د افغانستان اسالمي جمهوریت
د عدلیې وزارت
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رسمي جریده

فوق العاده ګڼه

موافقتنامه بین حکومت قطر و حکومت جمهوری اسالمی افغانستان در مورد تنظیم استخدام کارگران
افغانی در دولت قطر

تاریخ نشر )۲۰( :جوزا سال  ۱۳۸۸هــ.ش نمبر مسلسل)۹۸۲( :

فرمان
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان در مورد موافقتنامه بین حکومت قطر و جمهوری اسالمی افغانستان
شماره)۵۵( :
تاریخ۱۳۸۸/۳/۱۶ :
مادۀ اول:
به اساس حکم فقره ( )۱۶مادۀ شصت و چهارم قانون اساسی افغانستاان موافقانامته بتحن حکومتت ق تر و حکومتت ممهتور
اسالمی افغانساان را مبنی بر انظحم اساخدام کارگران افغانی اوس دولت ق ر که به اساس مصوبات شتماره ( )۱۳۲مترر
 ۱۳۸۸/۲/۱۴ولسی مرگه و ( )۱۱۶مرر  ۱۳۸۸/۲/۲۹مشرانو مرگه شورا ملی اصدحق گردحده ،اوشحح می دارم.
مادۀ دوم:
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احن فرمان از اارحخ اوشحح نافذ و همراه با مصوبات مملسحن شورا ملی در مرحدۀ رسمی نشر گردد.

حامد کرزی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

جمهوری اسالمی افغانستان
شورای ملی
ولسی جرگه
تصدیق ولسی جرگ ه از موافقتنامه بین حکومت قطر و حکومت جمهوری اسالمی افغانستان در مورد تنظیم استخدام
کارگران افغانی در دولت قطر
شماره)۱۳۲( :
تاریخ۱۳۸۸/۲/۱۴ :
به اأسی از حکم مادۀ نودم قانون اساسی افغانساان ،موافقانامه بحن حکومت ق تر و حکومتت ممهتور استالمی افغانستاان د
رمتتتورد انظتتتحم استتتاخدام کتتتارگران افغتتتانی در دولتتتت ق تتتر بتتته داختتت ( )۱۸متتتادۀ در ملستتتۀ عمتتتومی روز دو شتتتنبه متتترر
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 ۱۳۸۸/۲/۱۴ولسی مرگه اصدحق گردحد.

با احترام

میرویس یاسینی

نایب اول ولسی جرگه

جمهوری اسالمی افغانستان
شورای ملی
مشرانو جرگه
تصدیق مشرانو جرگه از موافقتنامه بین حکومت قطر و حکومت جمهوری اسالمی افغانستان در مورد تنظیم استخدام
کارگران افغانی در دولت قطر
شماره)۱۱۶( :
تاریخ۱۳۸۸/۲/۲۹ :
به اأسی از حکم مادۀ نودم قانون اساسی افغانساان ،موافقانامه بحن حکومت ق ر و حکومت ممهور اسالمی افغانستاان در
مورد انظحم اساخدام کارگران افغانی در دولت ق ر در ملسۀ عمومی مرر  ۱۳۸۸/۲/۲۹مشرانو مرگه اصدحق گردحد.
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سید حامد گیالنی

نایب اول مشرانو جرگه

موافقتنامه بین حکومت قطر و حکومت جمهوری اسالمی افغانستان در مورد تنظیم استخدام کارگران
افغانی در دولت قطر
حکومت دولت ق ر و حکومت ممهور اسالمی افغانساان ،به منظور احکحم رواب دوساانه و همکار ماقاب و بته هتد
انظحم اساخدام قوه کار بحن رفحن ،و به منظور انظحم قوه کتار افغتانی در دولتت ق تر ،و بته مقصتد فتراهم ستاز حماحتت و
رفاه برا همه اصنا

کارگران ،به موارد ذح موافقت نمودند:

مادۀ اول:
وزارت کار و امور اماماعی دولت ق ر و وزارت کار وامور اماماعی ،شهدا و معلولحن ممهتور استالمی افغانستاان ،در
ارا با به امرا احن موافقانامه ،وضع قواعد و لواحح الزمته رترت ا بحتق احکتام ان ،از دولتت ق تر و ممهتور استالمی
افغانساان ،نماحندگی می نماحند.
مادۀ دوم:
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اساخدام ،ورود و بکار گماشان کارگران افغانی در دولت ق ر ،م ابق به قوانحن ،لواحح و امراات معمو در هر دو کشتور
صورت می گحرد.
مادۀ سوم:

 -۱وزارت کار و امتور امامتاعی دولتت ق تر ،درخواستت هتا استاخدام کته از تر

کتار فرماحتان ق تر بترا استاخدام

کتتارگران افغتتانی درحافتتت متتی دارد انتترا در اخاحتتار وزارت کتتار و امتتور امامتتاعی ،شتتهداس و معلتتولحن ممهتتور استتالمی
افغانساان ،قرار می دهد .وزارت کار و امور اماماعی شهدا و معلولحن ممهور اسالمی افغانستاان در چتارچوا امکانتات
موموده خود ،به ان رسحدگی می کند.

 -۲در صتورای کته کارفرمتا در دولتتت ق تر بته استاخدام کتتارگران افغتانی دارنتده مهتارت هتتا ختاش ،عالقته داشتاه باشتتد،
باحست انرا در درخواست نامه خود که به وزارت کار و امور اماماعی ق ر اراحه می دارد ،مشخش بسازد.

 -۳کار فرما ق ر می اواند اوس خودش ،حا بوسحله افوحت صالححت به حکی از کسانحکه از او نماحندگی متی کنتد و حتا
از رحق دفار کارحابی و اساخدام که امازه نامه وزارت کار و امتور امامتاعی را داشتاه باشتد امتراات گتزحنش کتارگران و
سفر انان را از افغانساان به دولت ق ر پی گحر نماحد.
مادۀ چهارم:
شراح اساخدام باحد شام نوعحت شاحساگی ،امارا ،مشخصات الزمه و مدت اخمحنی اساخدام باشد ،و همچنتان باحتد شتام
شرح افصحلی شراح کار ،مخصوصا ً شام معاش ،پاداش پاحان ختدمت ،متدت امربتو  ،شتراح کتار ،استهحالت مربتو بته
حم و نق  ،مسکن و امامی اوضححاای که برا مشتخش نمتودن وضتعحت کتارگران در عقتد قترار داد کتار اساستی شتمرده
می شود ،باشد.
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مادۀ پنجم:
وزارت کتتار و امتتور امامتتاعی ،شتتهداس و معلتتولحن ممهتتور استتالمی افغانستتاان ،امتتراات الزمتته را رتترت فتتراهم اور
اسهحالت برا امرا معاحنات صحی و حصو پاسپورت ها حا امازه نامه سفر برا کارگرانی که عالقمنتد کتار در دولتت
ق ر می باشند ،ااخاذ می دارد .همچنان احن وزارت بته کتارگران ماتذکره در متورد شتراح کتار ،مصتار

و ست ح زنتدگی

دردولت ق ر معلومات می دهد.
مادۀ ششم:
حکومتت دولتتت ق تر متتی اوانتتد ،اصتمحم بتتاز گر دانحتتدن هتر اعتتداد کتتارگران افغتانی را در پاحتتان متتدت معحنته استتاخدام کتته در
قرارداد مربو ه انان درج است ،ااخاذ نماحد.
همچنان دولت ق ر می اواند قب از به پاحان رسحدن مدت قرارداد استاخدام ،اصتمحم بته بازگردانحتدن کتارگران را بگحترد کته
دحگر نحاز به انها نباشد ،مشرو براحنک ه در حالت اخر کلحته حقتوق و دستت متزد انتان و ستاحر اماحتازاای کته بته مومتا

مادۀ هفتم:
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قرار داد کار امضاس شده و بر اساس قانون کار دولت ق ر مساحق می گردند ،به احشان پرداخاه شود.

دولتتت ق تتر متتی اوانتتد اصتتمحم بتته بتتاز گردانحتتدن هتتر حتتر از کتتارگران افغتتانی را بگحتترد کتته مومودحتتت انهتتا در ق تتر مغتتاحر
مصتلحت عامته و امنحتت ملتی کشتتور باشتد ،مشترو براحنکته کلحتته حقتوق و دستت متزد احشتتان از متدت بتاقی مانتده قتترار داد
م ابق به قرارداد ها عقد شده و قانون کار دولت ق ر به احشان پرداخاه شود و بدون احنکه به حقوق احشان ضرر برسد.
مادۀ هشتم:
ال  -کارفرما امامی مصار

سفر کارگران را از افغانساان اا مح کار در دولت ق ر ،هنگامی کته بترا نخستاحن بتار بته
بازگشت انان را در پاحان کار بدوش می گحرد ،همچنان کارفرما مصار

سفر رفت و

کار می پحوندند ،و همچنان مصار

برگشتتت کتتارگران را در اوقتتات رخصتتای کتته در قتترارداد بتته ان اصتترحح گردحتتده بتتدوش دارد .الباتته مصتتار

پاستتپورت و

پرداخت بحمه ها شام احن مصار

نمی باشد.

ا -کارفرما در حاالت ذح از پرداخت مصار

برگشت کارگر معا

می گردد:

 -۱در حالت اساعفا کارگر قب از خام مدت قرارداد.
 -۲در صوای که کارگر م ابق به قانون کار ق ر مراکا خ ائی شود ،که سبا بر رفتی او از کتار بتدون اخ تار قبلتی و
موما عدم پرداخت اماحازات خام کار گردد.
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مادۀ نهم:
 -۱شراح اساخدام کارگران افغانی در دولت ق ر ذرحعه قرارداد (انفتراد کتار) کته بتحن کتارگر و کارفرمتا ،م تابق نمونته
قرار داد کار که ضمحمه احن موافقانامه می باشد ،اعححن می گردد .احن قرار داد باحد شام شراح اساسی کار اعتم از حقتوق
و وماحا مانبحن قرار داد باشد ،مشرو براحنکه در مغاحرت بااحکام احن موافقانامه و قانون کار ق ر قرار نگحرد.
 -۲قرارداد به زبتان هتا عربتی ،در و انگلحستی در چهتار نستخه اصتلی احرحتر متی گتردد ،حتر نستخه ان بته کارفرمتا و
دومی به کارگر و نسخۀ سوم در وزارت کار و امور اماماعی ق ر و نسخه چهارمی ان در وزارت کار و امور اماماعی،
شهداس و معلولحن ممهور اسالمی افغانسان نگهدار می شود.
مادۀ دهم:
قرارداد انفراد کار شام مساح مربو به مزئحات وماحا کارفرما در راب ته بته فتراهم اور مستکن ،نوعحتت مستکن حتا
پرداخت بد ان و اداو کارگران را ،انظحم می نماحد.

صر
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مادۀ یازدهم:

مان عربی قرارداد کار دارا اعابار رسمی در نزد وزارت کار وامتور امامتاعی و ادارات ذحترب در کشتور ق تر

محسوا می گردد و کارفرما نمی اواند هتح اعححتر در متواد قترارداد کتار وارد ستازد مگتر احنکته اغححترات بحشتار بته نفتع
کارگر باشد و مورد موافقۀ وزارت کار و امور اماماعی دولت ق ر قرار گحرد.
مادۀ دوازدهم:

وزارت کتتار و امتتور امامتتاعی و ستتفارت ممهتتور استتالمی

قتترارداد کتتار کتته در دولتتت ق تتر عقتتد متتی گتتردد ،از تتر

افغانساان مقحم دوحه اصدحق و قرارداد که در افغانساان عقد می گردد ،از ر

وزارت کار و امور اماماعی ،شتهداس و

معلولحن ممهور اسالمی افغانساان و سفارت حا قونسلی دولت ق ر مقحم در افغانساان اصدحق می شود.
مادۀ سیزدهم:

 -۱ادارات ذحرب در وزارت کار و امور اماماعی در دولت ق ر ،نظارت بر انفحذ احکام احن موافقانامه را بدوش دارند.
 -۲در حالتتت بتتروز اختتاال

بتتحن کارفرمتتا و کتتارگر کتته از قتترارداد کتتار نشتتأت کتترده باشتتد ،شتتکاحت بتته ادارات ذحتترب در

وزارت کار و امور اماماعی ق ر اقدحم می گردد اا ب ور دوساانه ح گردد ،هر گاه ب ور دوساانه حت نگتردد ،قضتحه بته
مرامع ذحرب قضائی در دولت ق ر رامع می گردد.
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مادۀ چهاردهم:
قرارداد کار با پاحان محعاد ان خاامه می حابد ،بدون احنکه به ا الع قبلی نحاز باشد .اگر کارفرما عالقمند به ادامتۀ قترارداد
باشتد ،الزم استتت کتته و بشتتک کابتی عالقتته منتتد ختتوحش را بترا امدحتتد قتترارداد حتتد اقت ( )۳۰روز قبت از پاحتتان متتدت
قرارداد ،به کارگر ا الع دهد.
مادۀ پانزدهم:
کارگر حق دارد که پو ذخحره شدۀ خوحش را به کشور خود در چهارچوا مقررات مالی نافده در دولت ق ر اناقا دهد.
مادۀ شانزدهم:
رفحن کمحسحون مشارکی را اشکح می دهند که حداکثر سه عضو از هر ر

در ان شام باشد .وظاح

کمحستحون قترار

ذح است:

AC
KU

 -۱هماهنگی بحن هر دو حکومت در امرا مفاد احن موافقانامه و ااخاذ ادابحر الزم در مورد ان.
 -۲افسحر احکام احن موافقانامه در صورت بروز اخاال

و ح و مشکالای که ممکن است در هنگام ا بحق ان بروز کند.

 -۳ارزحابی فرصت ها کار مومود در دولت ق ر ،به شمو معلومات عمومی در راب ه به پالن ها انکشتافی در احتن
کشور ،و همچنان بتر استاس احتن پتالن هتا ارزحتابی فرصتت هتا کتار بترا انتواع مخالت

کتار هتا و مهتارت هتا متورد

ضرورت ،و ملا عالقمند کارگران ممهور اسالمی افغانساان بخا ر اسافاده از انها.

 -۴پحشنهاد بازنگر و حا اعدح کلی و حا مزئی مواد احن موافقانامه در هنگام ضرورت ،احن کمحستحون در ستا حتر مرابته
به شک نوبای در هر دو کشور اشکح ملسه می دهد و حا بخا ر مشک که بومود می احد.
مادۀ هفدهم:

احکام احن موافقانامه با اوافق هر دو حکومت ،اعدح شده می اواند ،انهم بعد از پی گحتر و امتراات قتانونی متورد نحتاز در
هر دو کشور ،مهت احقق مقاصد و اهدا

احن موافقانامه.

مادۀ هجدهم:
احن موافقانامه سر از اارحخ مبادلۀ اسناد مصدقه نافذ می گردد ،و به مدت سه سا قاب امراس می باشد ،و خود بختود بترا
مدت مشابه امدحد می گردد ،ما دامی که حکی از رفحن ماعاقدحن فسخ ان را شش ماه قب از پاحان رسحدن اتارحخ قترارداد ،
کابا ً به ر

مقاب  ،ا الع نداده باشد.

در اثبات انچه که فوقا ً اذکر داده شد ،دو امضاس کنندۀ زحر ،احن موافقانامه را امضاس نمودند.
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احن موافقانامه در شهر دوحه در اارحخ  ۱۴۲۹/۴/۱۵م ابق ۲۰۰۸/۴/۲۱م در دو نسخه اصلی به زبان هتا عربتی ،در
و انگلحسی که هر کدام از اعابار حکسان برخوردار می باشد احرحر گردحد در صورت بتروز اختاال  ،بته متان انگلحستی ان
ارمحع داده می شود.

از طرف جمهوری اسالمی افغانستان
از طرف دولت قطر
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نمونۀ قرارداد کار
در روز  ............مرر  .................قرارداد صورت گرفت بحن رفحن هر حر:
 -۱اقا  .....................بصفت ...............ادرس.........................................
ر

دوم.

 -۲اقتتتا  .....................صتتتاحا پاستتتپورت شتتتماره  ................................وکتتتارت هوحتتتت شتتتماره..............
مسکونه  ...................در ادرس ذح ..........................................
در موارد ذح :
 -۱ر

دوم نزد ر

او بوظحفه  .........................در دولت ق ر و مزد ماهانه  .................کار می کند.

 -۲مدت (اعابار) قرارداد
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ال  -احن قرارداد از اارحخ اراز ر

دوم به کارش در دولت ق ر دو سا اعابار دارد ،شش ماه او وقت امربتو بتوده

که به موما ان مانا او می اواند احن قترارداد را در صتورای کته سته روز قبت از اناهتا ان بته مانتا دوم اخ تار داده
باشد ،لغو نماحد و در احن صورت مصار

برگشت کارگر را الی و ن اصلی اش بته عهتده خواهتد داشتت .امتا اگتر کتارگر

باواند زمان اماحان را به موفقحت سپر نماحد ،محعاد ماباقی قرارداد متدار اعابتار متی باشتد .قترار داد کتار بتا پاحتان رستحدن
زمان ان به پاحان محرسد ،بدون انکه به ا الع قبلی نحاز باشد .هر گاه کارفرما عالقمند به ادامه قرار داد باشد الزم است بته
شک کابی عالقمند خوحش را نسبت به امدحد قرارداد حداق ( )۳۰روز قب به مانا مقاب ا الع دهد.
ا -پاحتان دادن بتته احتن قتترارداد بتدون موافقتتت دو تر
مکلفحت دارد اا قب از ارک وظحفه ،امام قرت ها
 -۳مصار
 -۱ر

سفر:

ر

او را بپردازد.

او امام مصارفات رفت و برگشت کارگر را از شتهر کابت افغانستاان اتا متا کتار در دولتت ق تر بتدوش دارد،

همچنان مصار

رفت و برگشت ر

دوم را در اثنا رخصای ها قانونی که در احن قرارداد به ان اشاره گردحده است

را به عهده دارد .صدور پاسپورت شام احن مصار
ا -ر

قبت از پاحتان رستتحدن محعتاد ان امکتتان پتذحر نمتتی باشتد .تتر

دوم

او در حاالت ذح از پرداخت مصار

 -۱در صورت اساعفا

ر

نمی شود.
بازگشت معا

می گردد:

دوم قب از پاحان رسحدن محعاد قرارداد.

 -۲در صورت مراکا شدن کارگر خ ائی را که به موما ان ،م ابق به قانون کار ق ر ،مساحق بر رفی بدون هشتدار
قبلی و بدون درحافت پاداش پاحان خدمت ،شود.
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 -۴قرضه ها:
او مبلغ سه هزار لایر ق ر را به ر

ال  -ر

صورای که ر
ماهوار ر

دوم بشک قرضه شخصی قب از سفرش از افغانساان به ق تر ،در

دوم عالقمند چنحن قرضه باشد ،می پردازد ،و بتاز پرداختت ان ب تور قست هتا ماهانته  ۱۰٪از معتاش

دوم وضع می گردد.

ا -پرداخت قس ها قرت از معاش ماه بعد (دوم) شروع کار ر
ج -ساحر قرضه هائی که ب ر

دوم اراز می گردد.

دوم به پو ق ر پرداخت می شود ،اابع احکام فقره ها فوق الذکر می باشد.

 -۵معاش و مکافات:
ال  -کارگران روزانه و ماهانه:
مقدار معاش اساسی  .......................ماهانه  /روزانه ،در مقاب ( )۴۸ساعت کتار اساستی تر

دوم در بد ستاعات کتار اضتافی ،مقابت نقتد  ،م تابق احکتام
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در هفاه حر روز رخصای با معاش ،و همچنان برا

ر

دوم در حتر هفاته ،و

قانون کار ق ر ،پرداخاه می شود.
ا -کارگران بخش اولحد:

معاش اساسی  ...................در مقاب به انمام رساندن کار روزانه م ابق به حرفته حتا پحشته قترار ذحت  ................و
ب ر

دوم مزد اضافی در مقاب حمم کار کته اضتافه اتر از انتدازه کتار روز متره انمتام داده قترار ذحت پرداختت متی شتود

 ............و در صورت عدم ومود کار اولحد  ،مزد ر
ج -ر

دوم  ...............می باشد.

او ماعهد به اثبحت ساعات اضافه کار روزانۀ ختوحش م تابق متزس ( )۱احتن فقتره ،و حتا اثبحتت انتدازۀ کتار انمتام

داده شدۀ روزانه م ابق مزس (ا) احن فقره ،در کارت مخصوصی کته در اختر روز بته تر
می شود ،می باشد.

او رترت ثبتت استلحم داده

د -پاداش خام خدمت................
 -۶مسکن و معحشت روزانه:
ال  -ر

او ملزم است برا

ر

دوم ممرد ،مستکن مناستا راحگتان ،همتراه بتا اختت هتا ختواا و حمتام مناستا و

صحی ،فراهم سازد.
ا -ر

او ملزم است اا اا سرد اشامحدنی را بدسارس ر

دوم قرار دهد.

 -۷مواظبت صحی و اماماعی:
ال  -ر

او اسهحالت بی الزم را م ابق قوانحن و لوائح معمو در دولت ق ر به ر
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دوم فراهم می نماحد.

ا -ر

او ماعهد می باشد که به ر

دوم مبران خسارات (اعوحت) مساحقه او را در مقاب مراحات کار ،معحوبحتت

دائمی و وفات ناشی از کار و حا به سبا ان ،م ابق قوانحن ق ر در احن مورد ،بپردازد.
 -۸رخصای ها:
ال  -ر
ا -ر

دوم مساحق رخصای ساالنه عاد با مزد کام که مدت ان از سه هفاه کمار نباشد ،می باشد.
دوم مزد کام را در رخصای ها رسمی ذح بدست می اورد:

عحد سعحد ف ر سه روز کار .
عحد اضحی سه روز کار .
مشن اساقال هر دو کشور.
دوم مستاحق سته روز رخصتای کتار بتا متزد کامت در مرحتان حتر ستا متی باشتد ،احتن روز هتا از تر

همچنان ر

ج -ر
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کارفرما اعححن می گردد.

دوم مساحق رخصای مرحضی با پرداخت مزد بعد از گذشت سه ماه پحهم در کتار نتزد تر

او  ،م تابق احکتام

قانون کار دولت ق ر ،می باشد.
۹ــ احکام عمومی:

دوم ملزم به انمام کار م ابق حد اوس کار روزانه در عحن پحشه می باشد ،در صورت عدم انمتام کتار م تاق

ال  -ر

به حد اوس کار روزانه مقررات (الححه) مزائی در احن مورد برو ا بحق می گردد.
ا -ر
ر

دوم در مرحان مدت قترارداد نتزد شتخش دحگتر کتار کترده نمتی اوانتد ،بته همتحن تور تر

او نمتی اوانتد،

دوم را نزد کارفرما دحگر بکار بگمارد مگر در حاالای که قانون دولت ق ر انرا مماز داند.

ج -ر

دوم ماعهد به عدم مداخله در امور سحاسی و دحنی می باشد .همچنان و باحد عر

و عنعنات محلتی را مراعتات

واحارام نماحد.
د -قانون کار دولتت ق تر و احکتام نافتذه ان استاس حقتوقی متان احتن قترارداد را اشتکح متی دهتد کته در صتورت بتروز هتر
نزاعی بحن رفحن به ان مرامعه می شود ،بشر ی که شر هتا احتن قترارداد مزاحتا بهاتر را بترا
نداشاه باشد.
هـ  -احن قرارداد بعد از اصدحق مرامع ذحرب در هر دو کشور نافذ می باشد.
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تر

دوم در بتر

 -۱۰احن قرارداد در چهار نسخه اصلی به زبان ها عربی ،در و انگلحستی احرحتر متی گتردد ،حتر نستخه را کارفرمتا و
نسخه دحگر را کارگر نزد خوحش نگهدار می کند ،نسخه سومی در وزارت کار دولت ق ر و چهتارمی در وزارت کتار
امور اماماعی ،شهداس و معلولحن ممهور اسالمی افغانساان ،نگهداشت می شود.
ر

او – کارفرما

اصدحق
وزارت کار و امور اماماعی ،شهداس و معلولحن ممهور اسالمی افغانساان و حا وزارت امور اماماعی دولت ق ر
ر

دوم – کارگر

اصدحق
سفارت حا قونسلگر دولت ق ر در افغانساان سفارت حا قونسلگر افغانساان در دولت ق ر .
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