متخصص تحلیل سکتوری و محلی سازی اهداف انکشاف پایدار افغانستان
Activation Date: 18 Apr, 2019 Announced Date: 18 Apr, 2019 Expire Date: 02 May, 2019

Kabul
Job Location:
Afghan
Nationality:
Government
Category:
Employment Type: Full Time
مطابق نورم تعین شده اداره
Salary:
Vacancy Number: 001
5
No. Of Jobs:
kabul
City:
Ministry of Economy
Organization:
حد اقل پنج سال تجربه کاری در بخش های مرتبط به وظیف Years of Experience:
ده ماه (با در نظر داشت اجراات ،قابل تمدید میباشدContract Duration: ).
Male/Female
Gender:
ماستر در رشته های اقتصادی ،پالیسی عامه ،اداره و تجارت و سایر رشته های مرتبط
Education:
02 May, 2019
Close date:

پس منظر وزارت اقتصاد:
وزارت اقتصاد مسولیت طرح و هماهنگی پالیسی ها ،استراتیژی ها و پالن های اقتصادی و اجتماعی کشور را بر مبنای
اقتصاد بازار به عهده دارد اینوزارت بمنظور بهبود وضعیت اقتصادی ،رفاه عامه و فقر زدائی فعالیت نموده و باعث
انکشاف متوازن در کشور میگردد.
اهداف استراتیژیک این وزارت قرار ذیل میباشند.
طرح و ترتیب هماهنگی پالیسی و استراتیژی انکشاف اقتصادی دولت (به همکاری تمام نهاد های بودجوی) برمبنای اقتصاد
بازار و نظارت و کنترول از جریان تطبیق فعالیت های اقتصادی در سطح کشور.
تنظیم و انسجام فعالیت های انکشاف اقتصادی ،اجتماعی ،بازسازی و احیا مجدد در سطح کشور.
توحید و ترتیب برنامه های رشد وا نکشاف متوازن کلیه عرصه های اقتصاد ملی در مرکز و والیات غرض رفع عقب مانده
گی اقتصادی ،ارتقای سطح زنده گی مردم و فقرزدائی.
ازدیاد عاید سرانه در روشنی پالیسی های اقتصادی دولت و تشویق ،همایت و تقویت سکتور خصوصی در زمینه
.
پس منظر اهداف انکشاف پایدار:

برای اولین بار ،کشور های عضو سازمان ملل متحد با توافق آرا ً مصمم گردیده تا یک برنامه انکشافی جامع و همه شمول
را تحت نام (اهداف انکشاف پایدار) برای همه کشور های جهان ،طرح و ترتیب نمایند .روند ترتیب اهداف انکشاف پایدار،
کامال همه شمول بوده و اقشار مختلف جوامع بشری ،بطور مستقیم در پروسه مشورتی ترتیب این سند ،سهم فعال گرفته اند.
به تعداد  7000افراد مسلکی و متخصص در پروسه انکشاف این اهداف بگونه مستقیم نقش ایفا نموده اند.
اهداف انکشاف پایدار ،کامال یک پارچه و تفکیک ناپذیر بوده و ابعاد سه گانه ،اقتصادی ،اجتماعی و محیط زیستی را
متعادل میسازد .این اهداف ،در پانزده سال آینده بخاطر بهبود رفاه عامه روی پنج محور اساسی (مردم ،محیط زیست یا
زمین ،رفاه اقتصادی ،صلح و عدالت ،مشارکت همه) با شعار اینکه (هیچ کس در جهان عقب نماند) درقالب  169تارگیت و
 232شاخص تمرکز خواهد داشت.
همه کشورهای عضو سازمان ملل مصمم گردیند تا الی سال  2030با فقر و گرسنگی ،نابرابری و بی عدالتی مبارزه نمایند
و یک جامعه مرفه ،صلح آمیز ،شایسته ،فراه گیر و قدرت مند اقتصادی را به بار آورند با توجه به اهمیت اهداف انکشاف
پایدار در سطح ملی و بین المللی ،افغانستان مصمم است تا این اهداف را با برنامه های ملی و چارچوب ملی صلح و
انکشاف افغانستان و برنامه های انکشافی دولت همخوان و همسان نمایند.
مبنی بر فیصله شورای وزیران ،وزارت اقتصاد ،مسولیت روند هماهنگی ،نظارت و گزارش دهی از میزان تحقق اهداف
انکشاف پایدار افغانستان را به عهده دارد.
هدف وظیفه:
تحلیل سکتوری های هشت گانه مطابق تارگیت های ملی اهداف انکشاف پایدار و محلی سازی اهداف انکشاف پایدار( شامل
نمودن تارگیت ها و شاخص های ملی اهداف انکشاف پایدار در پالن های انکشافی ) در  34والیت کشور
مکلفیت ها و مسولیت های وظیفوی:
تهیه و ترتیب پالن کاری مسلکی برای مدت ده ماه ،در مطابقت با الیحه وظایف و اهداف استراتیژیک وزارت اقتصاد.
ایجاد میکانیزم هماهنگی میان ادارات و نهاد های ذینفع در روند تطبیق اهداف انکشاف پایدار افغانستان.
سهم کلیدی در تحلیل تارگیت های سکتوری هشت گانه و تنظیم گزارشتات واحد های بودجوی مسول مطابق تارگیت ها و
شاخص های اهداف انکشاف پایدار افغانستان.
تنظیم و هماهنگی جلسات مشورتی ،ورکشاپ ها ،سیمنار ها و کنفرانس های ملی در سطح مرکز و والیات.
نقش کلیدی در ایجاد میکانیزم محلی سازی اهداف انکشاف پایدار افغانستان ،تحلیل مسلکی تارگیت های اهداف انکشاف
پایدار افغانستان و شامل نمودن آنها در پالن های انکشافی والیت کشور.
ترتیب مواد آموزشی برای ورکشاپ ها ،برنامه های آموزشی و سمینار ها در سطح و مرکز و والیات.
آموزش تخنیکی نهاد های بودجوی و نهاد های ذینفع در والیات کشور در مورد نحوه و میکانیزم محلی سازی اهداف
انکشاف پایدار افغانستان (شمولیت تارگیت ها و شاخص های ملی در پالن های انکشافی والیات)
سایر وظایف که از طرف مقام وزارت اقتصاد و ریاست عمومی پالیسی و نظارت و از نتایج سپرده میشود.

.
تحصیالت و تجارب و مهارت های الزم.
حد اقل درجه تحصیل :

سند تحصیلی ماستر در رشته های اقتصادی ،پالیسی عامه ،اداره و تجارت و سایر رشته های مرتبط (به کاندیدان داری سند
تحصیلی دکتورا ارجحیت داده میشود).
تجارب الزمه:
داری حد اقل پنج سال تجربه کاری در بخش های مرتبط به وظیفه.
مهارت های دیگر:
تسلط کامل بر یکی از زبان های ملی (دری و پیشتو) و به لسان انگلیسی.
اشنائی کامل بابرنامه های کمپیوتریMs. office package
مهارت های تحلیلی ،مسلکی و مدیریتی ،پالن گزاری ،گزارش نویسی ،اداری و ارتباطات.

رهنمود تسلمی دهی اسناد:

 ،کاپی اسناد تحصیلی تائید شده وزارت محترم تحصیالت عالی  CVاز عموم کاندیدان محترم تقاضا بعمل میاید تا
افغانستان ،کاپی اسناد تجارب کاری و قرار داد کاری خویش را به ایمل آدرس های ذیل ارسال نمایند

Submission Email:
To: moec.consultants@gmail.com & muqadar99@gmail.com

