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 ۸۲/۴۰/۸۴1۲    حقوقدانان افغان در اروپا
 

 کار یاز روز جهان لیتجل
 میداریم یکارگر را گرام یبراو مصئون  یصح

 

( هیاتحادرور از جانب سازمان ) نیکارگر است . ا یو مصئون کار برا یساحه کار صح یالملل نیروز ب لیاپر ۸۲
در سطح جهان  انیقربانروز از  نیدر ا . عالوتاً گرددیم لیسو تجل نیبد ۸۴۴2ملل متحد از سال  کارگران یالملل نیب
 یاز خطرات جانب یو سائر خطرات ناش یجسم تیمصئون عدمکار و به نسبت  انیکه در جر دیآیبود به عمل م ادی

 .اند دهیگرد یقربان ساحه کار یصح
 

 ً  طیشرا نیتضم ،یاجتماع ناتی، عرضه کردن تاٌم یو صح یاجتماع یها مهیمانند، حق ب یکار ناتیتضم همه نیمتا
 یبه کار ناش یدر صورت عدم مساعدت جسمان حق امرار دستمزد ،تقاعدساعات کار روزانه ، حق  نیمناسب و تع

قوق کار ح یکه مورد بحث اساس دهیگرد ینیشبیها پ شورکار اکثر ک نیمسائل مهم اند که در قوان یکار یها بیاز آس
  .باشندیم زین
 

بزرگ ، موضوع دفاع از حقوق  یها یاز ابهامات و باز یجنگ ناش الرغم تداوم یکشور جنگ زده ما عل در
سوال قابل دقت و توجه است که دولت، وزارت کار و  کی یاجتماع ناتیو تاٌم یکار یها نیکارگران و ارائه تضم

در  وران هنوز بدانها در سطح نازل برخورد نموده اند. قرار معلوم شهیکارگران و پ هیو اتحاد یاجتماع ناتیتاٌم
 یو ب ندیاز کار اخراج نما کارگران را توانندیم یبه ساده گ انیکارفرما کشور کاتیکوچک و فابر یموسسات صنعت

  .دستمزد تناسب ندارند زانیسرنوشت سازند. ساعات کار با م
 

خورد ربکه مساعد کار اند، به نسبت عدم  کارانیب زانیکه م دینمایم انیحقوقدانان افغان در اروپا به وضاحت ب انجمن
ف سخود قرار دارد. دولت با کمال تأ  سطح نی، در بلند تر یکاریشده مبارزه با ب میدولت و عدم برنامه تنظ مسئوالنهٔ 
. دریدست گ یاقدامات الزمه را رو نهیشامل و در زم شیساالنه خو یاکار را نتوانسته است در برنامه ه جادیبرنامه ا
کارگر و کارفرما  نیکار ب یکارگران و قرارداد ها یبرا یکار یها نیتضم جادیمسئول در سطح دولت در امقامات 

 .کندیمداخله نم
 

 زیوع حاموض نیوران افغانستان تا کنون ا شهیکارگران و پ هیپارلمان و اتحاد ک،یژورنالست یکمال تاٌسف نهاد ها با
  .کتله بزرگ مساعد بکار را در دستور بحث ها و تبادل نظر قرار نداده اند کی یبزرگ برا تیاهم

 

ائر و س یصح تی،مصئون یجسمان تیموضوعات مانند مصئون نیاست تا ا دواریحقوقدانان افغان در اروپا ام انجمن
 ینیتقن ید هاگرم در نها یتبادل نظر و بحث ها یشامل پروگرامها یاسیس یبا بحث ها یدر مواز یکار یها نیتضم

 .کشور گردد کیو ژورنالست
 

 احترام با
 
 انجمن حقوقدانان افغان در اروپا هیاجرائ اٌتیه

 

Vereniging Afghaanse Juristen inEuropa

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Hoqoqdanan_tajlil_rose_karger.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Hoqoqdanan_tajlil_rose_karger.pdf

