اعالمیۀ مطبوعاتی

نمایشگاه ملی کاردر کابل برگزار گردید
زمان :یکشنبه 9 ،ثور  ،1397ساعت  90:00صبح
مکان :باغ بابر ،کابل

وزارت کار ،امور اجتماعی ،شهدا و معلولین و دفتر مشاوریت ارشد اقتصادی ریاست جمهوری به نمایندگی از دولت
جمهوری اسالمی افغانستان و تحت چتر شورای عالی کاهش فقر ،عرضه خدمات و مشارکت شهروندی ،اتاق تجارت
وصنایع افغانستان و سازمان جهانی کار ،نمایشگاه ملی کار را که در این مقطع زمانی از اهمیت بسزای برخوردار است،
تدویر مینماید .در این نمایشگاه شمار کثیری از ادارات دولتی و خصوصی جهت ارائه معلومات برای مردم پیرامون
فرصت های کاری اشتراک می نمایند.
هدف از برگزاری این نمایشگاه تحکیم ارتباط مستقیم میان کارفرما و کارکن ،مهیا نمودن زمینه انتخاب کارفرما توسط
کارکن و شریک ساختن معلومات میان گروه های ذیدخل می باشد .تجمع متقاضیان کار با نهاد های عرضه کننده
خدمات کار و تولیدات در زیر یک سقف و در زمان معین ،فاصله را کوتاه نموده و زمینه را برای افهام و تفهیم متقابل
مهیا می سازد.
سکتور های تولیدی موجود در کشور از قبیل :نوشابه های غیرالکلی ،جوس ،آب معدنی ،زعفران و محصوالت زراعتی،
قالین ،سیخ گول ،میوه تازه ،پروسس کشمش ،آیسکریم ،وسایل برقی ،هنگر سازی و تولید آکسیجن ،در این نمایشگاه
اشتراک ورزیده اند.
ادارات دولتی ،موسسات ملی و بین المللی ،سکتور خصوصی نیازمند به کارکن ،فارغان جدید پوهنتون ها ،شاگردان و
آنعده اشخاصی که خواهان کار باشند ،می توانند در این نمایشگاه شرکت کنند.
این نمایشگاه فرصت خوب برای هماهنگی اطراف ذیدخل شرکای اجتماعی و پیوند دهی مناسب برای شریک سازی
معلومات خواهد بود ،کارفرما با استخدام کارکن مورد نظر به طور مستقیم می تواند ظرفیت های موجوده بازار کار را
تحلیل و ارزیابی نموده و فعالیت های خود را پالنیزه سازد.
این نمایشگاه فرصتی برای داشتن معلومات کافی از بازار کار بوده و شامل موضوعات :تحلیل و ارزیابی بازار کار و
ظرفیت های موجوده ،تحقیق و داشتن معلومات پیرامون کمپنی های موجود در کشور و کسب معلومات کافی در باره
توانایی شرکت ها و کمپنی ها می باشد.
بیکاری نه تنها در افغانستان بلکه در کشور های دیگر جهان نیز از جمله چالش های عمده به شمار میرود .دولت ها
برای کاهش سطح بیکاری طرح ها و برنامه های مختلف و بدیل را روی کار گرفته اند ،تا فرصت های کاری را با سهم
گیری فعال جوانب ذیدخل اعم از سکتور خصوصی فراهم سازند .
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نا امنی ،عدم موجودیت فرصت های سرمایه گذاری و مشوق های انکشافی برای سکتور خصوصی دال بر افزایش سطح
بیکاری در کشور اند ،بازگشت عودت کنندگان به کشور و نبود فرصت های کاری برای آنان ،از جمله مشکالت دیگری
می باشد ،که باید به آن رسیدگی شود.
سکتور خصوصی منحیث مرجع بزرگ برای اشتغال ،نیازمند کارکن مسلکی و ماهر است ،و از سوی دیگر هزاران بست
در ارگان های دولتی و خصوصی خالی بوده و با وجود آنکه ساالنه در حدود بیشتر از صد ها هزار تن از پوهنتون های
دولتی و خصوصی فارغ و به بازار کار مراجعه می نمایند ،اما بنابر موجودیت بعضی از چالش ها و نسبت عدم مراجع
ارتباطی میان کارکن و کارفرما ،عدم آگاهی کامل و یا پائین بودن ظرفیت و نداشتن معلومات کافی از بازار کار و نیروی
کار ،نتوانسته اند جذب این نهاد ها و مؤسسات گردند.
طوریکه در فوق ذکر گردید ،نبود یک پل ارتباطی میان کارفرما و کارکن و نهاد هایی که توانایی شناسایی ظرفیت و
قابلیت قوای بشری را داشته باشند ،باعث گردیده تا بست ها در ادارات دولتی ،سکتور خصوصی و موسسات ملی و بین
المللی خالی مانده و بیکاری افزایش یابد .بناءً تدویر این کنفرانس هر دو جانب را قادر می سازد تا نیازمندی های
خویشرا به شکل رو در رو در میان گذاشته و هر دو جانب بتوانند ظرفیت قابل نیاز را جذب نموده و از سوی دیگر
کارکن می تواند با فهم و قابلیت خود مستقیماً کارفرما را انتخاب و از نزدیک تفاهم نماید.
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