوړتیـا پـه موخه، پلې شـوې دي؛ 

کارګوماروونکـو تـه د الرښـوونو او ماتـړ چمتـو کـول، ترڅـو هغـوی پـر دې قادر کـړي، چې پـه خپلـو فعالیتونو، یـا تولیداتـو، خدمتونو و. 

یـا هغـو عملیاتونـو کـې، چـې پـه مسـتقیمه توګـه په هغـوی پـورې اړوندېږي، د بـرش پر حقونـو او کار بانـدې، د خطرونـو د نـاوړه اغېزو د 

پېژندنـې او مخنیـوي پـه موخـه، اغېزنـاک اقدامـات تـرالس الندې ونیـي او څرنګـه ورته رسـېدنه وکړي؛ 

بحـراين رشایطـو تـه د غربګـون او تـرې مخنیـوي ټولـو فعالیتونـو او اقداماتـو د ډیزایـن، پلیتابـه، څارنې او ارزونـې په چارو کې د جنسـیت ز. 

لیدلـوری پـه پـام کـې نیول او پـي کول؛ 

پـه کاري چاپېریـال کـې د حقونـو پـه پـام کـې نیولـو رسه، د تلپاتې سـولې او پرمختیـا د هڅونې لپـاره، په مي کچـه د اقتصـادي، ټولنیز او ح. 

حقوقي چوکاټونـو جوړول؛ 

د ټولنیز دیالوګ او ټولیزې چنې وهلو پیاوړتیا؛ ط. 

د کار بازار د جوړښتونو لکه د سمبالښت او ریکوري لپاره د کارګومارنې خدمتونو، تررسه کول او بیارغښت؛ ي. 

د حکومتونو لکه د سیمه ییزو او محي ادارو، او د کارګرۍ او کارګومارنې سازمانونو د ظرفیت پیاوړتیا؛ او 	. 

او د اړتیـا پـه صـورت کـې، د روزنیـزو پروګرامونـو لـه الرې، چـې موخـه یـې د ګومارنـې د وړتیا کچـې زیاتـول وي، د هغو وګـړو، چې له ل. 

ناورینونـو څخـه اغېزمـن شـوي پـه ځانګـړې توګـه هغه کسـان، چې لـه امنیتـي ځواکونو او وسـله والـو ډلو رسه یوځـای شـوي، د ټولنیزې 

– اقتصـادي بیارغونـې پـه برخـه کـې د اقداماتو تـررسه کول.

د جګړو او طبیعي پېښو تر رامنځته کېدو وروسته غربګون، د اړتیا په صورت کې، باید الندې مواردو ته شامل وي: . 9

د جنسیت لیدلوري په په پام کې نیولو رسه، د همغږیو شویو او هراړخیزو اړتیاوو ارزونه؛ 	. 

د بنسـټیزو اړتیـاوو د پـوره کېـدو او خدمتونـو چمتـو کېـدو پـه موخـه بیړنـی غربګـون؛ د بېلګې په توګـه، د هغو ډلو او کسـانو لپـاره، چې د ب. 

ناوریـن لـه املـه اغېزمـن شـوي، د ټولنیـز ماتـړ چمتـو کول، له معیشـت څخه یـې ماتـړ، د هغوی د بیـړين ګومارنې پـه برخه کـې اقدامات؛ 

د مرسـتو برابـرول، تـر یـوه بریـده د نړیوالـې ټولنـې، ټولنیـزو رشیکانـو او د اړتیـا په صـورت کې د مـدين ټولنې سـازمانونو او پـه ټولنه کې 	. 

مېشـتو جوړښـتونو په ماتړ رسه؛ 

د خونـدي او مناسـبو کاري رشایطـو برابـرول، لکـه ټولـو کارګرانـو او پـه ځانګـړې توګـه د هغـو ټولـو وګـړو پـه ګـډون، چـې د ژغورنې او د. 

بیارغښـت پـه فعالیتونـو کـې ښـکېل دي، د شـخيص خونـدي تجهیزاتـو او روغتیايـي مرسـتو چمتو کـول؛ او 

د اړتیا په صورت کې، د دولتي ادارو، د کارګومارونکو او کارګري سازمانونو، او همدارنګه د مدين ټولنې موسسو بیارغښت. ه. 

د ۲۰۵ ګڼـې سپارښـتلیک درېیمـه برخـه پـر دوو پاراګرافونـو وېشـل شـوي دي. ۸ پاراگـراف، د سـولې، لـه ناوریـن څخـه د مخنیـوي، ریکـوري او 

مقاومـوايل د پیاوړتیـا پـه موخـه، د »څـو پړاوویـزې کړنارې« غوښـتونکی دی؛ ورپسـې ۹ پاراگراف یـې، د جګړو او طبیعي پېښـو د »بیړنیـو پایلو« لپاره 

جـوت عنـارص ورزیاتوي.
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دلته د څو پړاوویزې کړنارې رامنځته کول، مهم دی. د دغه موضوع 

په تړاو، تر جګړې وروسته د کارګومارنې رامنځته کولو، عاید ترالسه کولو 

او بیایوځای کېدو لپاره، د ملګرو ملتونو پالیي، )۲۰۰۹(، درېیو ننګونو ته 

رسېدنه کوي: 

په لنډمهالو پروګرامونو رسه، چې ځانګړې ډلې تر پوښښ الندې  9

راويل، د امنیت او ثبات غښتلیا؛ 

په سیمه ییزه کچه د کاري فرصتونو پیاوړتیا او د ټولنو بیارغښت؛  9

په مي کچه د تلپاتو او باثباته کارګومارنې د لړۍ پیاوړتیا.  9

یو  د  نیولو رسه،  کې  پام  په  ماهیت  د ځانګړي  ناورین  د  کېدای يش 

جریان په پرتله پر بل جریان باندې ټنیګار ويش، او لومړیتوبونه د وخت په 

تېرېدو رسه بدلون ومومي، خو دا لیرې ده، چې په هره شېبه یوازې یوه کاري 

کرښه شتون ولري – البته د کار د نړۍ له لیده—له همدې امله، سراتیژیک 

تفکر ډېر اړین دی. د کارګرۍ سازمانونه کولی يش، خپلو دولتونو د دې 

کړنارو  سراتیژیکو  شویو  مطرح  له  کې  بند   )i(  ۸ په  چې  وکړي،  یادونه 

لکه  ده؛  پیاوړتیا  وهنې  چنه  ییزې  ډله  او  دیالوګ  ټولنیز  د  هم  یوه  څخه 

څرنګه چې په ۸ )د( کې روښانه شوې، غړي هېوادونه باید له سامشورې 

څخه ډاډ ترالسه کړي او په دغه پروګرام کې د کارګوماروونکو او کارګري 

سازمانونو له برخه اخیستنې ډاډ ترالسه او پرې څارنه وکړي، او د ریکوري 

او بیارغښت په برخه کې اړین اقدامات وهڅوي؛ او همدارنګه )ک( بند، 

د کارګرۍ سازمانونو په ګډون د څو اړخیزو فعاالنو د ظرفیت د پرمختیا او 

لوړاوي پر اړتیا، ټینګار کوي.

سراتیژي یوازې د پرواګرام جوړونې په برخه کې د تصمیم په اړه نه ده، 

د کارګرۍ سازمانونه اړ دي چې د درې اخیز ټولنیز ډیالوک کې سراتیژيک 

وي، داسې دیالوګ چې ښايي کمزوری یا داسې رشایطو او چاپېریال کې 

وي چې په جګړه یا طبیعي پېښو مشخص وي یا تر هغه ناوړه: د مرکزي او 

التینې امریکا په ځینو برخو کې چې د کارګرۍ فعاالن په ترتیب رسه تښتول 

کېږي.  ځورول  او  کېږي  وژل  کېږي،  اخیستل  ترې  پیسې  ناقانونه  کېږي، 

یوازې په کوملبیا کې له ۱۹۷۰ لسیزه کې د ټولنو له ۱۳۰۰ ډېر  غړي وژل 

شوي دي. دغه راز داخي جګړو، مهنديس شوو جرمونو، د نشه يي توکو 

کارتلونه )ګاډ ۍ( او فاسدو دولتي چارواکو د کارګرۍ د سازمانونو فعالیتونه 

پر وژونکي بالقوه شغل بدل کړي دي. د بیلګې په توګه د مکزیکو په ځینو 

سیمو کې کارګر د کار سیمې ته د رسېدو لپاره د پولیسو ماتړ ته اړ دي.

پایله: په السالوادور کې د دولت او ځوانانو بانډونو )په اصطاح مارا( ترمنځ 

ناقانونه  هوکړه لیک د کارګرانو او کوچنیو تشبثاتو د مالکانو پر وړاندې د 

پیسو اخیستو )اخاذۍ( او ګواښونو د پام وړ کمېدو المل شوی دی.

له دې امله د کارګرۍ سازمانونو له نظره  جګړو او طبيعي پېښو په اړه 

په یوه سراتیژيک عمل کې د غړو خوندیتوب او امنیت هم شامل دي. په 

دې سراتیژۍ کې په یوه محدوده فضا کې د چانه زنۍ او معاملې د فعالیت 

لپاره الره پيداکول هم شامل دي چې دا په اصل کې د »مقاوموالی« یوه بل 

مهم ډول دی. 

د کارګرۍ سازمانونو لپاره کاري ټکي

هغه الرې چې د جګړو او طبیعي پېښو اړوند تېر او روان فعالیتونه  9

چې احتامال یو بل تقویه او متکیل کوي ولیکئ.

بحراين  9 له  پالیسۍ  دغه  ایا  لرئ؟  پالیسۍ  کومې  لپاره  زدکړې  د 

رشایطو او طبیعي پېښو رسه تطابق لري؟

دا وپېژنۍ چې کوم فعالیتونه کوالی يش د کاري فرصتونو د کمیت  9

یا کیفیت په برخه کې د اوږدمهاله ظرفیت جوړونې یا فوري اغېز په 

برخه کې ګټور متام يش. )دغه راز د جګړې او طبیعي پېښو له امله 

د رامنځته شوو بحراين رشایطو رسه د کار نړیوال سازمان د مبارزې 

ښوونیز الرښودته مراجعه وکړئ.(

په بېا بېلو بحراين دورو کې له عامو خلکو او غړو رسه د اړیکو  9

ظرفیتونه  رسنیز  کې  ځای  هر  په  اندازي  ممکنې  تر  لپاره  دوام  د 

تقویه کړئ.

په فلپین کې یوه سټراتیژیکه کړنالره

پفلپین  پر  توفان  هایان  تیفون  سوپر  د  کې  کال   ۲۰۱۳ په  چې  کله 

حمله وکړه د کار نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام 

)UNDP( یوه جامع سراتيژي جوړه کړه. په دې سراتيژۍ کې یو شمېر 

اقدامات موجود وو چې د کاري فرصتونو په یوه اضطراري پروګرام کې 

پیل شوې. یاده رسچینه نه یوازې د بیړين عاید د ترالسه کولو رسچینه 

ښيي بلکې ټولنیز ماتړ او روغتیايي پوښښ او دغه راز د روغتیا ساتنې 

او کاري مصنونیتونه رامنځته کوي. 

کله چې د یاد بحران پر وړاندې مي غربګون څرګند شو د سیمه ییزو 

حکومتونو لپاره د ظرفیت سازۍ توجه د کاري فرصتونو د رامنځته کېدو 

د  تشبثاتو  د  ته  ټولنو  شو.  بدل  تقویه  پر  سیسټم  ماتړو خدمتونود  او 

ارزښتي زنجیرې د پراختیا په برخه کې مرستې وشوې، او هڅه وشوه 

چې زیامننو ټولنو ته د داکرثه خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې د 

موازي هڅو د مخنیوي لپاره د دولتي سازمانونو، سیمه ییزو حکومتونو 

او خصوصی سکټورونو ترمنځ د همپالنې یو میکانیزم جوړ يش او د 

ژوند کولو د وضعیت د ښه کېدو په برخه کې تر ټولو ښې الرې رشیکې 

يش.

د سولې او مقاوموايل په موخه، د ګومارنې او مناسب کار لپاره، د کارګرانو الرښود،  )۲۰۵( ګڼه سپارښت لیک
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د کاري او د عاید ترالسه کولو فرصتونو رامنځته کول   .IV

غـړي، د ښـځو او نارینـه وو لپـاره د بشـپړ، تولیـدي، انتخـايب کارګومارنـې لـړۍ د پیاوړتیا په موخـه، د ګومارنې د پالیسـۍ کنوانسـیون ۱۹۶۴ز. . 10

کال )۱۲۲ ګڼـه( او د کار نړیـوال کنفرانـس اړونـدو پریکـړه لیکونـو کې چمتو شـویو الرښـوونو په پام کـې نیولو رسه، د ګومارنـې او کارموندنې 

یـوه باثباتـه او تلپاتې سـراتیژۍ جـوړ او پلې کړي. 

غـړي، د تولیـدي، بشـپړ او انتخـايب کار، مناسـب کار او د عایـد ترالسـه کولـو ټولیـزو فرصتونـو د پیاوړتیـا پـه موخـه، بایـد د کارګـرۍ او . 11

کارګومارنـې سـازمانونو لـه اسـتازو رسه پـه سـا مشـورې، پـه مناسـبه توګـه النـدې هراړخیـز اقدامـات تـرالس النـدې ونیـي

د ټولیزې ګومارنې پروګرامونو په ګډون، د ګومارنې پر بنسټ، د پانګونې سراتیژۍ او پروګرامونه؛ 	. 

په ښاري او کلیوايل سیمو کې پر معیشتونو په ځانګړي مترکز رسه، د سیمه ییزو اقتصادي او پرمختیايي ریکوري نوښتونه؛ ب. 

مـايل امکاناتـو د الرسيس د اسـانتیا پـر نوښـتونو په ټینـګار رسه، د کوچنـۍ او منځنۍ کچې کاروبارونـو او همدارنګه د تعـاوين رشکتونو او 	. 

اقتصـادي او ټولنیـزو نـورو طرحـو پـه ګـډون، د باثباته کاروبارونـو لپاره، د یـوه کارنده چاپېریـال رامنځته کول؛ 

د باثباتـه او تلپاتـو کاروبارونـو ماتـړ، ترڅـو د ګومارنـې او کارموندنـې لـړۍ د پراختیـا او بقـا او همدارنګه د نویـو کاري او د عاید ترالسـه د. 

کولـو فرصتونـو د چمتـو کېـدو پـه موخـه، د کاروبارونو لـه دوام څخه ډاډ ترالسـه يش؛  

د تلپـايت اقتصـادي ودې او ټولنیـز پرمختـګ او همدارنګـه د نویـو کاري او د عایـد ترالسـه کولـو فرصتونو د چمتو کېدو د یوې وسـیلې په ه. 

توګـه، د باثباتـه محیطـي اقتصـاد پر لوري تحرک او خوځښـت؛ 

لـه ټولنیـز ماتـړ، کارګومارنـې او پاملرنـې څخـه ماتـړ، د هغو کسـانو لپـاره، چې په غیررسـمي اقتصـاد کې بوخـت دي، د کار د بنسـټیزو و. 

اصولـو او حقونـو پلیتابـه او پرمختیـا او لـه نارسـمي اقتصاد څخه رسـمي اقتصـاد ته د لېږد سپارښـت لیـک  ۲۰۱۵ ز. کال)۲۰۴ ګڼې( په پام 

کـې نیولـو رسه، لـه نارسـمي اقتصـاد څخه رسـمي اقتصاد تـه د کارګرانـو او اقتصـادي واحدونو د لېږد لـړۍ هڅول؛ 

لـه عامـه سـکټور څخـه ماتـړ او ټولنیـز، اقتصـادي او محیطـي اړتیـاوو تـه ځـواب ویونکـې عامه – خصـويص مشـارکتونو او همـدا راز د ز. 

مهارتونـو، ظرفیتونـو او کاري فرصتونـو د چمتـو کېـدو د پرمختیـا لپـاره د نـورو میکانیزمونـو پیاوړتیـا؛ 

د څـو ملیتـي رشکتونـو، او ټولنیـزې پالیسـۍ پـورې اړونـدو رشکتونـو د اصولـو درې اړخیـزې اعامیـې پـه پام کـې نیولـو رسه، د برشحقونو ح. 

او کار تـه ژمنـو، تولیـدي انتخـايب او مناسـب کاری فرصتونـو د چمتـو کولـو پـه موخـه، له مـي رشکتونـو رسه د همکارۍ په موخـه، د څو 

ملیتـي رشکتونـو لپاره د مشـوقونو وړانـدې کول؛ 

د هغو کسانو د ګومارنې لړۍ اسانول، چې له امنیتي ځواکونو او وسله والو ډلو رسه یو ځای شوي دي؛ ط. 

غـړي، پـه مناسـبه توګـه او د مـي قوانینـو او مقـررو پـه پـام کې نیولـو رسه، پـر محرومو او بـې عایدو ډلـو او هغو کسـانو په مترکـز رسه، چې د . 12

ناورینونـو پـه وړانـدې پـه ځانګـړې توګه زیامننونکـي دي، لکه معلولین، داخي بېځایه شـوي کسـان، کـډوال، بېرته سـتنېدونکي، د کار بازار 

کارنـده پروګرامونـه او پالیسـۍ، چمتـو او پي کړي. 

غـړي، بحـراين رشایطـو تـه د غربګونـو پـه برخـه کې، بایـد د نارینه و او ښـځینه تنکیـو ځوانانو لپـاره د عاید د ترالسـه کولو، باثباتـه ګومارنې او . 13

مناسـب کار فرصتونـو پـه لټـه کې وي، چـې له النـدې الرو تررسه يش: 

د روزنـې یـو پارچـه پروګرامونـه او د ګومارنـې او کارموندنې او د کار بازار داسـې پروګرامونـه، چې د کار نړۍ ته د تـازه داخلېدونکو تنکیو 	. 

ځوانانـو رشایطـو او اړتیاوو ته رسـېدنه وکړي؛ او 

د بـې وسـلې کولـو، بیړنـی ترخیـص او بیـا یوځـای کېـدو پـه پروګرامونـو کـې د تنکیـو ځوانانـو ځانګـړي مولفې، چـې د ملکـي ژوندانه د ب. 

لـړۍ د بیـا پیـل پـه موخـه، ناټولنیـزو کـړه وړو او تاوتریخوالـو تـه د رسـېدنې لپـاره، د ټولنیـزو رواين مشـورو او نـورو اقداماتو ته شـامل وي. 

د ناورین په پېښو کې، چې د یو زیات شمېر وګړو د بیځایه کېدو المل ګرځي؛ غړي باید: . 14

د ټولنیز – اقتصادي او کار بازار رسه د بېرته یوځای کېدو په موخه، د بیځایه شویو وګړو له معیشتونو، روزنې او ګومارنې څخه ماتړ. 	. 

د کوربـه ټولنـو د مقامولـو او ظرفیـت لـوړاوي، ترڅـو د سـیمه ییـزو ټولنـو له معیشـت سـاتنې او ګومارنې څخـه د ډاډمنتیا پـه موخه، کاري ب. 

فرصتونـه چمتـو او لـه داخي بیځایه شـویو کسـانو د هغـوی د کوربـه توب وړتیا پیـاوړی يش؛ 

خپلـو اصـي سـیمو تـه د بیځایـه شـویو کسـانو پـه خپله خوښـه بیاسـتنېدنې لړۍ اسـانول او د رشایطـو د چمتوکېـدو په صورت کـې، د کار 	. 

لـه بـازار رسه یې یوځـای کول؛
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د جګړو او طبیعي پېښو ناوړه اغېزې پر کاري رشایطو ډېرې زیاتې دي. 

د ګومارنې د رسمي سکتور نشتوالی کولی يش، د بیوزيل کچه، محرومیتونو 

او انزوا کچه نوره هم پراخه کړي؛ د دغې چارې ټولنیزې او اقتصادي پایلې 

کولی يش، په خپل وار رسه، د سیايس بدلونونو او ټولنیزو النجو المل يش: 

جګړې او پېښې، چې د هرې رسچینې زېږنده وي، د تلپاتې ګومارنې او د 

عاید ترالسه کولو پر فرصتونو پراخې ناوړې اغېزې لرلې يش. 

اړوندو  پورې  پېښو  طبیعي  او  جګړو  په  لیک  سپارښت  ګڼه   ۲۰۵ پایله: 

ناورینونو ته رسېدنه کوي، په داسې حال کې، چې په پراخه کچه اقتصادي 

ناورینونه د نړیوال کار د تړون ۲۰۰۹ موضوع ده. 

 د بنسټیزو الملونو له په پام کې نیولو پرته، د ناورین دورې، د ګومارنې 

ګرځي.  المل  راټيټېدو  د  کچې  ثبات  د  فرصتونو  کولو  ترالسه  عاید  د  او 

رسبېره پر دې، تاوتریخوالی او جګړې تر ډېره بریده، د کار چاپېریال ته 

هغوی جسمي  اغېزمنوي، چې  امله  دې  له  وړتیا  ګرځېدو  بېرته  د  وګړو  د 

)رواين – فزیکي( اړخ زیامنن کېږي. 

د بيلگې په توګه کله چې پر ۲۰۱۱ ز. کال په لیبیا کې رژیم تغییر وکړ او 

انقاب رامنځته شو، ډېر زیات کسان د سیايس الملونو له امله ونیول شول، 

بېرته ګرځېدو  خو کله چې دوی په پای کې خپل کاري چاپېریالونو ته د 

فرصت ترالسه کړ، نو خپله دنده یې له السه ورکړې وه. د لیبیا د کارګرۍ 

ټولنو فدراسیون )GFLTU( په دې اړه، د کارګومارونکو د هڅونې په برخه 

کې مهمه ونډه لرله، چې هغوی پر دې وپوهوي، چې کارګران یې کاري 

چاپېریال ته له حارضېدو څخه په زوره منع شوې وو، او دوی باید د هغوی 

ګوښه کول بېرته لغو کړي.

د امنیتي سکتور حکومتويل، له جګړو او تاوتریخوالو څخه د اغېزمنو 

سیمو له نورو مهمو ځانګړنو څخه دي، د پیاوړي ګومارنې ظرفیت او وړتیا 

نامسووله  لېواله دي، چې  ته  دولتونه دې  نادموکراتیکه  یا  کمزوري  لري1. 

د دغو  توګه  په دې  استخبارايت سازمانونه ولري.  او  ادارې  پولیي  سرې 

ادارو اصاح او سمونه او د کار په رسمي سکټور کې د پخوانیو جنګیالیو او 

امنیتي ځواکونو د غړو لپاره د کاري فرصتونو برابرول، یوه رښتینې ننګونه ده. 

تر جګړې او شخړو وروسته چاپېریالونو او دورو کې، د امنیتي سکتور 

کېدو  ځای  یو  بیا  ترخیص،  بیړنی  کېدو،  وسلې  بې  پر  ډېره  تر  فعالیتونه 

بېابېلو  لړۍ،  دغه  آر(  ډی.  )ډی.  د  چې  وي-  متمرکز  باندې   ،)DDR(

یا د کانګو دموکراتیک جمهوریت،  نیپال  سیمو او رشایطو لکه کولومبیا، 

د )بیا زده کړې( او ملکي ژوندانه ته د پخوانیو جنګیالیو د بېرته ستنولو ته 

شاملېږي. په دې برخه کې ډېر الملونه شتون لري، د بېلګې په توګه، د دغو 

کسانو په تړاو د سیمه یزو ټولنو د غړو له خوا توپیري له تعصبه ډک چلند، د 

دې المل ګرځي، چې له هغوی څخه د ګټه اخیستنې لېوالتیا کچه ټیټه وي. 

البته ډیری امنیتي پرسونل بیا هم د خپل کار په مسیر کې پاتې شوي دي: د 

بېلګې په توګه، د سویي افریقا خصويص امنیتي رشکتونه، زیاتره جګړې د 

نایجریا په شامل کې د بوکو حرام ډلې په وړاندې رهربي کوي. 

پایله: د خصويص رشکتونو له الرې د امنیت ټینګښت، هغه سکټور دی، 

چې اوسمهال د نړۍ په لر او برکې د پراختیا په حال کې دی. د افریقا په 

سویل کې امنیتي رشکتونه په اغېزناکه توګه یونیزه شوي او د خپلو غړو لپاره 

د ښه کاري رشایطو او معاش د چمتو کولو په برخه کې بریايل دی. 

بد دغه سپارښت لیک څلورمه برخه، د کورين بیځایه شویو کسانو په 

تړاو په یو پاراګراف رسه پای مومي. کورين بیځایه شوي کسان، له کډوالو 

او پناه غوښتونکو رسه توپیر لري؛ ځکه دوی له مي پولو نه دي تېر شوي 

)په الندې برخو کې، XI و XII برخو ته مراجعه وکړئ(. د پناه غوښتونکو 

مخې  له  راپور  د  کمېشرنۍ  عايل  د  سازمان  ملتونو  ملګرو  د  کې  چارو  په 

)UNHCR(، اوسمهال د نړۍ په لر او بر کې تر ۴۰ میلیونو زیات داخي 

بیځایه شوي کسان شتون لري؛ او د ۱۴ پاراګراف درې فرعي مادې، الندې 

موضوعاتو ته شاملېږي:

د داخي بیځایه شویو کسانو له ژوندانه، روزنې او ګومارنې څخه  9

ماتړ؛ 

د کوربه ټولنو د ظرفیتونو پیاوړتیا، ترڅو د بیځایه شویو کسانو له  9

داخلېدو رسه چلند وکړي؛ 

خپلو سیمو ته د داخي بیځایه شویو کسانو د بېرته په خپله خوښه  9

ستنېدو اسانول.

داخـي بیځایـه شـویو جریانونـو تـه رسـېدنه، لـه سـیايس اړخـه یـوه 

پیچلـې او حساسـه موضـوع ده او ورتـه هېـڅ راز اسـانه حـل الره نشـته. د 

1 . د امنیتي سکټور غوره حکومتولی کولی يش، د ټولنې د خدمت لپاره، د 

ایډیالو اصولو او غوره کړنارو په توګه تعریف يش.

په نیپال کې د رسمي اقتصاد د پیاوړتیا ننګونې

د کارګري سازمانونو د یو استازي په وینا، اوسنی نیپال، د مایوئستي له 

اوږدو کلونو بلوا او هغو سیايس بدلونونو څخه د اغېزمنتیا له امله، چې 

نارسمي  په  پراختیا المل شوي، ۹۶ سلنه وګړي یې  بېوزيل کچې د  د 

اقتصاد کې پر کار بوخت دي یا له رسه بېکاره دي. 

دغه هېواد په دې وروستیو کې یعنې د ۲۰۱۵ ز. کال په اپریل کې دې 

ته اړ شو، چې له هغې زلزلې رسه مقابله وکړي، چې د یاد هېواد پازمینه 

کتنمندو ښار یې ولړزاړه. د کار نړیوال سازمان اټکل کوي، چې د دغې 

زلزلې تر اغېزې الندې ۵.۶ میلیونه، د خپل معیشت په له السه ورکولو 

او عاید کموايل رسه، د بیځایه کېدو له ستونزو رسه مخ شول. 

د نیپال د کارګرۍ ټولنو رسارسي فدراسیون )GEFONT( د زلزله ځپلو 

کسانو په بیا سمبالښت کې مهمه ونډه لرله. دغه سازمان، ۳۰۰ تنه یې 

او  ووېيش  توکي  غذايي  پاک،  او  مدیریت  کمپونه  ترڅو  کړ،  سمبال 

رسپناه جوړ کړي، خو د یو باثباته غربګون چمتو کول، چې په رسمي 

تلپاتو ګومارنو المل ګرځي، د دغې فاجعې تر رامنځته  اقتصاد کې د 

کېدو ان درې کاله مخکې، له ننګونې رسه مخ و. 

د سولې او مقاوموايل په موخه، د ګومارنې او مناسب کار لپاره، د کارګرانو الرښود،  )۲۰۵( ګڼه سپارښت لیک
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بېلګـې پـه توګه، کله چـې د ۲۰۱۶ ز. کال په وروسـتیو کې پـه کولومبیا کې 

د دولـت او د پـه FARC نامـه ډلـې ترمنـځ د سـولې هوکـړه لیک السـلیک 

شـو، د ټولـو ټولنـو بیځایـه کېـدل همـدا راز دوام ومونـد؛ ځکـه نور وسـله 

وال فعاالنـو په سـیايس او جرمـي انګیـزو دواړو رسه، د FARC  جنګیالیو د 

ترخیـص پـه پایلـه کـې رامنځتـه شـوې خـا د ډکولـو په لټـه کې شـول. پر 

دې بنسـټ، د دغـه واقعیـت درک ډېـر مهـم دی، چـې په واقعیـت کې ډېر 

کـم داسـې پېښـېږي، چـې یـوازې یـوه پېښـه یـا یـوه ناوریـن شـتون ولري. 

کولومبیـا پـر ۲۰۱۸ ز. کال پـه یوه سـیمه کې د داخي بیځایه شـویو کسـانو 

لـه جوپـو، پـه بلـه سـیمه کـې د قحطـي او پـه درېیمـه سـیمه کـې د طبیعـي 

پېښـو لـه رامنځتـه کېـدو او پـه څلـورم مـورد کـې د هغـو ونزویایـي وګـړو 

لـه جوپـو رسه پـه هممهالـه توګـه مـخ و، چـې لـه خپل هېـواد څخـه به یې 

تېښـته کولـه. پـه دې توګـه، دا یـوه منطقـي خـربه ده، چـې یـوازې د یـو 

ناوریـن پـه اړه خـربې ونـه کړو، بلکـې په کوملبیا کـې څو بـرشي ناورینونه 

پـه هممهالـه توګـه رامنځته کېـږي – او په دغـه ډول رشایطو کـې د کارګرۍ 

سـازمانونو فعالیتونـه لـه ننګونـو رسه مـخ دي، ترڅـو ډیـزان او پي يش. 

د کار نړیـوال سـازمان لـه مخکـې، د ګومارنـې پـه تـړاو خپل یو شـمېر 

پروګرامونـه د دغـه سپارښـت لیـک د څلورمـې برخـې پـه اجنډا کې شـامل 

او  »د سـولې  د  کـې  پـان  لـوړ  یـو  پـه خپـل  سـازمان،  دغـه  کـړي دي. 

مقاومـوايل لپـاره« )JPR( تـر رسلیـک النـدې، د جانبـي کړنو غوښـتنه وکړه 

او تامیـن یـې کـړه، چـې د جګړې او پېښـو تر اغېـزې الندې سـیمو کې، د 

مثبتـې ګومارنـې او مثبـت کار پـه موخـه، لـه یو بـل تلفیق کېږي. د »سـولې 

او مقاومـوايل« لپـاره طرحـه، څـو پړاوویـزې کړنـارې ته په رسـېدنې رسه، 

چـې تـر جګړو وروسـته ګومارنې، د عاید ترالسـه کولو او بیـا یوځای کېدو 

لپـاره د ملګـرو ملتونو د پالیسـۍ )۲۰۰۹( له ماتړ څخـه برخمن دی او چې 

پورتـه تـرې بحـث وشـو، پـر النـدې برخو مترکـز لري: 

د کاري فرصتونــو د چمتــو کولــو پــه موخــه، د ســیمه ییــز اقتصــاد  9

پرمختیــا او لــه ازاد کاروبــار او تعــاوين رشکــت څخــه ماتــړ؛ 

د کارګومارنــې کچــې د لوړتیــا پــه موخــه د مهارتونــو پرمختیــا او د  9

کار بــازار د بدلونونــو اســانتیا؛ 

د بیړنــی کاري فرصتونــو لــه رامنځتــه کېــدو او د عایــد د خوندیتوب  9

ــزې  ــټ، ټولی ــر بنس ــې پ ــه، د کارګومارن ــه موخ ــړ پ ــه د مات څخ

ــې؛ او  پانګون

ــه  9 ــدو پ ــه کې ــل رامنځت ــځ د پ ــو ترمن د کارلټونکــو او کاري فرصتون

ــه. ــې خدمتون ــه، د کارګومارن موخ

دغـه عوامـل ټـول رسه پـه ګـډه کولـی يش، په بحـراين رشایطـو کې له 

سـولې او مقاومـوايل رسه مرسـته وکـړي. دا ډیـره مهمـه ده چـې د ناوریـن 

پـه وړانـدې د غربګـون لـه لومړیـو ورځـو څخـه، د عایـد د ترالسـه کېـدو 

فعالیتونـه او د کار فرصتونـه پیـاوړي کـړي. دغه رشایط، په مناسـبې اجورې 

رسه د اوږدمهالـې کارګومارنـې، غـوره کاري رشایطـو پـه ګـډون، او د کار 

نړیـوال سـازمان د عمـر حداقـل کنوانسـیون رسه سـم د کار عمـر تـه پـه پام 

رسه، د مناسـب کار لپـاره، یـو لـړ فرصتونـه چمتـو کوي.

اقدامات  برخه کې وړاندې شوي  په څلورمه  د دغه سپارښت لیک  پایله: 

استازو رسه د  له  او کارګرانو د سازمانونو  اړین دی، چې د کارګومارونکو 

سامشورې په لړ کې په پام کې ونیول يش.

د کار نړیوال معیارونه

د کارګومارنې خدمت کنوانسیون، ۱۹۴۸ )۸۸ ګڼه(	 

د ګومارنې د پالیسۍ کنوانسیون ۱۹۴۸ )۱۲۲ ګڼه(. 	 

د ګومارنې د پالیسۍ سپارښت لیک ۱۹۶۴ )۱۲۲ ګڼه(. 	 

د کار د اړیکــو کنوانســیون )ټولیــز خدمتونــه( ۱۹۷۸ )۱۵۱ 	 

ــه(.  ګڼ

کنوانســیون 	  کارګومارنــې  او  زیاتونــې  وړتیــا  مســلکي  د 

ګڼــه(.   ۱۵۹(  ۱۹۸۳ )معلولیــن( 

د کارګومارنــې پالیســۍ سپارښــت لیــک )بشــپړونکي مقــررې(، 	 

۱۹۸۴ )۱۶۹ ګڼــه(. 

د کوچنــۍ او منځنــۍ کچــې کاروبارونــو کــې د کاري فرصتونــو 	 

د رامنځتــه کېــدو سپارښــت لیــک ۱۹۹۸ )۱۸۹ ګڼــه(. 

ــک، ۲۰۰۲ )۱۹۳ 	  ــت لی ــا سپارښ ــو د پیاوړتی ــاوين رشکتون د تع

ګڼــه(. 

لــه نارســمي اقتصــاد څخــه رســمي اقتصــاد تــه د لېږد سپارښــت 	 

لیــک، ۲۰۱۵ )۲۰۴ ګڼه(.

د کارګرۍ سازمانونو لپاره کاري ټکي

د  9 او  دورو  بحراين  د  کې  دواړو  اقتصادونو  نارسمي  او  رسمي  په 

کارګومارنې کچې ترمنځ اړیکې درک کړئ. 

د ناورینونو او طبیعي پېښو له اړخه کوم سکتور ډېر زیات زیامنن  9

کېږي؟ دغه اغېزې څرنګه دي؟ 

د کار نړیوال سازمان د غړو هېوادونو له خوا د پالیسۍ او ګومارنې  9

کنوانسیون ۱۹۶۴ )۱۲۲ ګڼې( د تصویب او پلیتابه لړۍ پیاوړې کړئ. 

د ناورین د رامنځته کېدو پرمهال او تر هغه وروسته، په بیړنۍ توګه  9

له کارګومارونکو او د سیمه ییز حکومت له رسمي چارواکو رسه 

اخیستونکو  ګټه  او  ډلو  د  موضوعاتو،  اړوندو  د  سامشورې،  په 

ټولنو او سیمو د غوراوي په تړاو د ګډې تصمیم نیونې لړۍ پیاوړې 

کړئ؛ په داسې بڼه، چې په دغو فعالیتونو کې د کاري او د عاید 

ترالسه کېدو فرصتونو د رامنځته کېدو فعالیتونه باید په لومړیتوب 

کې ځای ولري. 

کارګرۍ  9 د  دا چې  او  د موضوعاتو  کسانو  بېځایه شویو  د کورنۍ 

هغوی  له  کې  رشایطو  بحراين  په  يش،  کولی  څرنګه  سازمانونه 

روزنیزو  او  تبلیغات  لوړتیا  د  کچې  پوهاوي  د  وکړي،  مرسته  رسه 

فعالیتونه )لکه لکچرنوټونو، رسمي او نارسمي ډله ییز بحثونه( په 

الره واچوئ.
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حقونه، برابروالی او د تبعیض نشتوالی   .V

غـړي، د جګـړو او پېښـو پـه پایلـه کـې رامنځتـه شـویو تبعیضونـو تـه پـه غربګـون کـې، او همـدا راز د سـولې، لـه ناوریـن څخـه د مخینـوي، . 15

ریکـوري، او مقامولـو د پیاوړتیـا پـه موخـه، بایـد: 

د برابـرې اجـورې کنوانسـیون )۱۰۰ ګڼـې(، او د ۱۹۵۱ کال )۹۰ ګڼـې( سپارښـت لیـک، او پـه )ګومارنه او کارموندنه( کـې د توپیري چلند 	. 

د مخنیـوي کنوانسـیون )۱۱۱ ګڼـې( او د )۱۱۱ ګڼـې سپارښـت لیـک پـه پـام کـې نیولو رسه، له کـوم توپیري چلنـد پرته ښـځو او نارینه وو 

پـه برابـره توګه رسـېدنه او فرصتونـه چمتو کړي؛ 

هغو کورنیو ته ځانګړې پاملرنه، چې یو رسپرست لري، یا د ماشومانو، ښځو، معلولینو یا زاړه کسانو له خوا یې رسپرستي کېږي؛  ب. 

اړیـن اقدامـات تـرالس النـدې ونیـي، ترڅو ډاډ ترالسـه يش، هغه ښـځې، چـې د ناورین پرمهال ګومارل شـوي، او سـر مسـوولیتونه یې 	. 

پرغـاړه اخیسـتي، د نارینـه وو کاري ځـواک د بېرتـه ګرځېـدو په صـورت کې، نه بېـکاره کېږي. 

داسـې اقدامـات تـرالس النـدې ونیـي، چـې داډ ترالسـه يش، چې هغـوی ځواکمنه کېـږي، ترڅـو د ریکـوري او مقامولولو پـه وضعیت د. 

کـې، د تصمیـم نیونـې پرمهـال ګـډون وکـړای يش؛ او د هغـوی اړتیـاوې او ګټـې د غربګون پـه سـراتیژیو او پروګرامونو کې پـه لومړیتوب 

کـې نیـول کېـږي؛ همدارنګـه د ښـځو او نجونو بـرشي حقونه پیـاوړی کېـږي او ترې ماتـړ کېږي؛

د جنـي نـاوړه ګټـه اخیسـتنې او جنـي ځورونـې پـه ګـډون، د جنسـیت پربنسـټ د تاوتریخـوايل له ټولـو ډولونـو او بڼو څخـه مخنیوي ه. 

وکـړئ، او لـه زیامنـن شـویو کسـانو څخـه ماتړ او تـرې سـاتنه وکړي؛ 

)پـه ګومارنـه او کارموندنـه کـې( د تبعیـض د مخنیـوي کنوانسـیون )۱۱۱ ګڼـه( او د ۱۹۵۸ کال د )۱۱۱ ګڼې( سپارښـت لیـک او همدارنګه و. 

د کار د نـورو نړیوالـو معیارونـو او نړیوالـو نافـذه هوکـړه لیکونـو او سـندونو پـه پـام کـې نیولـو رسه، د هغـو وګړو پـه ځانګړې توګـه لږکیو، 

ځايـي او قبایـي اوسـیدونکو، بیځایـه شـوي داخي کسـانو، معلولینو، کډوالو او بېرته سـتنیدونکو لپـاره، چې له ناورین څخـه په ځانګړې 

توګـه زیامننېـږي، د باثباتـه رشایطـو رامنځتـه کېـدو او ټولنیـزې – اقتصادي پرمختیـا ته ځانګـړې پاملرنه وکړي؛   

لـه دې څخـه ډاډ ترالسـه کـړي، چې په لږکیو پورې اړوندو کسـانو، ځايي او قبایي وګړو رسه سـا مشـورې کېږي؛ په ځانګـړې توګه د هغوی ز. 

د اسـتازو جوړښـتونو لـه الرې؛ کـه چېـرې موجـود دي؛ هغـوی ته په مسـتقیمه توګـه د تصمیم نیونې په پروسـو کـې ګډون ورکـول کېږي؛ که 

چېـرې هغـه سـیمې، چـې د دغـو وګـړو له خوا د ګټه اخیسـتنې وړ ګرځي، لـه ناورین او پـه ریکوري پـورې اړوندو اقداماتو څخـه اغېزمن يش؛ 

دا ډاډمنـه کـړي، چـې د کار نړیوالـو معیارونـو او همدارنګه نورو نړیوالو هوکړه لیکونو او سـندونو ته په پـام رسه، د کارګومارنې او کارګرۍ ح. 

سـازمانونو رسه پـه سـا مشـورې رسه، معلولینـو پـه ځانګـړې توګـه هغـو معلولینـو ته، چـې معلولیت یـې د جګړې او طبیعي پېښـو لـه امله 

وي، د بیارغښـت، ښـوونې او روزنـې، او کارګومارنـې پـه برخـه کې یـو لړ فرصتونـه وړاندې کېږي؛ 

 دا ډاډمنـه کـړي، چـې د کار نړیوالـو معیارونـو او همدارنګـه نـورو نړیوالـو هوکـړه لیکونـو او سـندونو تـه په پـام رسه، د ټولـو کډوالو او د ط. 

هغـوی د کورنـۍ غـړو، چـې لـه ناوریـن څخـه اغېزمـن شـوی هېـواد کـې پاتـې شـوي، ټـول بـرشي حقونـه، د کوربه هېـواد له وګـړو رسه 

یوشـانته، پـه پـام کې نیـول کېـږي او ورتـه درنـاوی کېږي. 

غړي، له ناورین څخه زېږنده د ماشوم له کار رسه د مقابلې په برخه کې باید: . 16

د عمـر حداقـل کنوانسـیون )۱۳۸ ګڼـه( او د ۱۹۷۳ کال د )۱۴۶ ګڼـې( سپارښـت لیـک تـه پـه پام رسه، ناوریـن ته د غربګـون اقداماتو په لړ 	. 

کـې، د ماشـوم لـه کار څخـه د مخنیـوي، پېژندنـې او لـه منځه وړلو پـه موخه، اړیـن اقدامات ترالس النـدې ونیي؛ 

د ماشـوم د کار تـر ټولـو نـاوړه بڼـې )۱۸۲ ګڼـې( او د ۱۹۹۹ ز. کال )۱۹۰ ګڼـې( سپارښـت لیـک تـه پـه پـام رسه، د ماشـومانو د قاچـاق او ب. 

پـه وسـله والـو جګـړو څخـه د هغـوی د ګومارنـې او ګټه اخیسـتنې په ګـډون، د ماشـوم کار د ترټولـو ناوړه بڼـې د مخنیـوي، پېژندنې او له 

منځـه وړلـو پـه موخـه، ټول اړیـن او بیـړين اقدامـات ترالس النـدې نیي؛   

د بیارغښـت، ټولنیـز ادغـام او روزنیـز پروګرامونـه، د هغـوی ماشـومانو او تنکیـو ځوانانـو لپـاره وړانـدې کړي، چې په رسـمي توګـه له پوځي 	. 

ځواکونـو او وسـله والـو ډلـو رسه یوځـای شـوي دي؛ ترڅـو د هغـوی د ملکـي ژوندانه د بیاسمبالښـت پـه برخه کې لـه هغوی رسه مرسـته ويش؛ 

د ماشومانو د ساتنې په موخه د ټولنیز ماتړ د خدمتونو له وړاندې کېدو ډاډ ترالسه کړي. د. 

غـړي، د جګـړو او طبیعـي پېښـو پـه پایلـه کـې له رامنځته شـوی اجبـاري او بیـګاري کار رسه د مقابلـې په برخه کـې باید بیړنـی اقدامات تررسه . 17

کـړي؛ او د اجبـاري کار کنوانسـیون ۱۹۳۰ )۲۹ ګڼـې( او پروتوکـول یـې ۲۰۱۴ ز کال، د اجبـاري کار د لـه منځـه وړلو کنوانسـیون ۱۹۵۷ )۱۰۵ 

ګڼـې( او د اجیـاري کاري د سپارښـت لیـک ۲۰۱۴ )۲۰۳ ګڼـې( پـه پـام کـې نیولـو رسه، د اجبـاري او بیـګاري کار لپـاره د انسـان د قاچـاق په 

ګـډون، د اجبـاري او بیـګاري کار د ټولـو ډولونـو د مخنیـوي، پېژندنـې او لـه منځـه وړلـو پـه برخه کـې، اړین اقدامـات او کړنې تـررسه کړي.
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د کار د بنسټیزو حقونو او اصولو پیاوړتیا او پلیتابه، د کار نړیوال سازمان 

د مناسب کار د اجنډا له رکنونو څخه دی. د ۲۰۵ ګڼې سپارښتلیک دغه 

برخه، پر بېابېلو کړنارو مترکز لري، چې په جګړه ییز چاپېریال کې ترالسه 

کېدل یې ستونزمن دی.  

د دولتي ظرفیت د کمزورتیا یا د ادارو د نااغېزناکتوب په صورت کې، 

په ځانګړې توګه هغه مهال، چې ټولنه د جګړو، شخړو او طبیعي پېښو په 

پایله کې رامنځته شویو ټکانونو رسه الس او ګرېوان وي، د کار چاپېریال 

په  کېږي.  شمېرل  کې  ډله  په  کارونو  فرعي  د  ډېره  تر  پیاوړتیا،  حقونو  د 

بحراين رشایطو کې، د ښځو او نارینه وو )نورو جنسیتي ډلو( لپاره برابرو 

فرصتونو ته په کايف اندازه پاملرنه نه کېږي؛ د بېلګې په توګه، د هغو کورنیو 

ځانګړو اړتیاوو ته پاملرنه نه کېږي، چې یو رسپرست لري، یا د ماشومانو 

)هلکانو، نجونې( معلولینو له خوا یې رسپرستي کېږي. ۱۵لسم پارګراف، د 

دې ترڅنګ، چې تر جګړې او شخړې وروسته چاپېریالونو زېږنده بېابېل 

 )C( یادونه کوي: ۱۵  مهمو موضوعاتو څخه هم  له دغو  بیانوي،  اړخونه 

پاراګراف د بېلګې په توګه هغو موقعیتونو ته رسېدنه کوي، چې هغه ښخې، 

چې د ناورین د رشایطو پرمهال، مهمې ټولنیزې ونډې تررسه کړي، د خپلې 

لېوالتیا او ارادې پرخاف، د نارینه کاري ځواک تر بېرته ګرځېدو وروسته، 

له کاري چاپېریال څخه نه ګوښه کېږي. 

پایله: په هایتي کې د ۲۰۱۰ کال زلزلې وروسته، دغه اندېښنه موجوده وه 

قاچاقچیانو  د  به  ماشومان  یتیم  یا  او  پرېښودل شوي  کوره شوي،  بې  چی 

السونو ته ولوېږي.

ډلو  ټولنیزو  یو شمېر  د  بندونه،   )h( او   )F(، )g( نور  پاراګراف  د ۱۵ 

پناه  بېځایه شوي کسانو،  قبایي وګړو، کډوالو، داخي  لږکیو،  لکه ځايي 

غوښتونکو او معلولینو پر زیاتې زیامنن کېدا باندې ټینګار لري. له لیربیا او 

سومالیا څخه نیولی تر عراق او سوریې پورې جګړه ځپلې ټولنې له داسې 

ستونزو  رواين  او  روغتیايي  سختو  د  چې  دي،  مخامخ  رسه  نسلونو  سرو 

اشغايل  د  ځي.  مینځه  له  لري،  اغېزې  ګونې  دوه  چې  امله،  له  زیانونو  او 

فلسطین، سیرالیون او یمن د کارګرۍ سازمانونه هغه محدودې بېلګې دي، 

چې هڅه یې کړې، ترڅو د البینګ او نورو حامیتي فعالیتونو له الرې، له 

دغه ډول اندېښنو رسه مقابله وکړي.

په قرغیرستان کې له توکمیزو النجو رسه مقابله

د ناورین پرمهال، بین القومي اړیکې کېدای النجمنې يش او سیمه ییز 

کار پر تحرک او چاپېریال اغېزې وشیندي. په قرغیرستان کې پر ۲۰۱۰ 

ز. هغه الریونونه، چې په رس کې د کور تجهیزاتو د بیې د زیاتېدو په 

قومي  د  ترمنځ  قرغیزانو  د  تدریج رسه  په  پیل شو،  اعراض رسه  تړاو 

شخړو او النجو المل شو. 

سازمانونه  کارګرۍ  د  رسه،  نیولو  کې  پام  په  اړتیاوو  د  لږکیو  قومي  د 

کولی يش، د توکم پر بنسټ تاوتریخوايل په مخنیوي کې، کارنده رول 

ولوبوي.

او  کارګومارونکو  له  چې  غواړي،  څخه  هېوادونو  غړو  له  فقره   )h( پایله: 

بیارغښت،  د  ته  معلولینو  رسه،  مشورې  او  سا  په  رسه  سازمانونو  کارګرۍ 

زده کړې، تخصيص مسلکي الرښوونې، روزنې او ګومارنې فرصتونه چمتو 

خپلو  په  باید  وضعیت  معلولینو  د  راز  همدا  سازمانونه  کارګرۍ  د  کړي. 

فعالیتونو کې په پام کې ونیي. 

د دغه سپارښت لیک ۱۶ او ۱۷ پاراګرافونه د ماشوم له کار او همدارنګه 

ننګونو ته رسېدنه  بیګاري رسه د مبارزې په برخه کې ځانګړو  او  اجباري 

کوي؛ دغه چارې ممکن د جګړو او پېښو زېږنده وي، یا له امله یې ملنه 

پراخه يش. موریتانیا – د هغه هېواد بېلګه ده، چې نه یوازې په جګړه کې 

ګېر دی، بلکې داسې هېواد دی، چې له کلونو له تاوتریخوايل او سیايس 

بې ثباتۍ رسه هم مخ دی؛ دغه هېواد، د هغه هېوادونو یوازینۍ بېلګه ده، 

چې د مینځي کولو او اجباري کار رسه د مقابلې په برخه کې هڅه کوي. له 

دې رسه چې دغه هېواد د کار نړیوال سازمان د ۲۰۱۴ز. کال پروتوکول او د 

اجباري کار کنوانسیون ۱۹۳۰ )۲۹ ګڼې( کنوانسیون یې تصویب کړی، خو 

په دغه هېواد کې د دغو چارو او پدېدو د دوام په اړه اندېښنو ته په پام رسه، 

د موریتانیا د کارګرۍ یو شمېر سازمانونو له دغې ستونزې د مقابلې لپاره، 

په دې برخه کې ځانونه ښکېل کړل. له دې رسه رسه، که چېرې په خپله د 

اجباري کار لړۍ مخ په ورکېدو وي، خو ITUC ټینګار کوي، چې تبعیض 

او د زده کړې او کاري فرصتونو ټیټه کچه د دغو ټولنو د نسلونو لپاره، بیا هم 

یوه اوږدمهاله ننګونه دهو چې په سلګونو زره کسان ترې کړیږي. 

د سولې او مقاوموايل په موخه، د ګومارنې او مناسب کار لپاره، د کارګرانو الرښود،  )۲۰۵( ګڼه سپارښت لیک 
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د کار نړیوال معیارونه

د اجباري کار کنوانسیون ، ۱۹۳۰ )۲۹ ګڼه(، 	 

د برابرې اجورې کنوانسیون، ۱۹۵۱، )۱۰۰ ګڼه(، 	 

د برابرې اجورې سپارښت لیک، ۱۹۵۱ )۹۰ ګڼه(، 	 

د اجبــاري کار د لــه منځــه وړلــو کنوانســیون، ۱۹۵۷، )۱۰۵ 	 

ــه(،  ګڼ

)پــه ګومارنــه او کار موندنــه کــې( د تبعیــض د مخنیــوي 	 

ګڼــه(،   ۱۱۱(  ،۱۹۵۸ کنوانســیون، 

د عمر حد اقل کنوانسیون، ۱۹۷۳ )۱۳۸ ګڼه(، 	 

د عمر حد اقل سپارښت لیک، ۱۹۷۳. )۱۴۴ ګڼه(، 	 

د کارګرانــو او کورنــۍ مســوولیتونو کنوانســیون، ۱۹۸۱ )۱۵۶ 	 

ــه(،  ګڼ

د ځايي او قبایي وګړو کنوانسیون، ۱۹۸۹ )۱۶۹ ګڼه(، 	 

د ماشوم د کار تر ټولو ناوړه بڼه، ۱۹۹۹، )۱۹۰ ګڼه(، 	 

د کار تــر ټولــو نــاوړه بنــې کنوانســیون، د ۲۰۱۴ کال، الحاقــي 	 

پروتوکــول پروتوکــول. 

د اجباري کار سپارښت لیک، ۲۰۱۴، )۲۰۳ ګڼه(.	 

د کارګرۍ سازمانونو لپاره کاري ټکي

یا  9 کار،  ماشوم  د  تبعیض،  د  څخه  لیک  سپارښت  ګڼې   ۲۰۵ د 

اجیاري کار په تړاو د کار نړیوال سازمان او نورو نړیوالو معیارونو 

د تصویب په برخه کې د دولتونو لپاره د البینګ په توګه او که یې 

تصویب کړی وي، په خپلو مي قوانینو کې د انعکاس په موخه، 

ګټه واخلئ. 

د  9 توګه  ځانګړې  په  کې،  فعالیتونو  روزنیزو  او  ورکړې  پوهاوي  د 

ماشومانو او ښځو تر پوښښ الندې راوستلو رسه، له ناورین څخه 

په اغېزمن شویو سیمو کې د مناسب او معقول کار په چوکاټ کې 

د جنسیتي برابروايل د ارزښت په اړه د هغوی د پوهاوي کچې د 

لوړتیا لپاره برخه واخلئ. 

د خطر رسه مخ وګړو د تر پوښښ الندې راوستلو په موخه، کاري  9

پانونه چمتو کړئ، ترڅو د جګړو او پېښو پرمهال، هېڅوک شاته 

پاته نه يش.





33

ښوونه، مسلکي زده کړې او الرښوونې  .VI

غـړي، بحـراين رشایطـو تـه د غربګـون او تـرې مخنیـوي چـاره کې، باید ښـځو، نارینـه وو، نجونـو او هلکانو تـه د برابـرو فرصتونو او رسـېدنې . 18

اصولـو پر بنسـټ، ډاډ ترالسـه کـړي، چې: 

د زده کـړې د وړانـدې کېـدو پروګـرام نـه ګډوډېـږي؛ یـا په چټکـۍ رسه بیارغول کېـږي، او د بیځایه شـویو داخي کسـانو، کډوالـو او پناه 	. 

غوښـتونکو پـه ګـډون ماشـومان کولـی يش، وړیـا، باکیفیته او ټولیزو زده کـړو او همدارنګه له اړونـدو نړیوالو قوانینو رسه سـم او له تبعیض 

پرتـه د ناوریـن په هر پـړاو کې، الرسسـی ولري؛ او

د ماشـومانو او تنکیـو ځوانانـو لپـاره د دویـم چانـس پروګرامونـه موجـود دی، او د هغـوی پـه زده کـړه کـې د هـر راز ځنډ او خنډ پـه پایله ب. 

کـې رامنځته شـویو کلیـدي اړتیـاوو ته رسـېدنه کېږي. 

غړي لکه څرنګه چې مناسب وي، ناورین د غربګون او ترې مخنیوي په چاره کې باید: . 19

د زده کـړې، روزنـې او مسـلکي الرښـوونو داسـې مـي پروګـرام چمتـو کړي، چې لـه ښـوونیزو او روزنیـزو ادارو، او همدارنګـه د کارګرۍ 	. 

او کارګومارنـې سـازمانونو رسه پـه سامشـورو او د اړونـدو دولتـي او خصـويص رشیکانو پـه ښـکېلتیا رسه، د ریکوري او بیارغښـت لپاره، 

د بیړنـۍ مهارتونـو اړتیـاوې، تـر ارزونې النـدې نیي؛ 

دريس نصاب او پروګرام ترالس الندې ونیي او ښوونکو او مربیانو ته روزنه ورکړي، د الندې مواردو د پیاوړتیا په موخه: ب. 

سوله ییزه یووايل او د سولې دوام لپاره  مقاوموالی؛ او . 1

ښوونه،  بیا زده کړه،  خربتیا او د پېښو ګواښونه د بیارغښت او مقاوموايل لپاره؛ . 2

د لـوړو زده کـړو پـه ګـډون، کار زده کـړه، مسـلکي زده کـړې  او د وړتیـاوو د پراختیا زده کړې، ښـوونیزې او روزنیزې زده کـړې او په مي  	. 

سـیمه ایـزه  او محـي کچـه د زدکـړې بهیر همغږی کړي، او هغه نارینه او ښـځې چـې زده کړیزې خپرونې یې  ځنډېدلـې وي ځواکمنوي. 

ترڅـو پـه زده کړیـزو بهیرونـو کې ګډون وکـړي او خپلې زده کړې بشـپړې کړي؛

ښـوونیزې او د بیـا ځلـې زده کـړو خپرونـو تـه پراختیـا ورکـړي،  ترڅـو د هغـو ټولو کسـانو د ګامرنـې بهیر چې لـه ځنډ رسه مخ شـوی دی د. 

یو ځـل بیا پیـل يش؛ او 

او د اغیزمنو شویو کسانو د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره  په ځانګړي ډول په کلیوالو سیمو کې غیر رسمي اقتصاد ته ځانګړې پاملرنه وکړي. ه. 

غـړي بایـد ډاډ ترالسـه کـړي  چـې ښـځې او نجونـې د مسـاوي الس ريس د اصـل په بنسـټ د مقاومـوايل په برخه کـې ټولو ښـوونیزو او رزنیزو . 20

خپرونـو ته الس رسـی لري.

ښوونیز سکټور هم یو له هغو سکتورونو څخه دی چې ډېری وخت 

پېښې کوالی يش ښوونیز سکتور  اغیزمن کېږي. داسې  پېښو  او  له شخړو 

برنامې د وګړو د بې ځایه کیدو او د ښوونځیو او د ویجاړتیا له امله له ځنډ 

رسه مخ کړي.۱۸ ماده )الف( فقره په هر وخت او هر ځای کې په ښوونیز 

بهیر کې د داسې شخړو په مخنیوي تاکید کوي.یا د داسې شخړې او النجې 

په وړاندې بېړنی ځواب او غربګون وکړي او وګړي یو ځل بیا ښوونیز بهیر 

ته داخل کړي چې دا د هغوی حق دی لکه: داخي بې ځایه شوي، کډوال 

او پنا اخیستونکي.

پایله: په هره اندازه چې شخړه زیاته يش، په ښوونیز بهیر کې خنډونه هم 

زیاتېږي او وګړو ته ډېر زیانونه رسېږي. چې د هغوی د ګامرنې بهیر ټکنی 

کوي.

رسبیره پردې چې په څرګند ډول یاد شوي نه دي، مګر دا برخه د ملګرو 

ملتونو د  ماشومانو د حقونو د کنوانسیون او د هغه د اختیاري پروتوکول  پر 

اساس وسلوالو جګړو کې د ماشومانو په ګډون والړه ده. د ژینو د ۱۹۴۹ ز 

کال د څلورم کنوانسیون  او د ۱۹۷۹ ز کال د دویم  الحاقي پروتوکول  او د 

ملګرو ملتونو د سازمان د عمومي مجمع د پریکړه لیک  ۲۹۰\۶۴ شمېره په 

بیړنیو رشایطو کې د زده کړې حق  بشپړ تثبیت شوی چوکاټ دی چې په 

بین امللل حقونو کې شتون لري، د دې برخې منځپانګه د هغې پر اساس 

د ثبت او تدوین وړ ده. دا چاره،  د ۱۸ ماد ې  په )ب( فقره کې د هغو 

ماشومانو ځوانانو لپاره دویم چانس د ی چې ښوونیز بهیر یې د ډېر وخت 

لپاره ځنډېدلی دی.

د کار سازمانونه شاید او باید په دې برخه کې خپل مهمه ونډه تررسه 

کړي. لکه څنګه چې د )۱۹( مادې په )الف( فقره کې راغي دي، د بیړين 

حالت د چمتوايل او هغه ته د ځواب لپاره، غړي باید د  ښوونې، روزنې، بیا 

زده کړي او مسلکي الرښوونو مي خپرونې د جوړښټ پرمهال د بیارغښت 

لپاره نوي مهارتونه ارزوي، له کارکوونکو سازمانونو رسه مشوره وکړي.

د بېلګې  په توګه، د تونس د کارګرۍ عمومي اتحادیه )UGTT(، یو 

د نوبل د سولې جایزې له غړو څخه نه یوازې د اسايس قانون په بدلون کې 

چې د کارکوونکو د حقونو په برخه کې اغیزمنه وه، بلکې د ې سازمان له 

انقاب څخه وروسته هم پدې الر کې ګام پورته کړ، ترڅو له مايل اړخه د 
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رهنمود کارگران برای استخدام و کار شایسته جهت صلح و انعطاف پذیری توصیه نامۀ شامره )205( 

ښوونځیو او ښوونیزو مرکزونو په بیا رغوولو کې ماتړ وکړي، چې د انقاب 

ښوونکو  د  نیجریا  د  همدارنګه،  ؤ.  او سوځېديل  ویجاړ شوي  کې  لړ  په 

نیجریا د کار په ټولنې )NLC( تړلې اتحادیه هڅه  اتحادیه )NUT(، د 

کوي، د دې هیواد په شامل ختیځ  کې د بوکو حرام د جګړه مارانو رسه  

چې هلته یې تر اوسه پورې   د ۶۰۰ په شاوخوا کې ښوونکي وژيل دي  او د 

۱۹۰۰۰ په شاوخوا کې یې ښوونکي یې د کورونو پېښودلو ته اړ کړي  مقابله 

وکړي.د نایجریا د ښوونکو اتحادیه  په  سیمه کې د زیامننو شویو ښوونکو 

د  میرمنو د ماتړ په لټه کې ده. 

د کارګرو ډلې د  ۲۰۵ ګڼي سپارښت لیک د خربو اترو په لړ کې، تاکید 

کاوه د ۱۸ مادې له الف فقرې رسه با د وړیا کلمه ور زیاته يش  ترڅو د 

وګړو ټولنیزي حالت ته په نه پاملرنې زده کړه د ټولو لپاره یو ډول ورکړل 

يش. رسبیره پردې، زده کړه یوازې د نجونو او هلکانو د راتلونکو نسلونو 

لپاره نه ده: ښوونیزې مي پالیي هم، زده کړیزې، بیا زده کړې، کار زده 

او مسلکي الرښوونې خپرونې تر خپل پوښښ الندې راويل، ترڅو  کړې 

بازار  له  کار  د  کار ځواک و کوالی يش خپلې کاري وړتیاوې  د  د هیواد 

رسه برابرې کړي. دا ډول مهم مهارتونه او وړتیاوې هم د جګړو او پېښو له 

امله زیامنن کیږي او له ځنډ رسه مخ کیږي؛ څنګه چې ممکنه ده، منظمه 

کوونکو  کار  رايش.د  پرځای  کار  رسه  اقتصاد  رسمي  غیر  له  کارموندنه، 

سازمانونو هڅې د دغو ګواښونو د کمولو په برخه کې ډېرې مهمې دي او 

د ۱۹ او ۲۰ مادو زیادې فقرې د دې خپرونې ځانګړو اړخونو ته ځانګړې 

شوې دي ــ له هغې ډلې څخه د ګواښونود له منځه وړلو او د بیا رغښت په 

موخه د اتحادیو غړیو ته ځانګړې خپرونې ځانګړې شوې دي.

په ټوله کې، باید پاملرنه ويش، زده کړه هیڅکله هم د بیړين حالت پر 

مهال یوه ناپیېلې پدیده نه ده، په ځانګړې توګه په غیر دیموکراټیکو دولتونو 

د کار نړیوال معیارونه

د مسلکي الرښود سپارښت لیک ۱۹۴۹)۸۷ ګڼه(.	 

د برشي رسچینو د پراختیا کنوانسیون ۱۹۷۵ )۱۴۲ ګڼه(	 

د بــرشي رسچینــو د پراختیــا سپارښــت لیــک ۲۰۰۴ ) ۱۹۵ 	 

ــه( ګڼ

او  تعصبونو  د  کیدای يش  د ښوونځیو دريس خپرونې  پرمهال،  یا شخړې 

نفرتونو په برخه کې اغیزمن واقع يش او یوه ځواکمنه تبلیغي وسیله و اويس 

ــ  مګر زده کړه په عین حال کې یو وايل، سوله ایزې ناستې پاستې ته د 

هڅونې وسیله ده د ۱۹ مادې )ب( فقره وګورئ. نو له دې امله، په ښوونیزو 

خپرونو کې د سولې د پایښت ظرفیت، له بحران یا شخړې څخه د ژغورنې 

په مانا دی. 

د کارګرۍ سازمانونو لپاره کاري ټکي

دې ته پاملرنه وکړئ چې کاري سازمانونه څنګه په ښه ډول کوالی  9

يش په اسراتیژیو او زده کړیزو موخو براليس  او اغیزمن يش؛ په 

ځانګړې توګه د مسلکي ښوونو په برخه کې.

د  9 د جنسیت   کې  روزنیزو خپرونو  او  په ښوونیزو  کارکوونکو   د 

ګډون او برابرښت نظر ته پراختیا ورکړي.

المل  9 پاستې  ناستې  ایزې  سوله  د  چې  ته  خپرونو  ښوونیزو  شته 

ګرځی په ځانګړې توګه په  هغو ټولنو کې پراختیا ورکړي چې د 

اقلیت او کډوالو لرونکې دي.

د  9 اتحادیو  د   کې  برخه  په  مرستو  بیړنیو  د  وړاندې  پر  پېښو  د 

پراختیا ورکړه.) الندې  او رسچینو  وړتیاوو، خربتیاوو  کارکوونکو 

۱۲ برخې ته ورشئ(
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VII.  ټولنیز مالتړ

غړي بیړنیو رشایطو ته د غربګون او ځواب پرمهال، ژر او تر ممکن حده هڅه وکړي . 21

ترڅـو د عایـد لـه امنیـت او سـاتنې ډاډ ترالسـه يش پـه ځانګـړې توګـه د هغـو وګـړو پـه برخـه کـې چې دنـدې او ځایونـه یې د سـتونزو په 	. 

لـړ کې ځنډېـديل وي؛

د ټولیـز ټولنیـز خوندیتـوب طرحـې او  د ټولنیـز ماتـړ نـور مکانیزمونوتـه، مـي قوانینـو او مقرراتـو او بیـن املللـی تړونونـو تـه پـه پاملرنې ب. 

ورکړي. پراختیـا 

هڅـه وکـړي ترڅـو اغیزمنـو روغتیایـي  درملنـو او نـورو ټولنیـزو اسـايس مرسـتو تـه الس ريس څخـه ډاډ ترالسـه يش؛ په ځانګـړې توګه د 	. 

هغـو وګـړو لپـاره پـه ځانګـړې توګه لـه ګواښـونو رسه الس او ګریـوان دي.

غـړي بایـد د سـتونزې د مخنیـوي ، فعـال بیـا رغښـت او مقاومـوايل لپـاره ټولنیـز ماتـړي چتونـه رامنځتـه کـړي  او د هغـو سـاتنه وکـړي  او . 22

همدارنګـه هڅـه وکـړي چـې ترڅـو د۱۹۵۲م کال د ټولنیـز امنیـت کنوانسـیون ۱۰۲ ګڼـه، د ۲۰۱۲ ز کال د سپارښـت لیـک ۲۰۲ ګڼـه، او د کار 

اړونـد نـور بیـن امللـي معیارونـه، پـدې برخـو کـې دا خنډونـه لـه منځـه یويس.   

پداسې حال کې چې ټولنیز ماتړ په سنتي توګه د د برش د حقونو او 

برشي پراختیا  او ټولنیز عدالت ته د رسېدو د یوې وسیلې په توګه پېژندل 

له منځه  پر وړاندې د ګواښونو د  بدلونونو  اقلیمي  د  کېږي، مګر نن ورځ 

وړلو په برخه کې د وګړو له خوا کارېږي.د بېلګې په توګه، دا چاره،  د پېښو 

د رامنځته پر وړاندې د یو بېړين غربګون  په توګه ازمویل شوې ده  او د 

ستونزې د رامنځته کیدو پرمهال یوه ټکان ورکوونکې  بیړنۍ پریکړه ده.په 

نغدو پیسو والړه راکړه ورکړه، لکه څنګه د لومړي ځل لپاره د ځاين سپام 

د کارتونو کارونه په پاکستان د ۲۰۰۵ ز کال د زلزلې له پېښېدو وروسته و 

پرمهال مصنوعي شبکه  ازمایل شوه،کوالی يش د عاید د لړۍ د ودرېدو 

مقاومت  کورنۍ  زیامننې شوې  د  چاره،  دا  کې،  پایله  په  ــ  کړي  رامنځته 

دا  ورکوي.  امکان  آبادولو(  ښه  بیرته   ( د  ته  ټولنو  او  ورکوي  پراختیا  ته 

ډول نوښتونه  د زیامننو شویو کارکوونکو او د هغوی د کورنیو د یو دقیق 

معلومايت بانک ) ډیټابس(  جوړولو ته اړتیا لري، او کاري سازمانونه کوالی 

يش، چې د ټولنیز ماتړ  طرحو ته  د خپلو کار کوونکو له غوره الس ريس 

څخه ډاډ ترالسه کړي.

د شخړې رشطونه، خپله ځانګړنه د ټولنیز ماتړ اړوند منځته راوړي. 

پانګوالو  د  توګه   په  بېلګې  د  يش،  کوالی  پریکړې  بیړنۍ  ماتړ  ټولنیز  د 

ستونزو  مهاله  اوږد  د  مګر  کېږي،  وړاندوینه  کارموندنې  د  له الرې  برنامو 

پرمهال، چې په هغه کې د شخړې ډینامیک د کلونو لپاره غځېږي، د ټولنیز 

ماتړ سیستم معموال کمزوری وي. د بېلګې په توګه، اکرایني کارکوونکي 

د وسلوالې نښتې له امله چې په ۲۰۱۴ ز کال کې په دې هیواد کې رامنځته 

شوه، ختیځ دونباس له سیمې وتښتېدل، د هغوی لپاره ستونزمنه وه چې د 

خپل ټولنیز ماتړ له طرحې او بیمې سیسټم څخه د اکرای په لویدیځو او 

نه وه  مرکزي سیمو کې الس رسی ولري، رسبیره پردې چې هغوی هیواد 

پرې ایښي. د امر کوونکو تعصب او  بې باوري هم پدې مانا ده چې دغو 

په  اکراین  پرله پسې هڅې وکړې ترڅو د  کارکوونکو  د کاري سازمانونو  

نورو سیمو کې کاري اسانتیاوې رامنځته کړي.

پایله: د جګړې او طبیعي پیښو تر اغیزې الندې ډیریو سیمو، د ډیری کاري 

په  هغه ځای چې  اقتصاد کې  غیر رسمي  په  ناکامي  یا  ځواکونو کمزوري 

عمومي ډول ټولنیز ماتړ پکې شتون نه لري، پرمخ وړي.

د بحث وړاغیزمنو ځایونو کې، لکه د یرغمل شوي فلسطین، د یوې 

د  او  لري  نه  شتون  ماتړ  ټولنیز  هم   لپاره   برخې  خصويص  او  ځانګړې 

فلسطین د کار عمومي  اتحادیو فدراسیون)PGFTU( په دې برخه کې 

هغو  په  پردې،  په حال کې دی. رسبیره  د اليب  واکو رسه  له سیايس چار 

رشایطو کې چې ستونزې او شخړې د حل الرې ولري، د جګړې د قربانیانو 

بار د ټولنیز ماتړ د سیسټمونو په اوږو لوېږي  یا پاتې کیږي. د کار  ډېری 

ځواکمنې برخې ښایي د کمزورۍ  له ګواښ رسه مخ وي په ځانګړې توګه 

د  يش  کوالی  چاره   دا  چې  شو،  یادولی  ستونزې  رواين  او  روغتیایي  د  

هغوی پر ځواکمنتیا پراخه اغیزه درلودالی يش ترڅو خپل مسلکي حالت ته 

بېرته وګرځي، د نارینوو سیسټاتیک معیوبیت د لبیریا او سیرالؤن په داخي 

جګړو کې یو له دا ډول پام وړ پېښو څخه یادولی شو.

د یادولو وړ ده  چې د ملګرو ملتونو د سازمان د ۲۰۳۰ ز کال په اجنډا 

کې د پایدارې پراختیا لپاره ټولنیز ماتړ ته د پایدار پرمختګ په چوکاټ د 

لومړي شمېرې موخې  او ۱،۳  چې د کار نړیوال سازمان د هغه متويل دی، 

شتون لري. د ۱،۳ پایداره ودې موخه  او هغو د اړوند شاخص، د کار د 

نړیوال سازمان د ټولنیز ماتړد خوندیتوب کنوانسیون ۱۹۵۹ م کال ) ۱۰۲( 

او د ټولنیز ماتړ د سپارښت لیک  سقفونه، د ۲۰۱۲ ز کال  ۲۰۲  شمېره 

شمېره منعکسوي، چې دواړه د  سپارښت لیک د ۲۲ فقرې په ۲۰۵ شمېرې 

کې یاد شوي دي. هغو اغیزو ته په پاملرنې رسه چې  جګړې او طبیعي پېښې 

یې د وګړو په ژوند لري د ۲۰۵ ګڼې سپارښت لیک د هغو لپاره د کارموندنې 

او د پایدارې پراختیا غوره او منظمه اړیکه جوړوي.
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د سولې او مقاوموايل په موخه، د ګومارنې او مناسب کار لپاره، د کارګرانو الرښود،  )۲۰۵( ګڼه سپارښت لیک

د کار نړیوال معیارونه

ــتندردونه(، 	  ــل اس ــد اق ــیون) ح ــوب کنوانس ــز خوندیت د ټولنی

۱۹۵۲ ز کال )۱۰۲ ګڼــه(.

ــړ(،  ۱۹۶۲ ز کال 	  ــز مات ــیون ) ټولنی ــر الس ريس کنوانس د براب

ــه(. ) ۱۱۸ګڼ

د زېږدنې د ماتړ کنوانسیون، ۲۰۰۰ ز کال ) ۱۸۳ ګڼه(.	 

د ټولنیــز ماتــړ د ســقفونو سپارښــت لیــک ۲۰۱۲ ز کال ) ۲۰۲ 	 

. ) ګڼه

د کارګرۍ سازمانونو لپاره کاري ټکي

د ټولنیز ماتړ په برخه کې خنډونه دې پیدا کړي  او د دغو خنډونو  9

د له منځه وړلو لپاره دې اسراتیژۍ رامنځته کړي.

د ټولنیز ماتړ د ګواښونو د کموايل  او طبیعي پېښو رسه  د مقابلې  9

نورو  د  ماتړ  په   )  ACTRAV(دفر د  کوونکو  کار  د  دې  لپاره 

ماتړو بنسټونو له تجربو او غوره الرو چارو څخه ګټه پورته کړي. 

کولو هڅه  9 رامنځته  بانک  معلومايت  د  لپاره  معلوماتو  نویو  هغو  د 

او  وګړو  شویو  اغیزمنو  د  څخه  شیبو  لومړیو  له  ستونزې  د  چې 

دهغوی د کورنیو اړوند معلومات ثبت کړي. 

مهاله  9 منځ  پریکړې  بیړنۍ  له  ماتړ  ټولنیز  د  وړاندې  پر  ګواښ  د 

بېلګې په توګه د  او اوږد مهاله سموونو څخه ګټه پورته کړئ. د 

کوچنۍ پانګه اچونې د برنامې له الرې کارموندنه.
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د کار قانون، د کار اداره او د کار بازار په تړاو معلومات   .VIII

غړي د بیړنیو رشایطو د بیارغښت پرمهال باید د کار د سازمانونو له ډیریو استازو رسه الندې ټکي په نظر کې ونیي: . 23

د کار د اسـايس حقونـواو اصولـو اړونـد د ۱۹۹۸ ز کال  د بیـن امللـي سـازمان د خربپاڼـې مطابـق، د کار ځای له خوندیتـوب او روغتیايي 	. 

برخـې ماتـړ،او د کار اړونـد ټـول قوانین تـر بیا کتنې النـدې ونیي؛ 

ډاډ ترالسه کړي چې د کار اړوند قوانین د کار له تولید، ټاکنې او کار له غوره فرصتونو څخه ماتړ کوي؛ب. 

د ۱۹۴۷ ز کال د کار تفتیـش د کنوانسـیون د ۸۱ګڼـې او همدارنګـه د  ۱۹۴۹ ز. کال د تنظیمولـو او چنـې وهلـو کنواسـیون  ) ۹۸ ګڼـه (  او 	. 

نـورو تړونونـو  او د هغـوی د مدیریـت او تفتیـش سیسـټم تـه وده ورکړي؛

پـه الزم وخـت کـې د کار د بـازار اړونـد معلوماتـو راټولونـه او تحلیـل چـې  پـه ځانګـړې توګـه په هغـو وګړو متمرکـز وي چې د ګواښـونو د. 

تراغیـز النـدې وي  اړونـد سیسـټومونه تدویـن او وده ورکړي.

د ګامرنې د بیړنیو خدمتونو په ګډون، د ټولیزې کارموندنې خدمتونه تررسه کړي او پراختیا ورکړي. ه. 

دا ډاډ ترالسـه کـړي چـې خصـويص کار موندنـې د سـازمانونو مقـررو د ۱۹۹۷ز کال د کارموندنې د سـازمانونو د کنوانسـیون د ۱۸۱ ګڼې له و. 

مقـررو رسه ورتـه والی لـري او کنه؛

د کار د بـازار د ټولـو فعاالنـو ترمنـځ همـکاري رامنځتـه کـړي، ترڅـو د سـیمې وګـړي له دغـو کاري اسـانتیاوو څخه پـه ښـه اوپراخه توګه ز. 

ګټـه پورتـه کـړي او د سـولې د پایښـت په برخـه کې پرمختـګ وکړي.

له طبیعي پیښو رسه مبارزه په نړۍ کې د کار قانون او د هیواد له اسايس 

ګڼه   ۲۰۵ برخې  امتې  د  لیک  سپارښت  کېږي.د  ګڼل  څخه  برخو  اداري 

دې موضوع ته ځانګړې شوې ده  او ۲۳ پارا ګراف کې په ځانګړې توګه 

د ستونزمن وضعیت بیارغښت ته الس رسی کوي. پدې برخه کې، د کار 

اړوند  په ډیری جوړیدونکو سیسټومونو خربې شوې دي، چې د دغو ټولو 

کړنو د تررسه کولو پرمهال باید کار کوونکو او کاري سازمانونو رسه د مشورو 

پر بنسټ پریکړې تررسه يش، په فقرو کې نیمګړتیاوې شتون لري، کله چې 

د د کرنیز سکټورته هغه سکټور چې د شخړو له پیل څخه زیان ویني  دکار 

د تفتیش اړوند د کنوانسیون ۱۲۹ ګڼې ته اشاره ويش  رسبیره پردې، ۲۰۵ 

ګڼه سپارښت لیک د دغه من د تصویب په برخه کې د دولتونو لپاره د اليب 

یو ښه فرصت رامنځته کړي.

رسبیره پردې، د بحران څخه وروسته بیارغښت په برخه کې کاري ډلو د 

طبیعي پیښو او شخړو د مخنیوي په موخه د اسايس قانون او تقنیني سندونو 

د سمون لپاره فشارونه وارد کړل چې پدې برخه کې یې مهمه ونډه درلوده.

په کینیا کې د کار د اتحادیې د مرکزي سازمان غړي)COTU(  د ۲۰۰۷ ز 

کال له ګډوډو ولسمرشیزو ټاکنو څخه څو اونۍ وروسته د هیواد ټولو برخو 

او  لپاره  امکان ترحده هرځای کې د شته ستونزو د حل  او د  ته سفر وکړ 

تاوتریخوايل د له منځه وړلو یا مخنیوي لپاره هڅې تررسه کړې. د تونس د 

ګارګرۍ سازمان په ورته ونډه کې د کینیا د کارګرۍ ټولنې د مرکزي سازمان 

رول، له ۲۰۱۱ ز کال راهیسې، د دې المل شو، چې دغه سازمان د پام وړ 

سیايس واک ترالسه کړي؛ لکه څرنګه چې ویې شو کړای، چې د کیباکي او 

اودینګا له نوي ایتايف دولت رسه، د یو هوکړه لیک له مخې، چې د ۲۰۰۸ 

ز کال په فربوري کې السلیک شو، ګډ دولت رامنځته کړي. دغه سازمان تر 

دې وروسته وکړای شو، چې پر ۲۰۱۰ ز کال د نوی اسايس قانون په تدوین 

کې، چې د ټولنې د ازادۍ، ټولیزې مذاکرې او د اعتصاب پر حق شامل و، 

مهمه ونډه او اغېزه ولري.

پایله: د کنیا په ټولنه کې د دغه هېواد د کارګرۍ رسارسې ټولنې د مرکزي 

سازمان غوښنه ونډه، د دغه موضوع په تضمین کې یو مهم المل و، چې 

د ۲۰۱۳ او ۲۰۱۷ ز. کلونو ټاکنې لکه څرنګه چې د ۲۰۰۷ ز. کال ټاکنې 

او  شول  ووژل  تنه   ۱۳۰۰ لږترلږه  یې  کې  ترڅ  په  او  ډکې،  تاتریخوالو  له 

۶۰۰۰۰۰ نور بې کوره شول، له پراخو شخړو او النجو رسه مله نه وي.
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د سولې او مقاوموايل په موخه، د ګومارنې او مناسب کار لپاره، د کارګرانو الرښود،  )۲۰۵( ګڼه سپارښت لیک

د کار نړیوال معیارونه

د کار د پلټنې کنوانسیون، ۱۹۴۷ )۸۱ ګڼه(. 	 

د کار د )حقوقي( توکو کنوانسیون، ۱۹۴۹ )۹۴ ګڼه(. 	 

د کار د )حقوقي( توکو سپارښت لیک، ۱۹۶۹ )۱۲۹ ګڼه(. 	 

د اجــورې د حداقــل کچــې د ټاکلــو سیســټم کنوانســیون، 	 

ګڼــه(.   ۱۳۱(  ۱۹۷۰

د کار د مدیریت کنوانسیون، ۱۹۷۸ )۱۵۰ ګڼه(. 	 

د کاري خوندیتوب او روغتیا کنوانسیون، ۱۹۸۱ )۱۵۵ ګڼه(. 	 

د خصــويص کارموندنــې ســازمانونو کنوانســیون، ۱۹۹۷، )۱۸۱ 	 

ګڼــه(. 

د کرنــې پــه ســکتور کــې د خوندیتــوب او روغتیــا کنوانســیون، 	 

۲۰۰۱ )۱۸۴ ګڼــه(. 

ــا سپارښــت 	  ــوب او روغتی ــه ســکتور کــې د خوندیت ــې پ د کرن

ــه(.  ــک، ۲۰۰۱ )۱۹۲ ګڼ لی

د شــغي خوندیتــوب او امنیــت لپــاره د تقویتــي چــوکاټ 	 

ګڼــه(.   ۱۸۷(  ۲۰۰۶ کنوانســیون، 

پــه ګومارنــې پــورې اړونــد سپارښــت لیــک، ۲۰۰۶ )۱۹۸ 	 

ــه(.  ګڼ

د ایډز او HIV سپارښت لیک، ۲۰۱۰ )۲۰۰ ګڼه(. 	 

د کارګرۍ سازمانونو لپاره کاري ټکي

داسې پالیسۍ، چمتو کړئ، چې ډاډ ترالسه يش، چې په بحراين  9

رشایطو کې د کارګرانو حقونه په پام کې نیول کېږي. 

او  9 تقنیني اسنادو  او تر هغه وروسته د  د بحراين رشایطو پر مهال 

اسايس قانون د اصاح په برخه کې د کارګرۍ سازمانونو ظرفیت، 

وپېژنئ.  

نړیوالو  9 ټولو  د  کار  د  څخه  لیک  سپارښت  ګڼې   ۲۰۵ دغه  له 

په موخه، د  نړیوالو حقوقي سندونو د تصویب  نورو  او  معیارونو 

دولتونو لپاره د البینګ په توګه کار واخلئ. 

د ناورین پرمهال د ټولنیزو رشیکانو په ښکېلتیا سراتیژۍ جوړې  9

کړئ، او د کار تفتیش )پلټنه( پیاوړې کړئ.
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د تونس څلور اړخیز ميل دیالوګ

پــر ۲۰۱۱ ز. کال د تونــس د ولــي پاڅونونــو، چــې بیــا وروســته 

ــزو  ــورو ټولنی ــر، د څل ــم عن ــو مه ــو، ی ــول ش ــه ونوم ــر ډل ــې پ د هیل

جوړښــتونو یــوه ډلــه وه، چــې یــې پرېکــړه وکــړه، چــې د اســايس قانــون 

د بدلــون او تغییــر پــه برخــه کــې رسه همــکاري وکــړي. دغــه اتحادیــه، 

ــه )UGTT(، د صنایعــو، ســوداګرۍ  د تونــس د کارګــرۍ رسارسي ټولن

تونــس د برشحقونــو  د   ،)UTICA( کنفدراســیون  او اليس صنایعــو 

ــي  ــن ع ــول. د ب ــې نی ــه برک ــې پ ــن ی ــو انجم ــع وکیان ــګ او د مداف لی

ــه برخــه  ــږد پ ــز لې ــر ســقوط وروســته، د واک د ســوله یی د حکومــت ت

ــر  ــو پ ــیايس بدلونون ــډه، د س ــت ون ــز جوړښ ــور اړخی ــه څل ــې د دغ ک

مهــال، د کارګــرۍ ســازمانونو د ونــډې ښــودونکې دي. ټولنیــز دیالــوګ 

ــه  ــاملېږي. دغ ــه ش ــازمانونو ت ــې س ــرۍ او کارګومارن ــم د کارګ ــا تفاه ی

ــې  ــزه ی ــه جای ــل نړیوال ــر ۲۰۱۵ ز. کال د نوب ــز جوړښــت پ ــور اړخی څل

هــم ترالســه کــړه. 

ټولنیز دیالوګ او د کارګرۍ او کارګومارنې سازمانونو ونډه   .IX

غړي، د کارګرۍ او کارګومارنې سازمانونو رسه د سامشورې په ترڅ کې باید: . 24

ډاډ ترالسـه کـړي، چـې د درې اړخیـزو مشـورو د کنوانسـیون )د کار نړیـوال معیارونـو(  ۱۹۷۶ ز. کال )۱۴۴ ګڼـه( په پام کـې نیولو رسه، په 	. 

دغـه سپارښـتلیک کـې ټـول اقدامـات تررسه کېږي او د جنسـیت پر بنسـټ ټولنیـز دیالوګ پیـاوړی کېږي؛

د کارګرۍ او کارګومارنې سازمانونو د رامنځته کېدو لپاره، یو کارنده چاپېریال رامنځته کړي؛ اوب. 

د اړتیا پرمهال، د مدين ټولنې له سازمانونو رسه د نژدې همکاریو زمینه برابره او وهڅوي یې.	. 

غـړي د انجمـن د ازادۍ او د تشـکل لـه حـق څخـه د ماتـړ کنوانسـیون ۱۹۴۸ )۸۷ ګڼـې( او د تشـکل حـق او ټولیـزې چنـه وهلـو کنوانسـیون . 25

۱۹۴۹ )۹۸ ګڼـې( پـه پـام کـې نیولـو رسه، بحـراين رشایطـو تـه پـه غربګـون کـې د کارګـرۍ او کارګومارنـې سـازمانونو حیـايت ونډه پېـژين او به 

توګه: ځانګـړې 

د کارګومارنـې او کاروبارونـو مناسـبې لـړۍ پـه ځانګـړې توګـه پـه منځنـۍ او کوچنـۍ کچـې رسه، مرسـته کـوي، ترڅـو هغوی لـه ناورین 	. 

څخـه د ریکـوري او مـايل رسچینـو تـه د الرسيس بـه موخـه، مـداوم او تلپـايت کاروبارونـه تـرالس النـدې ونیي؛

لـه کارګرانـو پـه ځانګـړې توګـه هغو کسـانو رسه مرسـته وکړي، چـې د ناورین په وړانـدې زیامننتیا لري، ترڅـو د ناورین پـه وړاندې د زده ب. 

کـړې، مشـوره ورکولـو، حامیتي ابزارو لـه الرې ریکوري يش؛ او

د دغـو موخـو د ترالسـه کېـدو پـه موخـه، د ټولیـزې مذاکـرې او همدارنګـه د ټولنیـز دیالـوګ نـورو الرو چـارو لـه الرې، یو لـړ اقدامات 	. 

تـرالس النـدې ونیي.

له جګړې او نورو طبیعي پېښو رسه د مقابلې په برخه کې ټولنیز دیالوګ 

په  چې  ده،  اړخیزه  درې  ډول  دقیق  په  ټولګه  دغه  خو   – دی  مهم  ډېر 

بحراين رشایطو کې ازمویل کېږي. په بحراين رشایطو کې د دولتی ادارو، د 

کارګومارنې او کارګرۍ سازمانونو دغه ظرفیت چې له یو بل رسه په همغږۍ 

رسه کار وکړي، راټېټېږي. رسبېره پردې، د جګړې په رشایطو کې، شونی 

دی، یو شمېر ټولنیز رشیکان په  سیايس مسلو کې ښکېل يش او د جګړې 

له یو یا څو لورو رسه، همغاړی يش. 

په  هاخوا،  نه  تعامل  عادي  له  دیالوګ  ټولنیز  د  سازمانونه،  کارګرۍ  پایله: 

بحراين رشایطو کې، د کارګومارنې له لړۍ څخه د ساتنې او دکاري ځواک 

ته د  باید د کارګومارنې سازمانونو او رشکتونو  په موخه،  پیاوړتیا  د ګټې د 

مستقیمې الرسيس په موخه، هڅه وکړي.

سازمانونه  دغه  رسه،  پام  په  ته  ظرفیتونو  بسیج  د  سازمانونو  کارګرۍ  د 

کولی يش، د سیايس بدلونونو پرمهال، مهمې اغېزې ولري. په تونس کې 

د کارګرۍ سازمانونو UGTT او د تونس د اليس صنایعو د کنفدراسیون 

)UTICA( واحد دریځ د بن عي حکومت باندې د الرې نقشې د پان د 

منلو په برخه کې د پام فشار المل شو، چې له امله یې په اسايس قانون کې 

هم اصاح راغی. دویمه بېلګه یې د ګینه د کارګرانو د مي کنفدراسیون د 

رسمنيش ربیاتو هڅې دي، چې د هېواد د کارګرۍ ټولنو د یو ځای کولو او 

متحد کولو په موخه یې تررسه کړې، ترڅو پر ۲۰۰۷ ز. کال د النزانا کونته 

بېلګه، د  د دولت په وړاندې د پام وړ اعتصابات په الره واچوي. درېیمه 

۲۰۱۴ز. کال په لړ کې د کرامت پاڅون په بهیر کې، د کارګرۍ سازمانونو 

ونډه ده، هغه مهال، چې د اوکراین په ټولو برخو کې، سیايس اعتصابونه په 

الره واچول شول. په دغو ټولو برخو کې د کارګرۍ سازمانونو په دولت کې 

د تغییراتو د رامنځته کېدو وړتیا لرله  خو د پام وړ انساين تلفاتو رسه.

کره  ډېره  ونډه  سازمانونو  کارګرۍ  د  کې  رشایطو  وروسته  جګړې  تر 

رسارساي  ټولنو  د  کارګرۍ  د  هېواد  دغه  د  کې  نیپال  په  ده.  ارزښتناکه  او 

په  لرلو رسه رسه،  له  اختافاتو  د  مایوستانو رسه  له   )ANTUF( فدراسیون 

دې وروستیو کې رسه متحد او همغاړي شوي دي. په رسیانکا کې، تر ۳۰ 

 Nidahas توګه  ځانګړې  په  سازمانونو  کارګرۍ  د  وروسته،  جګړې  کلنې 

Sewaka Sangamaya )SLNSS(، د دغه هېواد په شامل کې له کارګرۍ 

سازمانونو رسه د اړیکو د جوړولو په برخه کې کارنده او رغنده ونډه لرله. 

د دغې ټولنې د غړو شمېر د تامیل پړانګانو تر کنرول الندې سیمو کې په 

تدریجي ډول مخ په زیاتېدو و. 
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د سولې او مقاوموايل په موخه، د ګومارنې او مناسب کار لپاره، د کارګرانو الرښود،  )۲۰۵( ګڼه سپارښت لیک

په خلکو کې بدلون او همدا راز دموکراتیزه هم کولی يش، د کارګرۍ 

سازمانونو پر لیدلوري او په ټولنیز دیالوګ کې د ښکېلو ټولنیزو رشیکانو پر 

هویت اغېزه وکړي. د بېلګې په توګه، د مر تر پاڅون مخکې د دغه هېواد 

د کارګرۍ ټولنې، له دولت څخه خپلواک نه و. په واقعیت کې له ۶۰ کلونو 

راهیسې د مر د حقوقي صنفي ټولنه، د دولت یو مرستندوی مټ و؛ په 

دې توګه د مر د کارګري ټولنو فدراسیون )ETUF(، په انحصاري ډول د 

دغه هېواد  د کارګرانو استازولی کول. پر ۲۰۱۱ ز. کال تر پاڅون وروسته 

سمدستي کارګرانو په دغه هېواد کې، د مر د خپلواکو ټولنو فدراسوین 

)EFITU( او د مر د کارګرۍ د موکراتیکه کنګره )EDLC( یې جوړه کړه. 

د دغو جوړښتونو او د پاڅون په مرسته پرانیستې ټولنیزه فضا په چمتو کېدو 

رسه، کارګرانو په سازماين کچه په لسګونو او سلګونو د کارګرۍ نورې ټولنې 

جوړې کړي. په همدې حال اوسمهال، له دې رسه رسه، چې دولت هڅه 

تر   )ETUF( ټولنو فدراسیون  بېرته د مر د کارګرۍ د  ټولنې  کوي، دغه 

سیوري الندې راويل، یادې ټولنې هڅه کوي، ترڅو د نوي تصویب شوی 

قانون )۲۰۱۷( په وړاندې خپل حقوقي وضعیت تدوین کړي. 

دا چې د کارګرۍ ټولنې زیات شمېر ولرو، دا یوه ښه چاره ده او کنه، 

په  کانګو  د  توګه،  په  بېلګې  د  اړوندېږي.  پورې  زمینو  مي  په  مسله  دغه 

دموکراتیک جمهوریت کې )DRC( تر ۵۰۰ زیات د کارګرۍ ټولنې شتون 

د کارګرۍ سازمانونه  په دغه شمېر  پام ويش، چې  باید  ته  ، خو دې  لري 

کولی يش، ممکن د هغوی د چنه وهلو وړتیا او یووايل ته زیان ورسوي. په 

واقعیت کې په دغه صورت کارګومارونکي او ان دولتونه به ډېر خوښ وي، 

چې د سازمانونو ترمنځ د نه همغږۍ او د یووايل د نشتوايل له الرې، د تفاهم 

او ټولنیزې چنې وهلو په برخه کې د کارګرانو وړتیا نور هم کمزوری کړی.

د کار نړیوال معیارونه 

د انجمــن د ازادۍ او د تشــکل د حقونــو کنوانســیون، ۱۹۴۸ )۸۷ 	 

 . ) ګڼه

د تشکل او ډله ییزې مذاکرې کنوانسیون ۱۹۴۹ )۹۸ ګڼه(. 	 

د ټولیزو هوکړو سپارښت لیک، ۱۹۴۹ )۹۱ ګڼه(. 	 

ــه کچــه د همــکارۍ سپارښــت لیــک، ۱۹۵۲ 	  ــرارداد پ د کاري ق

ــه(.  )۹۴ ګڼ

د کلیوايل کارګرانو د سازمانونو کنوانسیون، ۱۹۷۵ )۱۴۱ ګڼه(. 	 

د درې اړخیــزې مشــورې کنوانســیون )د کار نړیــوال معیارونــه(، 	 

۱۹۷۶ )۱۴۱ ګڼــه(. 

د ټولیزې مذاکرې کنوانسیون، ۱۹۸۱ )۱۵۴ ګڼه(. 	 

د کارګرۍ سازمانونو لپاره کاري ټکي

د  9 تړاو  په  جوړې  روغې  او  سولې  د  او  معیارونو  نړیوالو  کار  د 

کارګرۍ سازمانونو ونډه پياوړې کړئ. 

د جګړو او طبیعي پېښو د اغېزو کچې راټیټولو او د دغو پېښو د  9

مخنیوي په برخه کې د ټولنیز دیالوګ د ظرفیت په اړه او همدا راز 

کله چې دغه دیالوګ تر حد زیات سیاسی کېږي، د خطرونو په اړه 

یې، د کارګرۍ ټولنو غړو ته پوهاوي ورکړئ. 

د کارګرۍ سازمانونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا په برخه کې اړین  9

اقدامات تر الس الندې ونیسئ او د ټولنې د نه همغږۍ او پاشلتیا 

له خطرونو څخه ځان خرب کړئ. 

په بحراين رشایطو کې د وګړو ترمنځ د اړیکو د تسهیل اود هغوی  9

همکارۍ  سازمانونو  کارګومارنې  د  کې  برخه  په  کولو  ځای  یو  د 

جلب کړئ
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غـړي، لـه مـي او نړیوالـو نافـذه قوانینـو رسه سـم، کډوالو په ځانګـړې توګه کارګـرو کډوالو ته، چـې د ناورین پـه وړاندې د زیامنتیـا کچه یې . 26

لـوړه ده، پـه ځانګـړې پاملرنـې رسه، اړیـن اقدامات تر الس النـدې ونیي، ترڅو:

د انسان د قاچاق په ګډون اجباري او بیګاري کار له منځه والړ يش؛	. 

د کار بـازار تـه د کډوالـو د الرسيس لـه الرې پـه ځانګړې توګـه د کارګومارنې، د عاید ترالسـه کولو او مناسـب کار د فرصتونو په لرلو رسه، ب. 

پـه کوربـه ټولنـو کې د هغوی د شـمولیت لړۍ په مناسـبه توګـه پیاوړې يش؛

پـه ټولـو سـکټورونو کـې د ښـځینه کارګـرو کډوالو، ځوانو کارګـرو او معلولو په ګـډون، د کډوالو کارګـرو لپآره د کاري خونـدي چاپېریال 	. 

او کاري حقونـو د چمتـو کېـدو څخـه د ډاډ ترالسـه کېدو په موخـه، باید هڅه ويش؛

لـه بحـراين او طبیعـي پېښـو لـه رشایطـو رسه د مقابلې په موخـه، د کاري پروګرامونو او پالیسـیو د چمتـو کولو په برخه کـې، کډوالو کارګرو د. 

او د هغـوی کورنیو ته ځانګـړې پاملرنه ويش؛

په خوندي او باعزته رشایطو رسه، خپلو سیمو ته د کډوالو او د هغوی د کورنیو په خپله خوښه بېرته ستنېدنه تسهیل يش.ه. 

غـړي، د کار د بنسـټیزو اصولـو او حقونـو پـه پـام کـې نیولـو او د مي قوانینو او مقـررو په چوکاټ کې، پـه V, VIII و  IX, برخو کـې له وړاندې . 27

شـویو الرښـوونو رسه بایـد د ټولـو کارګرو کډوالـو لپاره برابر فرصتونـه برابر کړي او پـه ځانګړې توګه:

د خپلـو کاري او حامیتـي حقونـو پـه تـړاو کډوالـو تـه د پوهـاوي ورکـړه؛ پـه ځانګـړې توګـه د هغوی پـه خپله ژبـه د هغـوی د کارګرانو د 	. 

حقونـو او مکلیفیتونـو پـه تـړاو او د خسـارې د جـربان پـه اړه، د معلوماتـو چمتو کول؛

د کارګرانو او کارګومارونکو په استازي سازمانونو کې د کډوالو برخه اخیستنه تسهیل يش؛ب. 

پـه کاري چاپېریـال کـې د تبعیـض د لـه منځه وړلـو او د کډوالو د مثبت ګډون د جوتولـو لپاره، د کارګرۍ او کارګومارنـې او د مدين ټولنې 	. 

د سـازمانونو په ښـکېلتیا رسه، اړین اقدامات تررسه کړي او تبلیغايت کمپاینونه تسـهیل کړي؛ او

)د( د کډوالـو ګومارنـې تـه پـه پـام رسه، د کارګـرۍ، کارګومارنـې سـازمانونو او د اړتیـا پـه صـورت کـې د مـدين ټولنـې لـه سـازمانونو رسه د. 

سامشـورې ويش.

د کډوايل د نړیوال سازمان د راپور له مخې، اوسمهال د نړۍ په کچه 

۲۴۴ میلیونه نړیوال کډوال شتون لري )د نړۍ د ټولټال وګړي ۳،۳ سلنه(. 

رسبېره پر دې، د ښځینه کډوالو کچه نژدې ۵۰ سلنه زیاته شوې ده. دغه 

چاره، د انسان د قاچاق، جني ناوړه ګټه اخیستنې او د استثامر نورو پېښو 

په وړاندې، د ځانګړو محافظتي اقداماتو د ترالسه النې نیولو اړتیا رادمخه 

کوي. همدارنګه د اجباري کار، نوي ډولونه شتون لري، چې د کډوايل په 

پایله کې رامنځته شوي دي.  

پایله: د کډوايل مفهوم د وګړو یوه پراخه ډله تر پوښښ الندې راويل چې 

تر پناه غوښتونکي په لوړه کچه په پام کې نیول کېږي. زیاتره خلک پرېکړه 

او تګ راتګ  تردد  په مسیرونو کې  پولو  نړیوالو  د  په خپله خوښه  کوي، 

اصي  خوځښتونو  دغو  د  څنګ،  تر  ژوندانه  ښه  او  اجورو  ښو  د  وکړي. 

المل، د وګړو په وړاندې ګواښ، یا د جګړې پیل او د طبیعي پېښو رامنځته 

کېدل دی.

نژدې د نړۍ په هره لویه وچه کې، د وګړو د کډوايل د پام وړ جریان 

او سیايس  ټولنیز  اقتصادي،  کې  هاییتي  په  توګه،  په  بېلګې  د  لري.  شتون 

ستونزمن حالت ته په کتو رسه، له دې رسه جوخت پر ۲۰۱۰ ز. کال د زلزلې 

نژدې ۱،۵  اټکل کېږي، چې د دغه هېواد  امله،  له  پېښې د رامنځته کېدو 

میلیونه وګړي، له هېواده بهر ژوند کوي، چې په ټولیزه توګه په متحده ایاالتو 

او دومینکن جمهوریت کې مېشت شوي دي. شیي هېواد هم د هاییتي یو 

زیات شمېر کډوال، چې د کاري فرصتونو په لټه کې وو، مني دي؛ لکه 

څرنګه چې په دغه هېواد کې د هاییتي د ودې پرحال ټولنې د وګړو شمېر 

۱۰۵۰۰۰ تنه اټکل کېږي. توکمپالنې او توپیر، د دغو کډوالو ورځنی ژوند 

له سختو ستونزه رسه مخ کړی دی. 

له بلې خوا، د ژبې ستونزه هم د هاییتي وګړو او هم شیي وګړو لپاره یوه 

بله اضايف ننګونه وه. په روغتون کې د هایټیي د یو وګړي تر مړینې وروسته، 

د روغتیا سکتور د ټولنو انجمن )Multigremial de la Salud( او شیي 

دولت ډاکټرانو او اړوندو کارکوونکو ته د کرئول د زده کړې په موخه، یو 

نوښت ترالس الندې ونیول. د دغه پروسه لومړی پړاو، پر ۱۰۱۸ ز کال، د 

اداري کارکوونکو په مشارکت رسه پیل شوه، چې په بېابېلو پړاوونو رسه به 

تکنسیونو او روغتیاپاالنو رسه به دوام ولري.
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د سولې او مقاوموايل په موخه، د ګومارنې او مناسب کار لپاره، د کارګرانو الرښود،  )۲۰۵( ګڼه سپارښت لیک 

د دغه سپارښتلیک X برخه باید یوازې له کډوالو رسه د کوربه هېوادونو 

او ټولنو پر چلند رالنډه نه يش. د زیاتو کارګري سازمانونو لپاره، په ځانګړې 

توګه په سویي اسیا او افریقا کې، د منځني ختیځ د یو زیات کارګرو کډوالو 

راتګ، د دوی د حقونو او هم ټولنیز ماتړ له اړخه له اندېښنو ډک دی. 

په رسیانکا کې، تر لسګونو کلونو جګړو وروسته، د دې هېواد په شاميل 

سیمو کې پراخ بیوزولی د دې المل شویو چې زیاتره ښځې د کار لپاره له 

هېواده بهر سفر وکړي – زیاتره وختونه دغه ښځې چې ان ډېر ځوانې )تر 

یو ځای  ماشومانو رسه  له خپلو کوچنیو  یا  تیټ عمر( کې وي،  کلنې   ۲۵

بهرين  د  پرته، چې  دې  له  پاسپورټونو رسه،  په جعي  یا  توګه  قاچاقي  په 

فقرې   )	( پاراګراف   ۲۶ د  کوي.  سفر  وکړي،  نوملیکنه  کې  دفر  په  کار 

ته په پام رسه، چې د کارګري سازمانونه نه یوازې د دغو کارګرو کډوالو د 

خوندیتوب په اړه، بلکې په دې اړه هم اندېښمن دي، چې د دغو کارګرو 

له خوا حواله کېدونکي پیسې د دوی د میړونو له خوا په ناوړه بڼه کارول 

کېږي، په داسې حال کې، چې ماشومانو ته کومه پاملرنه نه کېږي. د ټولنې 

مرشان، د کارګرۍ ټولنې فعاالن او د کارګرۍ سازمانونه د رسیانکا د دولت 

په همکارۍ او د دسویس هېواد د نړیوالې پرمختیا د ادارې په مايل مرسته، 

ییزې  اسیا د سیمه  او په دې برخه کې چلند د سویي  د کډوالو د روزنې 

 Consejo( ټولنې  کارګرۍ  واحد  کارائیب  او  امریکا  مرکزي  د 

 Sindical Unitario para América Central y El Caribe ،

CSU(، د کډوالو کارګرانو په مالتړ کې د مرکزي امریکا او کارائیب 

د واحد کارګرۍ ټولنې )CSU( ونډه 

 Comité Intersindical( د کارګرانو د ټولنې کمېټه پر ۲۰۱۵ ز. کال د

 Regional por la Defensa de los Derechos de las Personas

Trabajadoras Migrantes، CIR(، د کډوالو کارګرو له حقونو څخه 

یوه سیمه چمتو کړه. د دغې کمېټې موخه، چې د  په موخه،  د دفاع 

او  پانامه  کارستاریکا،  نیکاراګوئه،  السالوادور،  هندوراس،  ګوامتاال، 

دومینکن جمهوریت له کارګرۍ سازمانونو څخه جوړه شوې وه، دا ده، 

چې د کارګرو کډ،الو په وړاندې د کار قانون او برشحقونو د نقض له 

مواردو رسه د مقابلې په موخه، یو لړ معیارونه او پالیسۍ چمتو او پلې 

د هغوی  او   کارګرو کډوالو ځواکمنتیا  د  نهايي موخه،   CIR د  کړي. 

 CIR د  فعالیتونه چې  بېابېل  هغه  واقعیت کې  په  ده.  پلیتابه  د حقونو 

توګه  ځانګړې  په  معیارونو  نړیوالو  د  کارګرۍ  د  شوي،  تررسه  خوا  له 

او د ۱۹۷۵ز. کال د ۱۴۳ ګڼې  د ۱۹۴۷ز. کال د ۹۷ ګڼې کنوانسیون 

کنوانسیون له مخې، کارګرو کډوالو ته د روزنیزو پروګرامونو چمتو کول 

دی، CIR د کارګرو کډوالو پدیدې ته د رسېدنې په موخه یو لړ بېابېل 

اسراتیژیک اقدامات تر الس الندې نیويل دي. لومړی، د CIR موخه، 

د کارګرۍ پالیسیو پیاوړتیا ده، چې کاري مناسب رشایط، برابري او د 

د  کارګرو  کډوالو  د  پروګرام،  دغه  دویم،  تضمینوي.  نشتوالی  تبعیض 

حقونو د په رسمیت پېزندلو په موخه د عامه پالیسیو د اجرا او نړیوالو 

معاهدو د تصویب په برخه کې، فعالیت او هڅه کوي. درېیم، CIR د 

خپلو حقونو په تړاو د کارګرو کډوالو د پوهاوي کچې د لوړتیا په موخه، 

او په کډوايل پورې اړوندو بحثونو کې د  له هغوی رسه مرسته کوي. 

دولتونو، مدين ټولنو او کارګومارونکو برخه اخیستنه پیاوړی کوي. په 

پای کې CIR د انجمن آزادي او ټولیزې مذاکرې چمتو کوي، ترڅو 

او مساوي کاري رشایط  برابر  لپاره  کارګرو  او کډوالو  کارګرانو  د مي 

چمتو کړي. 

د  کارګرۍ  د  بحرین  د  مالتړ کې  په  کډوالو څخه  کارگرو  له 

)GFBTU( ټولنې رسارسي فدراسیون ونډه

د بحرین په اړه د اروپا د برش حقونو او دموکراسۍ مرکز د ۲۰۱۸ . ز 

کال د راپور پر بنسټ، د دغه هېواد د ۱،۴ میلیون وګړو له جملې څخه، 

تر ۶۰۴،۶۹۸ تنو زیات، کډوال کارګر دی، چې د دغه هېواد د کاري 

ځواک نژدې ۵۴،۷ سلنه جوړوي. زیاتره دغه کارګر کډوال، د کارګرۍ 

سازمانونو غړي نه دي او دغه چاره د دې المل شوی، چې په چنه وهلو 

او جمعي مذاکراتو کې د دوی وړتیا کمزوری وي او په پای له استثامر 

خطر رسه مخ يش. د بحرین د کارګرۍ ټولنې رسارسي فدراسیون، د 

بحرین د کارګرۍ د ټولنې تر ټولو سر جوړښت، په دې وروستیو کې 

د ټولنیزو خدمتونو ټولنه یې رامنځته کړې، چې د ټولو کارګرو کډوالو 

پرمخ پرانېستي دي، او همدارنګه د دغې ټولنې ۸۰ سلنه غړي، کډوال 

دي. په دې برخه کې د بحرین د کارګرۍ د رسارسي فدراسیون غربګون 

ښيي، چې کارګري سازمانونه څرنګه کولی يش، د خپل غړي په توګه 

کارګروکډوالو په ساتلو رسه، په ټولنه او کار بازار کې د هغوی له ادغام 

څخه ماتړ وکړي
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کارګرۍ ټولنې کنګره )SARTUC( د سیمه ییزې ادارې د بېلګو یوه بېلګه 

ده، چې له ILO-ACTRAV او ITUC رسه د ناستو په ترڅ کې د کډوايل 

موضوع په جدي توګه تعقیب کړی دی. دغه اداره، نوی د اردن، کویت او 

بحرین د کارګري سازمانونو رسه هوکړه لیکونه السلیک کړی، چې موخه 

یې د کډوالو کارګرو ماتړ او همدارنګه د ۲۶ پاراګراف د )د( فقرې رسه 

سم، خپلو هېوادونو ته د هغوی په خپله خوښه بېرته ستنېدنه تسهیل کړي.

د کار نړیوال معیارونه

د کارموندنې لپاره د کډوايل کنوانسیون )بیاکتل شوی( ۱۹۴۹ )۹۷ ګڼه(. 

د کارګرو کډوالو کنوانسیون، ۱۹۷۵ )۱۴۳ ګڼه(. 

ټول کارګران د هغوی د اوسیدو ځای او وضعیت له په پام کې نیولو پرته، 

په ۸۷ ګڼه کنوانسیون کې چمتو شوی حق څخه برخمن دی. 

د کارګرۍ سازمانونو لپاره کاري ټکی

په الره  9 لړ کمپاینونه  یو  ترمنځ  ټولنو د غړو  اړه د کارګري  په دې 

واچوئ، چې څرنګه کولی شو، کډوال وکړي له کارګرۍ سازمانونو 

رسه ونښلوو. 

ټولنیز زغم پیاوړي کړي او د کډوالو په وړاندې له توپیري چلند  9

رسه مقابله وکړئ. 

په  9 ته د خپلو کاري حقونو  او کډوال وګړو  د کارګرۍ ټولنو غړو 

تړاو پوهاوی ورکړئ. 

پېژندل کېږي،  9 ډاډ ترالسه کړئ، چې د کډوالو مسلکي مهارتونه 

ترڅو له کاري چاپېریالونو رسه یوځای يش. 

د کډوالو د مبدا هېواد د کارګرۍ سازمانونو رسه د ګډو ناستو او د  9

معلوماتو د تبادلې له الرې، په رغنده ډول د کارګرۍ سازمانونو، 

شبکو او ټولنو د جوړېدو په برخه کې هڅه او همکاري وکړئ. 
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پناه غوښتونکي او کډوال   .XI

د کار بازار ته د پناه غوښتونکو الرسسی 

په دې برخه کې هر راز تررسه شوي اقدامات، د پناه غوښتونکو د جوپه ییز جریان په صورت کې، پر الندې مواردو مرشوط دی:. 28

د نړیوالو نافذه قوانینو، د مي قوانینو او د کار د بنسټیزو حقونو او اصولو په پام کې نیولو رسه، مي او سیمه ییز رشایط؛ او	. 

د پنـاه غوښـتونکو د اړتیـاوو او همدارنګـه د کارګـرۍ او کارګومارنې سـازمانونو د اسـتازو له خوا د په ګوته شـویو لومړیتوبونو پـه پام کې نیولو ب. 

رسه، د غـړو ننګونې او محدودیتونه..

غـړي، بایـد د برابـر مسـئولیت او مسـئولیت مننـې حیـايت ارزښـت درک کړي. هغـوی باید له هغو لـږ پرمختللو او مخ پـر ودو هېوادونـو رسه، چې . 29

البتـه د پنـاه غوښـتونکو د زیات شـمېر کوربـه دي، د برشي او پرمختیايي، تلپاتو او کايف مرسـتو او ماتړ د چمتو کولو، پـه موخه، نړیواله همغږۍ 

پیـاوړې کـړې؛ پـه ځانګـړې توګـه د کار بـازار ته د دغې لـړۍ پایلو ته رسـېدنه وکړي او د دغـو هېوادونو له تلپاتـې پرمختیا څخه ډاډ ترالسـه کړي. 

غړي، د اړتیا په صورت کې باید په الندې مواردو کې اقدام وکړي:. 30

د پنـاه غوښـتونکو ترمنـځ لـه کـوم توپیـري چلنـد او تبعیـض پرته په داسـې بڼـه، چې د کوربـه ټولنو ماتـړ هم ويش، معیشـتي فرصتونـو او د 	. 

کار بـازار تـه د پنـاه غوښـتونکو د الرسيس پـه موخـه، چـې د هغوی لپـاره د فرصتونو پـه پراختیا رسه، د هغوی د پرځان بسـیاینې لـړۍ پیاوړې 

او کړي؛ 

د کار پـه بـازار کـې، لـه پنـاه غوښـتونکو څخه د ماتـړ لپاره په ځانګړې توګه مناسـب کار او معیشـتي فرصتونـو ته د هغـوی د الرسيس په پام ب. 

کـې نیولـو رسه، د کارګـرۍ او کارګومارنې سـازمانونو له اسـتازو رسه په سـا مشـورو رسه، مي پروګرامونه، پالیسـۍ او اقدامـات چمتو کړي.

غـړي بایـد د پنـاه غوښـتونکو لـه برشي مهارتونو او پانګو د غوره ګټه اخیسـتنې په موخـه، د کار پر بازارونو د پناه غوښـتونکو د اغېزو او همدارنګه . 31

د کاري ځـواک او کارګومارونکـو د موجـودو اړتیاوو د ارزونې په موخه، کـره معلومات راټول کړي. 

غـړي پـه سـیمه ییـزو اقتصادونـو کـې پـه پانګونـې او د بشـپړ، تولیـدي او انتخـايب او مناسـب کار د فرصتونـو پـه پیاوړتیا او د سـیمه ییـزو ټولنو د . 32

مهارتونـو پـه پرمختیـا رسه، د اړتیـا وړ مقاوموالـی رامنځتـه او د کوربـه ټولنـو ظرفیتونـه پیـاوړي کړي. 

غـړي، پـه IV ، VI  او VII برخـو کـې لـه وړانـدې شـویو الرښـوونو رسه سـم، کارګومارنې، زده کـړې او د کار بـازار ته د الرسيس په پـام کې نیولو . 33

رسه، پنـاه غوښـتونکي پـه تـررسه شـویو اقداماتو په مناسـبه بڼه شـامل کړي؛ په ځانګـړې توګه:

تخنیکـي او مسـلکي زده کـړو تـه د هغـوی الرسسـی پیاوړی کـړي؛ په ځانګړې توګـه د کار نړیوال سـازمان او نورو رشیکانـو د پروګرامونو له 	. 

الرې، د هغـوی د مهارتونـو او پوهاویـو د لوړتیا په موخه؛ 

د مسـلکي الرښـوونو او روزنـو پـه وړانـدې کولـو رسه، کاري رسـمي فرصتونـو، د عایـد ترالسـه کولـو او کارګومارنـې فرصتونـو تـه د هغـوی ب. 

الرسيس، پیـاوړي کـړي؛ 

د مناسـبو میکانیزمونـو لـه الرې، د پنـاه غوښـتونکو د مهارتونـو د پېژندنې، او ورتـه د تصدیق پاڼې او اعتبار د ورکړې اسـانول؛ او مناسـبو زده 	. 

کـړو پـه ځانګـړې توګه د ژبـې زده کړې تـه د هغـوی د الرسيس برابرول. 

د عامـه کارګومارنـې خدمتونـو د ظرفیـت لوړتیـا او د خدمتونو له نـورو وړاندې کوونکو لکه د خصويص سـکټور، د ګومارنې سـازمانونو رسه د. 

همکارۍ؛ 

د کار بـازار تـه د ښـځو او د پنـاه غوښـتونکو د ځوانانـو او نـورو زیامننونکـو ډلـو له داخلېـدو څخه د ماتړ پـه موخه، د ځانګـړو هڅو تررسه ه. 

کول؛

پـه مناسـبه توګـه د کار او ټولنیـز امنیـت د اړونـدو حقونـو د لېږد قابلیت اسـانول، په ځانګړې توګـه د کوربه هېواد لـه اړوندو قوانینـو او مقررو و. 

رسه، د تقاعـد حقونه. 

پـه V ، VIII  او IX  برخـو کـې له وړاندې شـویو الرښـوونو رسه سـم، غړي د کار د بنسـټیزو اصولـو او حقونو او د کار د اړونـدو قوانینو او مقررو د . 34

چـوکاټ پـه پـام کـې نیولو رسه، باید د پناه غوښـتونکو لپـاره د برابرو فرصتونو او رسـېدنو، لـړۍ پیاوړی کړي؛ پـه ځانګړې توګه:

د کارګرانـو د حقونـو او د هغـوی د مکلفیتونـو پـه تـړاو د معلوماتـو د وړانـدې کولـو پـه ګـډون، د کار د حقونـو او له پناه غوښـتونکو څخه د 	. 

ماتـړ پـه تـړاو هغـوی تـه د معلوماتو پـه هغه ژبـه د معلوماتـو وړانـدې کول، چـې هغوی پـرې پوهېږي. 

د کارګومارنې او کارګرۍ په سازمانونو کې د پناه غوښتونکو برخه اخیستنه تسهیل کړي؛ او ب. 

)	( پـه کاري چاپېریـال کـې د توپیـري چلنـد د لـه منځـه وړلـو او د کډوالو د مثبت مشـارکت د جوتولو په موخـه، د کارګـرۍ او کارګومارنې 	. 

سـازمانونو، د مـدين ټولنـې ادارو په ښـکېلتیا رسه، اړین اقدامـات تررسه کړئ. 
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غـړي، د کار بـازار تـه د پنـاه غوښـتونکو د الرسيس پـه اړه، بایـد د کارګومارنـې او کارګرۍ سـازمانونو او نورو رشیکانو رسه سامشـورې وکړي . 35

او هغـوی پـه دې برخـه کې ښـکېل کړي.

غـړي، پـه سـیمه ییـزو ټولنـو کـې پـه پانګونـې رسه او د پرمختیايي مرسـتو لـه الرې، د هغـوی د ظرفیتونـو او مقاومـوايل د پیاوړتیا پـه موخه، له . 36

کوربـه هېوادونـو څخه ماتـړ وکړي.

په خپله خوښه ستنېدنه او د کډوالو بیا یوځای کېدنه )ادغام( 

کلـه چـې د کډوالـو پـه اصـي هېـواد کـې امنیتي وضعیـت په کايف انـدازه ښـه وايل ومومي، غـړي د خونـدي رشایطو په پـام کې نیولـو رسه، د . 37

کډوالـو پـه خپلـه خوښـه سـتنېدنې لـړۍ تسـهیل کـړي او د کار لـه بـازار رسه د هغـوی د بیایوځـای کېدو په برخـه کـې، د نړیوالو سـازمانونو په 

مرسـته همـکاری وکړي. 

غـړي بایـد د کار نړیـوال سـازمان او نـورو رشیکانـو رسه همـکاري وکـړي، ترڅو د کډوالـو لپاره د مسـلکي زده کـړې د پروګرامونو په اسـانولو . 38

رسه، او د کار لـه بـازار رسه د هغـوی د یـو ځـای کېـدو پـه موخـه، ځانګـړي پروګرامونه تر الس النـدې ونیي. 

39 .  IV غـړي بایـد د نړیوالـو سـازمانونو پـه مرسـته، په خپلـو هېوادونو کې د کډوالـو د اقتصـادي او ټولنیز ادغام له لـړۍ څخه د ماتړ پـه موخه، په

تـر IX  برخـو کـې د در	 شـویو الرښـوونو رسه سـم، او د اړتیـا پـه صورت کـې، په هغې الره چـارې رسه، چې د سـیمه ییزو ټولنو لـه اقتصادي 

او ټولنیـزې پرمختیـا څخه هم ماتـړ ويش، همکاري وکړي. 

غـړي، د مسـوولیت د وېـش او د ګـډ مسـوولیت مننـې اصـل تـه پـه پـام رسه، باید د اصي مبـدا هېوادونـو د ظرفیـت او مقاومـوايل د پیاوړتیا په . 40

موخـه، پـه ځانګـړې توګـه پـه هغو سـیمه ییـزو ټولنو کې، چـې هلتـه سـتنېدونکي وررسه بېرته یو ځای کېـږي، د پرمختیايي مرسـتو او د بشـپړ، 

تولیـدي او انتخـايب کار او مناسـب کار د فرصتونـو پـه پیاوړتیـا رسه، له دغـو هېوادونو څخـه ماتړ وکړي.

د سولې او مقاوموايل په موخه، د ګومارنې او مناسب کار لپاره، د کارګرانو الرښود،  )۲۰۵( ګڼه سپارښت لیک

د ملګرو ملتونو د پناه غوښتونکو سازمان پر ۲۰۰۷ ز کال، د »پناه غوښتنې 

ورته حالت« اصطاح یې رامنځته کړه،– ترڅو د التینې امریکا د بېلګې په 

توګه پر ۲۰۱۸ ز. کال د الیتنې امریکا دوو نورو بېلګو ته هم شامل يش: 

په زرګونه ونزویایي وګړي هره ورځ د کوملبیا له پولو څخه تېرېږي، یا د 

نیګاراګوئه وګړي، کاستاریکا ته د تېښتې په حال کې دي. 

او  ټولنیزو، سیايس  یو شمېر  د  پرځای،  موندلو  د  کار  مناسب  یو  د  پایله: 

حقوقي الملونو له امله، یو شمېر پناه غوښتونکي پر دې اړ کېږي چې په 

نارسمي اقتصاد کې خپل کار ته د پای ټکی کېږدي او دا د دې المل کېږي، 

چې هغوی ان له تبعیض ډکو، استثامري او په ځېنو وختونو کې ان له زیان 

ډکو اقداماتو رسه مخ کېږي.

د ۲۰۵ ګڼې سپارښت لیک په اړه د خربو اترو او بحثونو په مهال، د 

کارګرانو ډلې پر دې باور و، چې ټول وګړي، که هغه کډوال وي او یا داسې 

وګړي وي، چې په ډول خپل هېواد پرېښي وي، باید له هغو برابرو حقونو 

څخه برخمن وي، چې د کوربه هېوادونو وګړي ترې برخمن دی، ترڅو له 

وشوه،  یادونه  ترې  کې  تفسیر  په  برخې  مخکنۍ  د  چې  څرنګه  لکه 

لید څخه هغه  له یو  بېابېلو ډولونو رسه ډلبندي کېږي.  په  د کډوالو ټولنه 

کسان، چې د سیايس بدلونونو او جګړو له امله کډوال خپل کورونه پرېښي، 

په یو ټولیز تعریف کې راځي. موږ کولی شو، د اخي بیځایه شویو کسانو او 

پناه غوښتونکو ترمنځ توپیر ومنو. داخي بیځایه شوي کسان، چې د طبیعي 

پرېږدي، د دغه سپارښت  پایله کې هم کېدای يش خپل کورونه  په  پېښو 

لیک په څلورمه برخه کې پرې بحث شوی دی؛ په داسې حال کې، چې 

XI یوازې پر هغو پناه غوښتونکو مترکز لري، چې د ۱۹۵۱ ز. کال د پناه 

د  پېژندل کېږي، چې  توګه  په  په کنوانسیون کې، د هغو وګړو  غوښتونکو 

کېږي، چې  اړ  ته  امله دې  له  تاوتریخوايل  یا  او زورزیايت، جګړې  ځور 

له خپل هېواد څخه تېښته وکړي. د بېلګې په توګه XI بله برخه د اجباري 

نه  په دې ردیف کې  او هغه کسان  اړه بحث کوي  په  بیځایه شویو کسانو 

شاملوي، چې د اقتصادي ناورینونو له امله خپل هېواد پرېږدي. 

د ۲۰۱۸ ز. کال د اټکلونو له مخې، د نړۍ په لر او بر کې تر ۲۵ میلیونه 

زیات کسان، د پناه غوښتونکي په ډله کې قرار لري، چې د پناه غوښتونکو 

تر دوو پر درېیمه برخه زیات یوازې د پنځو هېوادونو لکه: افغانستان، برما، 

سومالیا، سویي سوډان، او سوریې څخه دی. د بېلګې په توګه د لبنان په 

هېواد کې چې ۶ میلیونه وګړي لري، اوسمهال د هرو ۱۰۰۰ تنو په مقابل 

کې ۱۶۴ پناه غوښتونکي ژوند کوي – او البته دغه شمېره، د هغو فلسطیني 

پناه غوښتونکو په استثنا ده، چې له ۷۰ کلونو راهیسې د ملګرو ملتونو او په 

نژدې ختیځ کې د فلسطین د پناه غوښتونکو لپاره د کار سازمان تر ادارې 

الندې په لبنان کې اوسېږي. د دې ترڅنګ، د هغو عراقي، سوري او یمني 

او  اردن  لبنان،  څخه  هېوادونو  خپلو  له  چې  شمېرې،  رسمي  اړه  په  وګړو 

ترکیې ته ځي، تر هغه ډېر کم دی، چې په واقعیت کې دي. په واقعیت کې 
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کارونه تررسه يش. د کارګرۍ سازمانونو لپاره دا اړین نه دی، چې یوازې د 

کارګرانو پر زده کړې او د مهارتونو پر پرمختیا مترکز وکړي، بلکې په مبدا 

ارزښت  زیات  له  هم  ساتل  اړیکو  د  سازمانونو رسه  کارګري  د  کې  هېواد 

څخه برخمن دی.

د کارګرۍ سازمانونو لپاره کاري ټکی

پناه  9 د  رسه  ډولونو  نورو  د  کېدو  بېځایه  د  چې  کړئ،  ترالسه  ډاډ 

غوښتونکو د توپیر په برخه کې د اصطاحاتو کارونه، د کارګرۍ 

سازمانونو او د هغوی د غړو لپاره څرګند او روښانه دي. د بېلګې په 

توګه په عريب ژبه کې د )هجرت(، )مهاجرت( اصطاح کارونې ته 

ډېره لېوالتیا موجوده ده، چې د دغو ټولو ډولونو لپاره کارول کېږي 

، په پایله کې دغه چاره، په دې برخه کې یو ګډ درک او پوهاوی، 

کمزوری کوي. 

د پناه غوښتونکو په ژبه بروشورونه، برېښنايي اپلیکشونونه او نور  9

کارګرۍ  له  او  حقونه  هغوی  د  چې  کړي،  چمتو  توکي  مناسب 

سازمانونو رسه د هغوی تعامل او ښکېلتیا ګټې ترشیح کړي. 

ډاډ ترالسه کړئ، چې د پناه غوښتونکو مسلکي مهارتونه پېژندل  9

شوي، ترڅو د کار له چاپېریال رسه د هغوی له یو ځای کېدو څخه 

ډاډ ترالسه يش. 

د کاري فرصتونو، د مهارتونو کچې لوړاوي او ټولنیز ادغام په تړاو،  9

د پوهاوي په برخه کې له پناه غوښتونکو رسه د مرستې په موخه، په 

مستقیمه توګه یا پرلیکه بڼه د ژبې د زده کړې کورسونه جوړ کړئ. 

ډاډ ترالسه کړئ، چې د کارګرۍ سازمانونه کولی يش، له هغو سیمو  9

څخه لیدنه وکړي، چې له پناه غوښتونکو څخه کوربه توب کوي.

دې الرې هغوی وکولی يش، مناسب کار ولري او کارګرۍ سازمانونه جوړ 

یا وررسه یوځای يش. 

دولتونه دنده لري، ترڅو له کارګرۍ سازمانونو رسه مشوره وکړي، ترڅو 

په 35 پاراګراف کې له در	 شویو مطالبو رسه سم، د کار سیمه ییز بازار ته د 

کډوالو الرسسی برابر کړي. په واقعیت کې د دغه هدف تعقیبول، تر ډېره په 

پام وړ هېواد کې د کار حقونو په وضعیت او همدارنګه د ټولنیز دیالوګ په 

کچې پورې تړاو لري. خو د کارګرۍ سازمانونو د غړیتوب په بنسټ کې د 

پناه غوښتونکو په شاملولو رسه، په پایله کې په مذاکراتو کې د ټولنو د چنې 

پیاوړي يش. په دې برخه کې مهم فعالیتونه کولی يش د  به  وهلو ظرفیت 

امکان تر بریده د داخل شویو پناه غوښتونکو د مهارتونو ارزونې او د هغوی 

د زده کړو لپاره البینګ ته شامل يش.

XI برخه، د بېرته ستنېدونکو په خپله خوښه بېرته ستنېدنې او د هغوی 

بېرته یوځای کېدو په اړه په یوې فرعي برخې رسه پای مومي. د پېښو په 

یا  پناه غوښتونکي د جګړو  یا کډوايل پرخاف،  بيځایه کېدو  پایله کې د 

ځور او زوزیايت یا سیايس ځورونو له امله خپل هېوادونه پرېږدي. پر دې 

بنسټ، د هغوی بېرته ستنېدنه تر ډېره د هغوی په هېوادونو کې د رشایطو په 

تغییر پورې تړلی دی، له همدې امله ممکن کلونه نه بلکې لسیزې وخت 

برابر  لپاره رشایط  ستنېدو  بېرته  د  د هغوی  ته  ترڅو خپلو کورونو  ونیي، 

زیات  ډېر  يش  کولی  لپاره،  اسانولو  د  لړۍ  دغه  د  حال،  همدې  په  يش. 

د  اردن  د  برخه کې  په  ادغام  د  پناه غوښتونکو  او  د کډوالو 

کارګرۍ ټولنو د رسارسي فدراسیون ونډه

په اردن کې، یا هغه هېواد کې، چې په خپل ګاونډ کې له خپلو هېوادونو 

څخه د تېښتېدلو کسانو له جوپو رسه مخ دي، د دغه هېواد د کارګرۍ 

ټولنې رسارسي فدراسیون، په دې وروستیو کې د کارګرو کډوالو لپاره 

یو ځانګړی کمېسیون یې رامنځته کړی دی. دغه کمېټه مسوولیت لري، 

چې د کارګرانو د حقونو په تړاو د کډوالو او پناه غوښتونکو د پوهاوي 

په  دفاع  د  حقونو  د  دوی  د  کمېټه،  یاده  همدارنګه  کړي.  لوړه  کچه 

وزارت  کار  د  او  ادارو  حقوقي  له  ترڅو  کوي،  هڅه  او  دي  کې  لټه 

ماتړ  څخه  هغوی  له  کې،  صورت  په  کېدو  مخامخ  د  هغوی  د  رسه 

وکړي. پر دې رسبېره، د دغه هېواد پولو ته د اخل شویو کسانو حقوقي 

وضعیت پورې اړوندو چارو د تسهیل په موخه، د کډوالو کارګرو د مي 

کمېسیون او د دغه هېواد د مي امنیت د ریاست ترمنځ یو هوکړه لیک 

السلیک شوی دی. د اردن د کارګرۍ ټولنو رسارسي فدراسیون همدا 

کړې  زده  مسلکي  او  تخنیکي  لپاره،  غوښتونکو  پناه  او  کډوالو  د  راز 

په دې توګه ښيي، چې د کارګرۍ سازمانونه څرنګه  او  وړاندې کوي 

د  کډوالو  د  ترڅو  کړي،  وړاندې  ډولونه  بېابېل  ماتړ  د  يش،  کولی 

ادغام زمینه برابره کړي

د کار نړیوال معیارونه

دا مهم دی، چې یادونه ويش، چې د کار ټول نړیوال معیارونه، د پناه 

حقوقي  د  هغوی  د  کارګران  ټول  دی:  وړ  تنفیذ  د  تړاو  په  غوښتونکو 

کار  هېواد کې  یو  په  لري، چې  پرته، حق  نیولو  کې  پام  په  له  وضعیت 

وکړي. له دې رسه، د کار نړیوال سازمان هغه ځانګړی سند، چې د پناه 

غوښتونکو په تړاو د کارولو وړ دی، په الندې توګه دي: 

د کار بــازار تــه د پنــاه غوښــتونکو او نــورو بیځایــه شــویو 	 

کســانو د الرسيس پــه تــړاو الرښــود اصــول، ۲۰۱۶. کال
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XII  برخه بیا هم پر نوښتیزو اصطاحاتو ټینګار لري، چې په واضحه 

او  واټن  ترمنځ  لیک  سپارښت  ګڼې   ۷۱ د  او  لیک  سپارښت  دغه  د  توګه 

توپیر ښيي. د نویو اصطاحاتو په زړه کې، د ناورین د مدیریت سیکل په 

الندې شکل کې قرار لري، چې هم د جګړې او هم پېښو رشایطو دواړو 

لپاره کارونه لري. دغه سیکل، د مرسته رسوونکې ټولنې، او همدارنګه هغو 

رشیکانو له خوا چمتو شوی، چې د جګړې او تاوتریخوايل له رشایطو رسه 

مقابله کوي. د یاد سیکل اصي عنر، مخنیوی دی، چې د یو هر اړخیز 

فعالیت په توګه ګڼل کېږي، چې په ټولو وختونو لومړیتوب ولري. څېړنو 

ښوديل، چې دوه پر درېیمه برخه ټولې وسله وايل نښتې، د سولې د هوکړه 

لیک تر السلیک کېدو څو کاله وروسته، بېرته پیل شوې، او له دې امله، 

مخنیوی د مرسته رسونکي او برشي او خیریه سازمانونو لپاره، پر یوه اصي 

تلپاتې  د  راز  تاوتریخوايل څخه مخنیوی همدا  له  تبیدیل شوې ده.  مسله 

پرمختیايي هدفونو په ۱۶ موخه کې هم انعکاس موندلی دی. 

لږترلږه  خو  ده،  چاره  ستونزمنه  یوه  مخنیوی  ورځ  نن  پېښو  طبیعي  له 

کولی شو، چې د اغېزو کچه راټیټه کړو. له همدې امله ده، چې د ناورین 

وړ  پام  د  کړیو  رسولو  مرسته  بیړنۍ  د  ورځ  نن  مخنیوی،  څخه  اغېزو  د 

ګرځېدلی، او ډېره کله ترې ګټه اخي. د اغېزو کچې راټیټول له چمتووايل 

رسه نژدې اړیکې لري؛ داسې انګېرل کېږي، چې د جګړې، د برش د الس 

زېږندنه ناورینونو )د بېلګې په توګه، د توهوکو تر زلزلې وروسته پر ۲۰۱۱ ز. 

کال د فوکوشمیا هستوي فاجعه( او د طبیعي پېښو د ناوړه اغېزو کچه کولی 

شو، چې د خطرونو پر مدیریت د مترکز له الرې، راټیټه کړو.

 ،)CITU / KSPI( پایله: د اندونیزیا د کارګرۍ ټولنو رسارسي کنفدراسیون

روزنې  د  کارکوونکو  د  ټولنو  کارګرۍ  د  کې،  سیمو  مستعدو  لپاره  پېښو  د 

د  اندونیزیا  د  کې،  وروستیو  دې  په  لري.  پاملرنه  زیاته  ډېره  ته  فعالیتونو 

کارګرانو د ټولنې یوه مرستندویه او خیریه موسسه )LKPI( د ددغه هېواد د 

دولت په ماتړ رسه تازه په کار پیل کړی دی. دغه موسسه هیله لري، چې 

دغه فعالیتونه پراخ او پیاوړی يش.

مخنیوی، د اغېزو کچې راټیټول او چمتووالی  .XII

غـړي پـه ځانګـړې توګـه پـه هغـو هېوادونو کې چې د جګـړو یا پېښـو د وړاندوینې وړ خطرونه شـتون لري، بایـد اړین اقدامـات ترالس الندې . 41

ونیـي، ترڅـو د کارګومارنـې او کارګـرۍ سـازمانونو او نورو رشیکانو رسه په سـا مشـورې رسه، مقاومـوايل رامنځته کړي او پـه په دې توګه، د 

مخنیـوي، د اغېـزو کچـې راټیټولـو او لـه ناوریـن څخـه د مخنیـوي له الرو چـارو څخه ګټه واخي؛ ترڅو پر بنسـټ یـې له اقتصـادي او ټولنیزه 

پرمختیـا او مناسـب کار ماتـړ ويش؛ په ځانګـړې توګه د الندې اقداماتو په مرسـته:

پـه مـي، محـي او سـیمه ییـزه کچـه، د بـرشي، فزیکـي، اقتصـادي، چاپېریـال سـاتنې، اداري او ټولنیـزو پانګـو د ګواښـونو او زیامننتیـا 	. 

پېژندنـه او ارزونـه؛ 

د خطرونـو مدیریـت؛ پـه ځانګـړې توګـه احتـاميل پان جوړونه، لـه وخته مخکې خربتیـا، د خطرونو د کچـې راټیټـول او د بیړنۍ غربګون ب. 

لپـاره چمتووايل؛ او 

د څـو ملیتـي او ټولنیـزه پالیسـۍ پـه کاروبـار پـورې اړونـدو اصولـو د درې اړخیـزې اعامیـې ۱۹۸۸ او د کار د بنسـټیزو اصولـو او حقونـو 	. 

پـه تـړاو د کار نړیـوال سـازمان اعامیـې پـه پـام کـې نیولـو رسه، هـم په دولتـي او هم خصويص سـکټور کـې، د مداومـې ګومارنـې او کار 

موندنـې د مدیریـت لـه الرې، لـه ناوریـن څخـه مخنیـوی او د ناوریـن د نـاوړه اغېـزو د کچـې ټیټوالی.

در د ناورین د رامنځته کېدو په صورت کې، بیړنی غربګون ډېر زیات 

او اغېزناک دی – دغه غربګون که په جګړه ییز حالت کې د برشي  اړین 

په توګه زیامنن شویو کسانو  بېلګې  )د  له الرې وي  مرستو د چمتو کولو 

بیړنۍ  پیښې د رامنځته کېدو په صورت کې،  یا د  ته د الرسيس موضوع( 

مرسته وي. ورپسې د کار نړۍ په ځانګړې توګه د کارګرۍ سازمانونه د دغو 

هڅو په برخه مهمه ونډه لري؛ په ځانګړې توګه په لنډمهاله زماين موده کې 

د یو زیات شمېر خلکو د بسیجولو په برخه کې. په پایله کې، د ریکوري 

وګړو چټک  د  بازار رسه  له  کار  د  او  کارموندنې  لنډمهالې  دوره،  ورپسې 

بیایوځای کېدو )که هغه پخواين جنګیايل وي یا ملکي بیځایه شوي کسان( 

او همدارنګه په اوږدمهاله توګه د ټولنیزو زیربناوو په برخه کې د بیارغونې 

اوږدمهالو پروژو ته شاملېږي، ترڅو د راتلونکو ټکانونو په وړاندې د خلکو 

د مقاوموايل کچه لوړه يش.
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د طبیعي پېښو په وړاندې د چمتووايل په برخه کې د جاپان 

د کارګرۍ سازمانونو ونډه

د  اغېزو  د  ناورین  د   )JTUCRENGO( ټولنې کارګرۍ  د  د جاپان 

راکمولو، چمتووايل او د پېښو په وړاندې د غربګون په برخه کې ډېر 

زیات پرمختګ کړی دی. دغه له جزیرو جوړ هېواد، تر ډېره له زلزلو، 

چې  کارګران  هغه  او  کړیږي  څخه  څپو  له  سونامې  د  ان  او  توفانونو 

داوطلب کېږي، د دغه ډول پېښو تر رامنځته کېدو وروسته سمدستي د 

غربګون یوه برخه جوړوي. د دغه هېواد په ۴۷ والیتونو کې د کارګرۍ 

لکه  کوي؛  چمتو  بسیج  چټک  کارګرانو  د  حضور،  نامتمرکزه  ټولنې 

څرنګه چې د پېښو په تړاو د پرمختللو معلوماتو د لېږد او رشیکولو او 

همدارنګه د بیړنیو معلوماتو د لېږد له سیستم څخه هم ګټه اخي. 

کولی  ټولنې  کارګرۍ  د  چې  ښي،  بېلګه  جاپاين  دغه  بنسټ،  دې  پر 

يش، د داوطلبو کارګرانو په سمبالښت کې د ناورین په ټولو دورو کې 

فعاله او کارنده ونډه ولوبوي. هغوی نه یوازې په بحراين رشایطو کې د 

چټک غربګون په برخه کې د برشي ځواک تامینوي، بلکې کولی يش، 

د مناسب کاري معیارونو د څارنې او پلیتابه په موخه، د مراقبو کسانو په 

توګه، هم ونډه ادا کړي. رسبېره پر دې، هغوی کولی يش، د کارګرانو 

لپاره له غښتي حقوقي چواکاټونو د رامنځته کېدو  د حقونو د ساتنې 

په موخه، له سیمه ییزو رشکتونو او چارواکو څخه هم ګټه واخي )د 

بېلګې په توګه د داوطلبانه فعالیتنو لپاره د بیمې د طرحه کولو له الرې(.

له  ریکوري  د  کې  جاپان  په  پروژه،  زلزلې  د  سازمان  نړیوال  د  کار  د 

له  او  موخه،  په  راټولو  د  کړنارو  او  درسونو  غوره  د  څخه  اقداماتو 

نړیوالې ټولنې رسه د رشیکولو لپاره هڅه کوي: 

/209150_https://www.ilo.org/asia/projects/WCMS

lang - fa / index.htm

د کار نړیوال معیارونه

ــړاو درې 	  ــه ت ــۍ پ ــز پالیس ــو او ټولنی ــي کاروبارون ــو ملیت د څ

اړخیــزه اعامیــه، ۱۹۷۷، او وروســتی تعدیــل یــې ۲۰۱۷. 

د کار د بنســټیزو حقونــو او اصولــو پــه تــړاو د کار نړیــوال 	 

اعامیــه، ۱۹۹۸. ســازمان 

د کارګرۍ سازمانونو لپاره کاري ټکي 

د پېښو د مخنیوي، د اغېزو کچې راټیټولو او چمتووايل په مفهوم  9

او  کارګرانو  د  کې،  سیمو  مستعدو  لپاره  جګړو  او  پېښو  د  رسه، 

فعاالنو حساسول. 

برخه  9 لپاره د کارګرۍ سازمانونو د کارنده  ناورینونو د مدیریت  د 

د  یوازې  نه   – وکړئ  البینګ  لپاره  دولتونو  د  موخه،  په  اخیستنې 

ناورین تر رامنځته کېدو وروسته، بلکې په دومداره توګه په ټولو 

دورو کې )مقاوموالی(.

بیړنیو  9 د  کې  سازمانونو  کارګرۍ  په  کچه  نامتمرکزه  او  متمرکز  په 

مرستو د رسولو او همغږۍ ټیمونو د رامنځته کېدو شونتیا وڅېړئ.
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نړیواله همکارۍ   .XIII

غـړي ناوریـن تـه د غربګـون او چمتـووايل پـه برخه کـې باید رسه همـکارۍ پیاوړې کـړي او د دواړخیـزو او څو اړخیـزو متهیداتـو او اړیکو له . 42

الرې پـه ځانګـړې توګـه د ملګـرو ملتونـو، د نړیوالـو مايل ادارو او نـورو نړیوالو او سـیمه ییزو میکانیزمونـو له الرې، په دې برخـه کې همغږی 

غربګـون او اړیـن اقدامـات تـررسه کـړي. غـړي بایـد لـه موجـودو متهیداتـو، ادارو او میکانیزمونـو څخه ګټـه واخـي او د اړتیا پـه صورت کې 

یې پیـاوړي کړي. 

ناوریـن تـه غربګـون پـه ځانګـړې توګـه پـه دې برخـه کـې د سـیمه ییـزو او نړیوالـو سـازمانونو ماتـړ بایـد پـر کارګومارنـې، مناسـب او باثباتـه . 43

کاروبارونـو مترکـز ولـري او لـه نړیوالـو کارګـري معیارونـو رسه سـم وي. 

غـړي بایـد ناوریـن تـه د غربګـون پـه برخـه کـې، د پرمختیايـي مرسـتو او دولتـي او خصـويص پانګونـې د پیاوړتیـا پـه موخـه، د مناسـبو کاري . 44

فرصتونـو، د کارګومارنـې لـړۍ د پراختیـا او ځـان ګومارنـې پـه برخـه کـې رسه همـکاري وکـړي. 

نړیـوال سـازمانونه ناوریـن تـه د غربګـون پـه برخـه کـې بایـد پـه خپلـو کړنـارو کـې د همـکارۍ او همغـږۍ لړۍ پیـاوړي کـړي، او پـه نړیوالو . 45

پالیسـیو پـورې اړونـدو چوکاټونـو او میکانیزمونـو څخـه پـه بشـپړ ډول کار واخي. 

د کار نړیـوال سـازمان بایـد لـه سـیمه ییـزو او نړیوالـو ادارو رسه پـه نژدې همـکارۍ رسه، ناوریـن د غربګون لپاره لـه غړو رسه د مرسـتې په برخه . 46

کـې، پـر کارموندنـې، ادغـام، د کار بـازار ته پـر الرسيس، د ظرفیتونـو پر پرمختیـا او اداري بیارغونـې مترکز ولری. 

غـړي بایـد نړیوالـه همـکارۍ رسه غښـتلې کړي؛ پـه ځانګړې توګـه د معلوماتو، پوهاویـو، غوره کړنـارو او ټکنالوژۍ د په خپله خوښـه تبادلې . 47

لـه الرې، د سـولې د پیاوړتیـا، ناوریـن څخـه د مخنیوي، د ناورینونـو د اغېزو کچې راټیټولـو، ریکوري او مقاومـوايل په برخه کې. 

د سـولې او مقاومـوايل لپـاره د بشـپړ، تولیـدي، مناسـب کار د پياوړتیـا پـه موخـه، ناورین تـه د غربګون په اړه بایـد د غړو ترمنځ نـژدې همغږي . 48

او همغـاړي تـوب؛ پـه ځانګـړې توګـه د برشي او پرمختیايي مرسـتو پـه برخه کې، شـتون ولري.

پایله: د نړۍ په لر او برکې په کارګري سازمانونو کې زیاتې تجربې او پوهې 

شتون لري، خو دغه پوهه او تجربې په کايف اندازه مستند شوي نه دي.

د دغو شبکو ظرفیت نه شو کولی کم وانګېرو. زیاتره ننګونې له دولتي 

کارګري  که  لري.  اړتیا  ته  اقداماتو  کچه  لوړه  سیمې  تر  او  تېرېږي  پولو 

سازمانونه وکړای يش، چې د خپلو تجربو د رشیکولو، د کارګرانو د پیوستون 

د پیاوړتیا، د تبلیغايت وسیلو د تدوین په برخه کې په سیمه ییزه کچه رسه 

راټول يش، او د ظرفیتونو د پیاوړتیا په برخه کې ځانونه ښکېل کړي، نو له 

شک پرته، له ناورین او شخړو رسه د مقابلې په برخه کې به د هغوی ونډه 

ډېره کره او اغېزناکه وي. 

د  ناورینونو رسه  شویو  رامنځته  کې  پایله  په  پېښو  طبیعي  او  د جګړو 

مخ کېدو په صورت کې، د دولتي ادارو او ټولنیزو رشیکانو )د کارګرۍ او 

کارګومارنې سازمانونو( ظرفیت کچه په پام وړ توګه کمزوری کېږي. پر دې 

بنسټ، په دې برخه کې نړیواله همکارۍ ډېرې مهمې او اړینې دی. دغه 

مايل  یا  تخنیکي  لوژستیکي،  له  ولري،  بڼې  بېابېلې  يش  کولی  همکارۍ 

څخه نیويل، د ټولنیزو شخړو او اقلیمي بدلونونو د اغېزو رسه د مقابلې په 

برخه کې تر تلپاتو او باثباتو همکاریو پورې. 

نړیوالې همکارۍ کولی يش، دوه اړخیزې، څو اړخیزې یا سیمه ییزې 

نړیوالو  نادولتي  سازمانونو،  ملتونو  ملګرو  د  يش،  کولی  چاره  دغه  وي. 

په  سیمې  د  کې،  واقعیت  په  وي.  شامل  ته   ITUC ته  ځانګړې  په  ادارو 

باید ډېرې  ترمنځ،  توګه د کارګرۍ سازمانونو  په ځانګړې  کچه همکاري، 

غښتلې ، پراخې او پیاوړې وي. اوږدمهالې همکارۍ، د بالتیک سمندرګۍ 

د کارګرۍ اتحادیو شبکې )BASTUN( چې د ۲۰ میلیون غړو په لرلو رسه 

۲۲ سازمانونه تر خپل پوښښ الندې راويل، او د افریقا د کارګرۍ ټولنو د 

یووايل سازمان )OATUU( شاملېږي، چې 73 رشکتونو ته په 53 هېوادونو 

کې د ۲۳ میلیونو او په ځېنو وختونو 25 میلیون کارگرو په تر پوښښ الندې 

راوستلو رسه، شاملېږي. په همدې حال، دا شخړه ده، چې د همکاریو د 

رامنځته کېدو المل ګرځي؛ لکه د بالکان د پیوستون شبکې په اړه یو مورد 

»Solidarnost« ، چې له دې الرې، د هغو هېوادونو د کارګرۍ سازمانونه، 

او پوهاوي رسه رشیکوي، چې د پخواين  نارسمي توګه خپلې تجربې  په 

یوګساویا تر انحال وروسته رامنځته شوي دي.



51

لیک  پرمختیايي موخو رسه د ۲۰۵ ګڼې سپارښت  تلپاتې  له 

اړیکې

ورته  کې  لیک  سپارښت  ګڼه   ۲۰۵ په  چې  برخه،  عمده  څه  هغه  د 

رسه  هیلو  له  موخو  پرمختیايي  تلپايت  د  اجنډا   ۲۰۳۰ د  کېږي،  اشاره 

په ځانګړې توګه )خو پرې محدود نه( د ټولنیز ماتړ په اړه د تلپاتې 

په  ودې  اقتصادي  او  کار  مناسب  د  موخې،   ۱،۳ موخې  پرمختیايي 

تړاو ۸ موخې او د سولې او عدالت او پیاوړي ادارو په اړه ۱۶ موخې 

رسه اړیکې لري. دولتونه د ملګرو ملتونو د سیايس لوړې کچه فوروم 

)HLPF( له الرې لېوالتیا لري، چې د تلپايت پرمختیايي موخو په برخه 

کې خپل پرمختګونه په منظم ډول اپډیت کړي او دغه چاره کولی يش، 

وړ  پام  د  ترڅو  وي،  فرصت  مهم  ټولو  تر  لپاره  سازمانونو  کارګري  د 

پرمختیايي موخو په برخه کې خپله ونډه مهمه جوته کي.

د کارګرۍ سازمانونو لپاره کاري ټګي

د جګړو او پېښو د رسحدي تحرک او خوځښت په ځانګړې توګه  9

د اقلیم د بدلون او بېابېلو جریانونو په تړاو یې د کارګرۍ سازمانونو 

ترمنځ د پوهاوي کچه لوړه کړئ. 

له  9 کې  هېوادونو  نورو  په  څخه  لیک  سپارښت  له  ګڼې   ۲۰۵ د 

کارګرۍ سازمانونو رسه د اړیکو د پراختیا او پیاوړتیا / که د سیمه 

ییزو موسسو یا د کارګرۍ ټولنو د یو بسر د رامنځته کېدو له الرې 

وي – د ګډو ننګونو او ګواښونو په تړاو د بحث لپاره، ګټه واخلئ. 

۲۰۵ ګڼه سپارښت لیک د ۲۰۳۰ ز. کال اجنډا د تلپايت پرمختیايي  9

توګه،  په  البینګ  د  لپاره  دولتونو  د  کې  برخه  په  پلیتابه  د  موخو 

مرتبط کړئ.
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د سولې او مقاوموايل په موخه، د ګومارنې او مناسب کار لپاره، د کارګرانو الرښود،  )۲۰۵( ګڼه سپارښت لیک

پایله: 

د کار نړیوال سازمان ۲۰۵ ګڼه سپارښت لیک تر نهايي تصوب وروسته، 

د دغه سازمان د ۱۹۴۴ ز. کال د ۷۱ سپارښت لیک ځایناستی ګرځي. پر 

۲۰۱۷ ز. کال د دغه سپارښت لیک تصویب، یوازې د سفر پیل دی. اوس 

ناورینونو رسه د مقابلې  نړیوالو  او  د دې وخت رارسېدلی، چې له جګړو 

په موخه، د مناسب کار د ونډې د پیاوړتیا لپاره، مشخصې او جوتې الرې 

چارې تر الس الندې ونیول يش. په دې برخه کې باید له کارګرۍ سازمانونو 

رسه مشوره ويش. 

دغه   – کوي  وړاندې  نه  الرې  حل  کومې  لیک  سپارښت  ګڼه   ۲۰۵

سپارښت لیک یوازې یوه وسیله ده، چې له ټولنیزو رشیکانو څخه غواړي، 

ترڅو په منظم ډول د هغو الرو چارو په اړه سوچ وکړي، چې د کار نړۍ پر 

بنسټ یې کولی يش، پر یو امن او خوندي نړۍ د ځمکې کرې د بدلولو په 

برخه کې، تلپاتې او محوري ونډه ولري. 

په بحراين  بلنه،  ته  او عمل  اقدام  په واقعیت کې  لیک  دغه سپارښت 

رشایطو کې د ټولنیز دیالوګ په تړاو د پوهاوي کچې د لوړتیا په برخه کې 

یوه هڅه او بېابېلې کړنارې دي، چې پر بنسټ یې ټولنیز رشیکان کولی 

يش، د تاوتریخوايل او د پېښو د اغېزو کچې د راټیټولو په برخه کې، مرسته 

وکړي. د کارګرۍ سازمانونه باید د دغه ټولنیز دیالوګ په پار چمتو وي. 

کنوانسیونونه،  لکه  وسیلې،  او  سندونه  نور  سازمان  نړیوال  کار  د 

پروتوکولونه یا سپارښت لیکونه یې، د ورځې په تېرېدو رسه له هېوادونو او د 

کارګرۍ نړیوالو سازمانونو رسه مخ په کمېدو دي. په دې توګه، د کار نړیوال 

سازمان له لیده، دغه نوی سپارښت لیک ورزیاته شو. 

د یادونې وړ ده، چې ۲۰۵ ګڼه سپارښت لیک یوازې پر هغو محدودو 

ټولنیزې  دي.  شاهد  پېښو  طبیعي  او  جګړو  د  چې  محدودېږي،  نه  سیمو 

النجې، سیايس راډیکالیزه او شدیده بیوزلی، د نړۍ زیات هېوادونه اغېزمن 

کړی، داسې ښکاري، چې دغه لړۍ به بیا هم دوام ومومي. له دې رسه رسه، 

د نړۍ په زیاترو برخو کې کمزوری کېږي. د غړیتوب کچه د راټیټېدو په 

حال کې دی؛ د ۲۰۵ ګڼه سپارښت لیک په دې لټه کې دی، چې دغه لړۍ 

معکوسه يش.






