اليحه وظايف كاركنان خدمات ملكی
عــــنوان بسـت (:
رتـــــبه /بسـت( :
بخش مربوطه ( :
اداره مربوطه ( :
موقـــــــعــيت ( :
کـــــــــــــــود ( :
گزارشـــدهی ( :
گزارش گيری (:

)
)
)
)
)
)
)
)

مديرعمومی سيستم ملل متحد
بست 4
رياست ارتباط خارجه
وزارت اقتصاد
غازی شاه محمود خان وات
35-90-08-15
امرسيستم ملل متحد وموسسات بين المللی
مديرسيستم ملل متحد

........................................................................................................................................................... .............................................................................

هدف وظيفه  :هماهنگ نمودن فعاليت های موسسات ملل متحد با برنامه ها و پالن های انکشافی دولت به منظور جلب
کمکهای تخنيکی در مطابقت با توافقنامه ها و اساسنامه های مربوطه.
........................................................................................................................................................................................................................................

مکلفيت ها ومسؤليت های وظيفوی :
 .1تهیه و ترتیب پالن کاری ماهوار ,ربعوار و ساالنه در مطابقت با پالن ریاست جهت رسیدن به اهداف تعیین شده وزارت

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

تامین روابط به موسسات ملل متحد و فراهم آموری تسهیالت به منظور جلب کمک هاي بالعوض مالی و تخنیکی
غرض تمویل برنامه ها و پالن های انکشافی دولت.
تحلیل ،ارزیابی و ابراز نظر پیرامون برنامه و پروگرام های انکشافی موسسات ملل متحد در کشور.
جمع آوری معلومات در رابطه به پروژه های تطبیق شده منجانب موسسات ملل متحد در کشور و ارائه گزارش از
چگونگی اجراات و تطبیق پروژه به طور ربع وار و ساالنه به آمریت مربوط و مقام ریاست.
کنترول و مراقبت از تحقق برنامه ها و پالن های انکشافی موسسات ملل متحد در مرکز و والیات به همکاری
ریاست ها و وزارت های سکتوری.
مطالعه و ابراز نظر در مورد موافقت نامه ها ،پروتوکول ها ،تفاهم نامه های موسسات ملل متحد در کشور.
جمع آوری معلومات و ترتیب گزارش ساالنه از پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی افغانستان و ارائه آن از طریق
مراجع دیپلوماتیک به نماینده گی سیاسی افغانستان در نیویارک.
اشتراک در جلسات ،ورکشاپ ها ،سمینار ها و سایر برنامه های مرتبط موسسات ملل متحد و ارائه گزارش به
آمریت و مقام ریاست.

 .9تهیه و ارائه گزراش از اجراأت انجام شده بطور ماهوار،ربعوار  ،ساالنه و عندالضرورت به مراجع مربوطه.

 .10اجرای سایر وظایف سپرده شده ازطرف مقام درمطابقت با قانون.
.......................................................................................................................................................................................................... ..............................

مواصفات :
 -1حد اقل درجه تحصيل:
مقتضيات هد اقل برای احراز این بست در مواد ( )8( ،)7و ( )34قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.
 دارای سند تحصيلی حدداقل ليسدان در یکدی از رشدته هدای :اقتصداد ،حقدو و علدو سياسدی  ،حقدو بدين الملدل،
روابط بين الملل وبه درجه تحصيلی باالتر در رشته های فو الذکرارجحيت داده ميشود.
 -2تجارب الزمه ( نوع ومدت زمان تجربه):
 یک سال تجربه کاری مرتبط به وظيفه را دارا باشد.
 -3مهارت هاي ديگر(كورس هاي كوتاه مدت  ،آموزش داخل خدمت وغيره...
 اشنائی به برنامه های کمپيوتر MS office package
 تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (دری یا پيشتو) و تسلط بر زبان انگليسی.
رهنمود تسلمی دهی فورم درخواستی

:
وندد

دد

نسدد

عالقمنددنام توتوادنددن فددورم درخواسددتی ار ای
واوردن.
https://moec.gov.af/dr/moec-vacancy-application-form

و همچنام ای عموم کادن نام تحترم تقاضا توگردد تا ا ا ن فورم
را
اسناد تحصولی تجارب کاری تا ودن ددنو و کداتی تد کری خدو
ضمومه دما ن .اسناد تحصولی ا ن تا ون دنو ویارت تحصدالت عدا ی
ادن .تجارب کاری در صورتیکه دو تدی اددنف فدورم خلدا سدواد
تا ون دنو که وشتر ای د تاو دگ دته ادن و در صورتیکه تجارب
کاری در سکتور خصوصی/توسسات ادنف کاتی قرارداد کدار و فدورم
تا وه دهی ضمومه دود .ای ارسال تصن ق داته هاف تقن رداته ها و
ً خودداری دما ن.
سا ر اسناد اضافی جنا

فورم را عن ای خاده تری و ضمومه دمودم اسناد تحصولی و تجر ه کاری
:
ا مو آدرس ها
To: jobs@moec.gov.af
CC: csc.moec@iarcsc.gov.af
ارسال دار ن .حجم ا ن اسناد وشتر ای  5ام ی ( )5Mbدبادن.

ه

