دست آورد های پروژۀ انکشاف نهاد های ملی

جمهوری اسالمی افغانستان

دست آورد های پروژه قرار ذیل است:
اول –ظرفیت نهادی و سازمانی نهاد های منتخب دولتی بوسیله
انکشاف پالیسی و استراتیژی تقویت گردیده و سیستم ها از طریق
مربی گری و خدمات مشورتی بمنظور عرضۀ خدمات بهتر و
حمایت از اهداف اصالح ادارۀ عامه بهبود میگردد.

کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی
برنامه توسعه ملل متحد

دوم – انکشاف ظرفیت نهادی و سازمانی نهاد های منتخب دولتی
از طریق خدمات مشورتی و مربی گری در مطابقت با پروگرام
همکاری تخنیکی ملی.

سوم – ارتقای ظرفیت کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات
ملکی در مدیریت و هماهنگی پروسه اصالح ادارۀ عامه و ایجاد
حمایت نهادی و مسلکی جهت تطبیق برنامه های الزم آموزشی
برای کارمندان ملکی .

فعالیت های پروژۀ انکشاف نهاد های ملی
دست آورد

فعالیت
 1.1عرضۀ خدمات مشورتی و مربی گری در ادارات منتخب دولتی
توسط مشاورین ارتقای ظرفیت جهت تقویت نهاد ها  ،اصالح سازمانها
و انکشاف مهارت ها.
 1.2فراهم سازی خدمات مشورتی برای ارتقای ظرفیت در ساحات
تخصصی تحت ترتیبات دوگانه با وزارت ها یا ادارات دولت های
منطقه جهت ارتقای ظرفیت سازمانی و نهادی.

دست آورد اول

ریاست عمومی طرح و مدیریت
برنامه ها
”مسؤولیت ریاست عمومی طرح و مدیریت برنامه ها حمایت از بهبود
اجراآت ادارات در سطح مرکز و والیات دولت جمهوری اسالمی
افغانستان از طریق گمارش افراد مسلکی در اداراتی که فعالیت های
کلیدی نیازمندی شدید به رشد ظرفیت ها داشته باشد".

تقویت نهاد های دولتی و حمایت از ارتقای ظرفیت پایدار در
خدمات ملکی افغانستان
روح هللا عثمانی
رئیس عمومی طرح و مدیریت برنامه ها

 1.3انکشاف و تطبیق استراتیژی جندر بمنظور فراهم سازی زمینه ای
برای توانمند ساختن مأمورین ملکی از طبقه اناث.
 1.4همکاری با کمیسیون بین الوزارتی ارتقای ظرفیت ها در وزارت
اقتصاد غرض نظارت ،هماهنگی ،حمایت ،بررسی و گزارش دهی به
دولت و تمویل کننده گان در مورد ارتقای ظرفیت ها در افغانستان.

 2.1گسیل مشاورین ارتقای ظرفیت ها در ادارات منتخب دولتی در
دست آورد دوم جهت ارائه خدمات مشورتی و مربیگری برای تقویت نهاد ها ،اصالح
سازمانها و انکشاف مهارت ها در مطابقت با پروگرام همکاری تخنیکی
ملی

 1.3ارتقای ظرفیت نهادی کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات
دست آورد سوم ملکی بمنظور بهبود مدیریت و هماهنگی اصالح اداره عامه.
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کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی
ریاست عمومی طرح و مدیریت برنامه ها
جادۀ افغان فلم ،کنار کلوپ مرکزی اردو
شش درک
کابل افغانستان
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وضعیت
خدمات عامه از هم پاشیده با ظرفیت اندک انسانی در تمام
سطوح یکی از موانع عمده سد راه تطبیق پروگرام های انکشافی
و بازسازی در افغانستان محسوب میگردد.ظرفیت ضعیف و
ناکافی در داخل دولت باعث عدم تطبیق برنامه اصالحات و
منجر به مصرف اندک کمک های بودجوی گردیده است.

رویکرد و روش پروژۀ انکشاف نهاد های ملی
حمایت پروژۀ انکشاف نهاد های ملی از وزارتخانه ها و نمایندگی ها
(مرکزی و محلی)
تقرر مشاورین ارتقای ظرفیت

پاسخ

ارزیابی ظرفیت

کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی ریاست
عمومی طرح و مدیریت برنامه ها را به حیث همکار تطبیق
کننده با پروگرام توسعه ملل متحد برگزیده است .این دو اداره
یکجا پروژۀ انکشاف نهاد های ملی که هدف آن خطاب به نیاز
های اساسی ظرفیت در داخل نهاد های دولت جمهوری اسالمی
افغانستان میباشد ،به راه انداختند.
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ارزیابی ظرفیت ،استراتژی و پاسخ ارتقای ظرفیت ها را ارتباط میدهد

پالن انکشافی ظرفیت ها
تطبیق پالن انکشافی ظرفیت ها
نهادی

سازمانی

چهارچوب قانونی ،پالسی
ها و استراتژی ها

تجدید روند کاری ،سیستم
ها ،طرزالعمل ها ،و
ساختار

انفرادی
آموزش

پروژۀ انکشاف نهاد های ملی سعی و تالش در زمینه ایجاد نهاد
های مستحکم دولتی و حمایت پایدار از ارتقای ظرفیت ها در
خدمات ملکی افغانستان میورزند.
هدف عمده این پروژه را تحکیم ظرفیت نهاد های ملی و ایجاد
نیروی کار مؤثر و توانمند در سکتور عامه از طریق انکشاف
نهادها و خدمات ملکی در سطح ادارات ملی و محلی ،و ایجاد
میکانیزم های حسابدهی و بهره برداری مؤثر از منابع جهت
عرضه خدمات بهتر تشکیل میدهد .پروژۀ انکشاف نهاد های ملی
با خطاب به نیاز های ظرفیتی در سطوح مختلف مانند نهاد ها،
سازمان ها و افراد به اهداف خود تحقق میدهد .فعالیت های این
پروژه از سطح سازمانی آغاز گردیده بعداا در سطح نهادی ادامه
یافته و بالخره به سطح فردی متمرکز میگردد.
سطح ارتقای ظرفیت ها

نقطه ورود

مربیگری و راهنمائی
برای انکشاف مهارت ها

تجدید تشکیالت سازمان
آموزش خدمات ملکی

استفاده بهتر بودجه
بهبود ارائه خدمات

ظرفیت انکشاف است

پروژۀ انکشاف نهادی های ملی یک راهکار جامع و منسجم را
جهت ارتقای ظرفیت ها عملی مینماید که با سایر ابتکارات و
پروژه ارتقای ظرفیت ها متفاوت میباشد .نخستین تحرک در
آغاز عملیات ،تهیه پالن جامع انکشاف ظرفیت ها در یک
ورزات و یا اداره میباشد که پاسخ به نیاز های ظرفیتی همان
اداره را در تمام سه سطح فراهم مینماید.
پالن انکشاف ظرفیت ها بر مبنای اصول جهانی برنامه توسعه
ملل متحد برای ارتقای ظرفیت ها در هماهنگی با سهمداران و
ارزیابی مفصل ظرفیت ها ،طرح و ترتیب گردیده .اهداف و
مدل های مربوط ارتقای ظرفیت ها به شمول مشخصه های از
قبیل مشاورین منطقه ای ارتقای ظرفیت ها و هماهنگی های دو
گانه ای ،پروژۀ انکشاف نهاد های ملی را بیشتر پاسخگو و
مناسب توجیه مینماید.
احتماالا این پروژه مانند پروگرام ظرفیت برای خدمات عامه
افغانستان مصارف کمتر نتایج بیشتر را در قبال خواهد داشت.
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اثرات پروژۀ انکشاف نهاد های ملی
اثرات مطلوب در سطوح مختلف ظرفیت عبارت است از:

نهادی

سازمانی

ترتیبات دو گانه

پروژۀ انکشاف نهاد های ملی در زمینه انکشاف ظرفیت ها یک
راهکار جامع را دنبال مینماید.
پروژۀ انکشاف نهاد های ملی مشاورین ارتقای ظرفیت را در
وزارت ها و ادارات دولتی در سطح ملی و محلی برای ارتقای
ظرفیت نهاد ها و سازمان ها میگمارد و از طریق مربیگری و
خدمات مشورتی بمنظور انکشاف مهارت های افراد همکاری
مینماید .برعالوه ،پروژۀ انکشاف نهاد های ملی همکاری های
دو گانه وزارت ها و ادارات دولت جمهوری اسالمی افغانستان
را با وزارت ها و ادارات کشور های منطقه به منظور انتقال
فنون بین المللی و یا منطقه ای از طریق خدمات مشورتی
مشاورین ارتقای ظرفیت ها ،خدمات مشورتی تخصصی ،و
برنامۀ آموزشی کوتاه مدت توسعه می بخشد.

• حکم
• نقش ها و مسؤولیت ها
• برنامه ها و پروژۀ ها

انفرادی

مدت زمان پروژۀ
چهار سال ( جنوری  -2010دسمبر )2013

ظرفیت به معنای قابلیت افراد ،نهادها و جوامع در انجام فعالیت
ها و حل مشکالت بوده و همچنان تنظیم و تحقق اهداف به
صورت دوامدار میباشد .بدین وسیله انکشاف ظرفیت ها پروسه
ایست که از طریق آن افراد ،سازمان ها و جوامع میتوانند
توانمندی های شانرا در تعیین و تحقق اهداف انکشافی با گذشت
زمان حفظ و بهبود نمایند .برنامه توسعه ملل متحد در 166
کشور جهان جهت کمک بمنظور ارتقای ظرفیت های الزم برای
تحقق اهداف انکشافی هزاره فعالیت مینماید.

نهادی

• تقویت نهاد ها ،چارچوب قانونی و پالیسی
• ارتقای ظرفیت ها برای پالیسی ها و استراتژی
• انکشاف رهنمود ها و دستور العمل ها

سازمانی

• تحلیل کارکردها :اصالحات ساختاری
• تجدید روند وظایف ،سیستم ها و طرزالعمل ها
• تلفیق جندر

افراد

• ارتقای ظرفیت کارمندان دولت ( دانش و شایستگی)
• معیار سازی برنامه و مواد آموزشی
• بهبود فراگیری دانش ( مربی گری و رهنمائی)

