امتیازات

جمهوری اسالمی افغانستان

سطح امیتازات متکی به موارد ذیل است:
• سطح مسؤولیت ها
• موجودیت مهارت در بازار کار
• تجارب و تحصیالت نامزدان

کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی

تفاهم نامه با وزارت های ذینفع( مستفید شونده)
هنگامیکه درخواستی ادارۀ تقاضا کننده تأئید گردد سپس اساس قانونی
بواسطه عقد تفاهم نامۀ میان ادارۀ درخواست کننده و کمیسیون مستقل
اصالحات اداری و خدمات ملکی ایجاد میگردد و موارد ذیل را افاده
میکند.
• تشریح ماموریت مستخدم در چوکات ادارۀ مذکور(مسؤولیت های
مدیر استخدام شده را تحت پوشش قرار میدهد)
• شرج مسؤولیت های وزارت جهت حمایت از نامزدان
• مدیریت اجراآت
نامزدان یا کاندیدان موفق در بست های شامل تشکیل بخشها و ادارت
دولت گماشته خواهند شد.

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،میباشد".

روح هللا عثمانی
رئیس عمومی طرح و مدیریت برنامه ها

"کنفرانس بین المللی کابل نقطه چرخشی و در گذار افغانستان بسوی
صلح،عدالت و انکشاف عادالنه تحت رهبری افغانها ارائه نمود .و یک
تعهد مجدد به مردم افغانستان جهت بهبود حکومتداری به هدف توانمند
سازی شهروندان و توسعه ارائه خدمات
جاللتمآب حامد کرزی ،رئیس جمهور جمهوری اسالمی افغانستان

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
تلیفون(+93) 75-2023637 :
ایمیلinfo@afghanexperts.gov.af :
ویب سایتwww.afghanexperts.gov.af :

پروگرام ظرفیت برای مدیریت

بهبود اجراآت خدمات عامه پاسخگو،قابل اعتماد و پایدار

دور نما

توجه اساسی

افغانستان در بهار سال  2002تضعیف شده بود .میراث سی و دو
سال جنگ ویرانگر عبارت بود از تشکلیالت از هم پاشیده اداری،
حکومت غیر فعال در سطح ملی و محلی و کمبود شدید به
متخصصین جهت احیاء اداره های خدمات عامه برای سی و دو
میلیون اتباع افغانستان و بازسازی دولت .کمبود مهارت های کلیدی
سکتور های مختلف اجتماعی را متأثر ساخته بود  .پروگرام ظرفیت
برای مدیریت به منظور حرکت فراتر از برنامه های اخیر ارتقای
ظرفیت و پاسخگوی نیازمندی های مبرم در سطح بزرگتر در سال
 2008طرح شده.
برنامه ظرفیت برای مدیریت جانشین پروگرام استخدام متخصصین
افغان مقیم خارج کشور و پروگرام شمولیت جانبی میباشد که هدف
آن ایجاد تشکل های مدیران ارشد مستعد میباشد.

• پروگرام ظرفیت برای مدیریت اکثرا افراد مسلکی را در پنج
ساحه مهم اداری به اساس تقاضای ادارات مقرر میدارد.
پنج بخش شامل (وظایف اساسی):
 مدیریت مالی ( بودجه سازی ،حسابداری) مدیریت منابع بشری ( استخدام) ارزیابی اجراآت ،مدیریت مزایا ،مدیریت حرفه ای ،وانفصال)
 طرح و دیزاین پالیسی ها و قواعد اداره عمومی ( مدیریت تهیه و تدارک)• پروگرام ظرفیت برای مدیریت وظایف اساسی و حساس را که
هسته فعالیت سکتور ها را در سراسر دولت جهموری اسالمی
افغانستان تشکیل میدهد تشخیص نموده ،مخصوصا بخش های که
شامل روند تغییر مدیریت ملی میباشند.
• تالشهای اساسی برنامه ظرفیت برای مدیریت روی ترغیب
ادارات مختلف جهت شناسائی نیازمندی تخصص آنها و معرفی و
پیشنهاد آن برای کمیسیون و ریاست عمومی طرح و مدیریت برنامه
ها متمرکز میباشد.
پروگرام ظرفیت برای مدیریت به درخواست های که از جانب
ادارات جمهوری اسالمی افغانستان به منظور مساعدت های
تخصصی که در یک یا چند بخشی از پنج فعالیت عمومی مواصلت
مینماید ،پاسخ میدهد.

پروگرام ظرفیت برای مدیریت
پروگرام ظرفیت برای مدیریت توسط ریاست عمومی طرح و
مدیریت برنامه های کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات
ملکی مدیریت میگردد .یک همکار تطبیقی به منظور صرفه جوئی
و مساعی مشترک جهت اعمال پروگرام انتخاب گردیده است.
ریاست عمومی طرح و مدیریت برنامه میکانیزم های یکی در برابر
چند را به منظور نظارت و ارزیابی جامع متمرکز ،حمایت از
شفافیت و حسابدهی طرزالعمل ها را یکجا نیز فراهم میآورد.
پروگرام ظرفیت برای مدیریت بوسیله صندوق وجهی بازسازی
افغانستان تمویل گردیده و دولت جمهوری اسالمی افغانستان را قادر
به استخدام کادر های مسلکی در بست های مهم دولتی در شعبات
وزارت خانه ها میسازد .اهداف اساسی پروگرام ظرفیت برای
مدیریت عبارت اند از ) (1بهبود وظایف و فعالیت های بسیار مهم
دولت افغانستان و بطور اخص در آن ادارات که مستقیما در ارائه
خدمات نقش دارند .و ) (2بهبود قابلیت کاری والیات و ولسوالی ها
بطور مؤثر و مثمر .افزایش ظرفیت اداری در سطح مرکز و
والیات بمنظور متمم حمایت های مشورتی تخنیکی منابع تمویل
کننده.
برنامه ظرفیت برای مدیریت استخدام  300تن از افغانهای مجرب
را که ارائه دهندهگان خدمات در دولت و دیگر سازمانها را کمک و
پیشتبانی مینماید آغاز نموده است .متخصصین مذکور را از جمع
افغانها ،سازمان های بین المللی مانند نمایندگی های ملل متحد و
همچنان از سکتور خصوصی استخدام مینمایند.قرارداد ها برای
مرحله اولیه دو ساله با قابلیت تمدید برای سال سوم عقد می گردد.

هدف استراتژیک پروگرام ظرفیت برای مدیریت

ایجاد رقابت وسیع میان وزارت های منتخب و ادارات والیتی آن به
منظور فراهم سازی عملکرد پایدار در نحوه اجراآت شعبات خدمات
ملکی.

طرز العمل های پروگرام ظرفیت برای مدیریت
• ریاست عمومی طرح و مدیریت برنامه ها همکار تطبیقی
صندوق وجهی بازسازی افغانستان/بانک جهانی برای پیشبرد
پروگرام ظرفیت برای مدیریت میباشد.این اداره دارای وضعیت
خاص بوده و مستقیما به رئیس کمیسیون مستقل اصالحات اداری و
خدمات ملکی گزارش میدهد.
• ریاست عمومی طرح و مدیریت برنامه ها به رئیس کمیسیون
مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی در حصول اهداف و
مدیریت مالی برنامه جوابگو میباشد.
• ادارات و وزارتخانه ها با استفاده از طرق ذیل میتوانند از
حمایت پروگرام ظرفیت برای مدیریت بهره مند شوند.
 ارائه پیشنهادات که معرف نیازمندی های بخش ها به عملیاتتخصصی دارد.
 پیشنهاد و یا درخواست شرحی در مورد نتایج متوقعه از بهبود وانکشاف اجراآت دارد.
 مرور و ارزیابی درخواست ها ریاست عمومی طرح و مدیریت برنامه ها بر اساس لیاقت وشایستگی از میان متقاضیان تصمیم به فهرست مختصر و مصاحبه
سه نفر متقاضی نهائی میگردد.
 ریاست عمومی طرح و مدیریت برنامه ها میتواند درخواستهایارائه شده را درصورتیکه تیم ارزیابی ناقص و یا نیازمند جزئیات
بیشتر باشد تصحیح نماید.
 پیشنهادات بعد از ارزیابی (قبول و یا رد) درخواست توسط رئیسعمومی بازنگری میگردد.

اولویت های اساسی برای ( )1آنعده ادارات محلی که ارائه و
عرضه خدمات در آن ضعیف شناسائی گردیده و محدود میباشد.
( )2آنعده ادارات مرکزی و محلی که ظرفیت شان معقول بوده و
استمرار و تداوم آن مورد سوال میباشد ،قائل میگردد.

شرایط اساسی برای بست های پروگرام ظرفیت برای
مدیریت

پیش شرط برای وظایف ویژه منوط به نیاز اداره میگردد .اما
عموما از متقاضیان انتظار مهارت های ذیل میرود .
• سوابق تحصیلی به درجه دکتورا و ماستری ،و یا تجارب کاری
کافی در داخل و یا خارج از افغانستان
• تجارب کافی مسلکی ،مهارت های که بوسیلۀ اداره نیازمند
تقاضا گردیده است.
• توانایی در مدیریت ،نظارت و ارزیابی
• سوابق در بخش انکشاف اداره و دانش وسیع در مورد روند
کاری دولت و تمویل کننده ها
• مهارت در حل مشکالت مربوط به پالن گذاری ،عملیات و
نظارت
• مهارت های عالی لسان و ارتباطات
• تجارب آموزش و پرورش
• توانائی دنبال نتایج کار گروپی
• تمایل به اقامت در افغانستان برای یک مدت طوالنی
•طریقه ارائه درخواستی
دواطلبان میتوانند درخواستی شان را با شماره و عنوان بست از
طریق ویب سایت و یا ایمیل ریاست عمومی طرح و مدیریت برنامه
ها در کابل ارسال نمایند.
• به ویب سایت ریاست عمومی طرح و مدیریت برنامه ها
مراجعه نمائید(www.afghanexperts.gov.af) .
job
باالی دکمه "
• برای بست های اعالن شده
 "Opportunitiesفشار وارد نمائید.
• بعدا دکمه” ”Apply Nowرا فشار داده درخواستی تانرا مستقیما
تکمیل نموده ارسال نمائید و یا اینکه فورمه درخواستی را از ویب
سایت دریافت نموده ،بعد از تکمیل به آدرس
 jobs@afghanexperts.gov.afارسال نمائید.
• با درخواست کننده ها بعد از ارزیابی درخواست های شان تماس
برقرار میگردد.

