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 دست آوردهای و ، کارکردهاپیشینه نگاهی به
 کار بازار ۀریاست مطالع 

 
 
 

یک  دسترسی به ارقام و معلومات در تصمیم گیری و برنامه ریزی های اقتصادی، اجتماعی  و سیاسی
ار ازارکمعلومات ب ،شود. نظر به تقاضای زمان و نیازمندی های جامعه مهم و اساسی پنداشته می ؛کشور

وتاه کبه منظور طرح برنامه ها و پالیسی های الزم اقتصادی  «عرضه و تقاضای بازار کار مبنی بر»
ر زار کاباشد. داشتن ارقام، اعداد و سایر معلومات با یک امر حتمی می ،مدت، میان مدت و دراز مدت

در ا ر یا پالیسی های مدون ،میتواند پالیسی سازان کشور را قادر نماید تا غرض رشد سالم اقصاد کشور
 .بازار کار طرح و تدوین نمایند ۀعرص

ام نزیر  ۱۳۸۶درسال برای نخستین بار بازار كار   ۀاست مطالعیر تحقق هدف فوق، رخاطه ب بناء  
پس س. م امور كار  ایجاد شدیتنظ و یبشر یقوا یاست عمومیر چهارچوب بازار کار در ۀآمریت مطالع

ام جمع آوری ارق؛ بازار كار ۀاست مطالعیاز ایجاد ر هدف به ریاست ارتقا داده شد. ۱۳۹۰ل درسا
ازار بر  معلومات یكار و سا طی، شرایكاریزان بیعت استخدام،  میون  وضکار پیرام ومعلومات بازار

 یۀو ارا گزارش ۀو همچنان تحلیل، ارزیابی،  تهی یو دوم  یبر عرضه و تقاضا  از منابع اول یمبنكار 
 یباشد.اجتماعی کشور م اقتصادی و ۀح پالیسی ها به منظور رشد و توسعطرآن به مقامات مربوطه جهت 

ی وش هااست مطالعه بازار كار  با استفاده از نیروی انسانی، متخصص و مسلکی و با استفاده از ریر
 مندیمین نیازأبازارکار وت ۀانی و راه اندازی مطالعات در عرصاطالع رس ۀوظیف ،نوین تکنالوژیکی

 ل ویل، تحیاز طریق جمع آور یاد شدههای آماری ادارات و اشخاص متقاضی را به عهده دارد.  خدمات 
رات گی نزدیک اداهنلومات بازار کار در همکاری و هماانتشار ارقام و مع تجزیه، ذخیره سازی  و

الیسی ها، پ در به طرح برنامهارا ق های ملی و بین المللی بوده که پالیسی سازان کشورذیربط طبق معیار
ز ا تصویر روشن  و واضح   یۀبازار کار مینماید. ارا ۀدر عرص آثر و کارؤاستراتیژی های م ،ها

 دیگاه این ریاست میباشد. ،وضعیت  و  تحوالت  بازار کار درکشور از موضوعات مهم

 یبایل و ارزی، تحلختلفارقام و معلومات بازار کار در عرصه های مدر بخش جمع آوری این ریاست 
از  پسومات ارقام و معل یق جمع آوریطر زاباشد  تا توانستهرا انجام داده  یکنون کارهایی مثمرا آن تا
ور طرح ص نموده و معلومات الزم  را به منظیرا تشخ كار بازار یها یازمندیآن  ن یابیارزل و یتحل

 ۀمدعورد های از دست آ به گونۀ فشرده  اینک که دینماه یها  به  ادارات ذیربط  ارا یسیبرنامه ها و پال
 :نماییم یاد آوری می۱۳۹۶این ریاست در سال 
به  سیستم آسان وظیفه و  آغاز کار روی ایجاد آن ،(LMISطرح سیستم معلومات بازار کار ) -

 ؛آسان خدمت ۀ محترمهمکاری ادار
ار مآد تا حکومت جمهوری اسالمی افغانستان را قادر میساز که بازار کار یسیستم معلومات ایجاد -

 ؛نمایدساده و سریع دریافت  به گونۀدر های ملی را او تصنیف دقیق و مطمین ک
ایر سوزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین و  که« سیستم معلومات بازار کار»ایجاد  -

ار بنی بر آممهای ایجاد کار را  و پالیسی بردیراه ادارات ذیربط را قادر میسازد تا برنامه های 
 د؛ندقیق و با اعتبار طرح نمای

وظیفه اند قادر  یرا که در جستجو یافراد سواز یک  که« سیستم معلومات بازار کار»ایجاد   -
از سوی دیگر نهاد  نمایند،ثبت  «آسان وظیفه»سازد تا معلومات خود را در پورتال مشخص  می
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گان آموزش( را قادر میسازد تا در سراسر کنند فراهمهای دولتی و خصوصی )کارفرمایان و 
 کشور به معلومات نیروی بشری دسترسی داشته باشند؛

اعالن  وظایف را به ،تمام ادارات را قادر میسازد تا از مرجع واحدکه « هوظیفآسان »ایجاد  -
را از طریق مراکز خدمات کاریابی افراد شایسته  فهرست ،و در بخش های مشخصگذاشته 

ن د که ایکه اکنون وظایف از طریق ویبسایت های مختلف به نشر گذاشته میشون دریابند، در حالی
های  توانند درخواستی کار و در بعضی اوقات ادارات حتی نمی اندرگمی متقاضی امر باعث سر

 افراد مناسب را دریابند؛
 یه نیروبتمام نهاد ها را قادر میسازد تا معلومات مربوط  «سیستم معلومات بازار کار»ایجاد  -

مات سیستم معلو»از طریق که  دست بیاورنده موقع به بشری و سایر معلومات بازار کار را ب
ار، کاین سیستم وزارت  .جواز کار اتباع داخلی و خارجی  ثبت و توضیع میگردد «بازار کار

روری ضغیر  بیرونیبشری  یمیسازد تا از ورود  نیروامور اجتماعی، شهدا و معلولین را قادر 
 ؛جلوگیری نماید

 ر تمامراه اندازی سروی عرضه و تقاضای منابع بشری )بازار کار( به همکاری ادارات ذیربط د -
 ؛والیات

 ؛راه اندازی سروی کیفی قوای بشری به همکاری ادارات ذیربط -
هار شهرهای کابل، بلخ، هرات، ننگر در وضعیت اقتصادی و اجتماعی کارگران روزمزدۀ مطالع -

 ؛و کندهار
( به منظور انجام مطالعات مطالعه و روش اجرای آن /ترتیب رهنمود تحت عنوان )تحقیق -

 ؛معیاری
 پی وی جمع آوری و تحلیل ارقام و معلومات بازار کار در سکتور مخابرات، بانكداری و تولید -

 ؛سی
 ؛لتیشده گان به کار در ادارات دولتی و غیر دوجمع آوری و تحلیل ارقام احصائیوی معرفی  -
ار و کبازار  ۀرتقای ظرفیت کارکنان ریاست مطالعهای آموزشی به منظور ا کارگاهراه اندازی  -

 ؛بازار کار تمام والیات ۀمدیران مطالع
 ؛ارقام و معلومات بازار کار به ادارات دولتی و خصوصی و اشخاص متقاضی یۀارا -
ه آن ب نفرستادبازار کار مطابق نیاز و ملکفیت ها و  ۀالتی ریاست مطالعگری ساختار تشکیبازن -

 مقامات ذیصالح غرض نهایی سازی.
، ت کاراین بود فشرده ای پیرامون پیشینه، کارکردها و دست آوردهای ریاست مطالعۀ بازار کار وزار

 امور اجتماعی، شهدا و معلولین که به شما خوانندگان گرامی پیشش گردید.
 


