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د افغانستان اسالمي جمهوريت

لومړى_ د ټاكل شويو دولتي ادارو بنسټيز او سازماني ظرفيت د پاليسۍ او
او ستراتيژى د پراختيا له الرې كيږي او سيستمونه د مربيتوب او
سالمشورو د خدمتونو له الرې د غوره خدمتونو د وړاندې كولو په موخه
او دعامه ادارې د اصالح د هدفونو په مالتړ سره ښه كيږي.
دويم –د ملي تخنيكي همكاريو له پروګرام سره په مطابقت كې د سال
مشورو او مربيتوب د خدمتونو له الرې د ټاكل شويو دولتي ادارو د

د اداري اصالحاتواو ملكي خدمتونوخپلواك كميسيون
دملګروملتو سازمان پرمختيايي پروګرام

بنسټيز او سازماني ظرفيت لوړل.
سوم – د عامه ادارې د اصالح د بهير په مديريت او همغږى د اداري
اصالحاتو او ملكي خدمتونو دخپلواك كميسيون د ظرفيتونو لوړول د ملكي
كاركوونكو لپاره د الزمو روزنيزو پروګرامونو دتطبيق په موخه د بنسټيز
او مسلكي مالتړ رامنځته كول.

”

د پروګرامونودطرحې او مديريت
لوې رياست

دملي بنـسټونود پراختيا د پروژې فعاليتونه

برياليتوب

فعاليت
 1.1د بنسټونو دپياوړتيا،د سازمانونوداصالح او مهارتونو دپراختيا
په موخه د ظرفيت د لوړولو د سالكارانو له لورې په ټاكل شويو
دولتي ادارو كې د مربيتوب او مشورتي خدمتونو وړاندې كول.

د پروګرامونود طرحې او مديريت دلوې رياست
مسووليت په هغو ادارو كې چې د ظرفيتونو د لوړولو ته زېاته
اړتيا ليدل كيږي د مسلكي او تكړه افرادو د ګومارولو له الرې د
افغانستان د اسالمي جمهوريت د مركزاوواليتونو په كچه په
ادارو كې داجراآتو د ښه والي مالتړدي.
روح هللا عثماني
د پروګرامونو دطرحې او مديريت لوې رئيس

لومړى
برياليتوپ

دويمه السته
راوړنه

دريم برياليتوپ

 1.2د بنسټيز او سازمانې ظرفيت د لوړولو په موخه د سيمې له
وزارتونو يا دولتي ادارو سره تردوه ګونو جوړښتونو الندې په
تخصصي ساحو كې د ظرفيت د لوړولو لپاره د مشورتي خدمتونو
برابرول.
 1.3له ښځينه طبقې څخه دملكي مامورينو د ځواكمنتيا لپاره د زمينې
دبرابرولو په موخه د جندر د ستراتيژۍ پرمختيا او دتطبيق.
1.4په افغانستان كې د ظرفيتونو دلوړولو په موخه دولت او
تمويلوونكو ته د رپوټ وركولو ،څيړنې ،څارنې همغږى او مالتړ په
مقصد د اقتصاد په وزارت كې د ظرفيتونو د لوړولو له بين الوزارتي
همكاري
همكاريو له پروګرام سره په مطابقت كې د سال
سرهتخنيكي
كميسيونملي
 2.1د
.مشورو او مربيتوب د خدمتونو له الرې د ټاكل شويو دولتي ادارو د
بنسټيز او سازماني ظرفيتونو دپياوړتيا په موخه د ظرفيتونو د لوړولو
دسالكارانو ليږل.
 1.3دعامه ادارې داصالح د مديريت او همغږى د ښه والي په برخ
كې د اداري اصالحاتو او ملكي خدمتونود خپلواك كميسيون د
بنسټيزو ظرفيتونو لوړول.

د اداري اصالحاتو او ملكي خدمتونو خپلواك كميسيون
د پروګرامونو دطرحې اومديريت لوې رياست
د افغان فلم واټ د اردو مركزي كلوپ
شش درك
كابل افغانستان
تيلفون۰۰۹۳۷۵۲۰۲۳۶۳۷:
:ايميل info@afghanexperts.gov.af
ويب پاڼه www.afghanexperts.gov.af

د ملي بنسټونو د پراختيا پروژه
د دولتي بنسټونو پياوړتيا اود افغانستان په ملكي خدمتونو كې
د دوامداره طرفيت د لوړولو مالتړ

وضعيت

رويکرد و روش پروژۀ انکشاف نهاد های ملی

خدمات عامه از هم پاشيده با ظرفيت اندک انسانی در تمام سطوح
يکی از موانع عمده سد راه تطبيق پروگرام های انکشافی و
بازسازی در افغانستان محسوب ميگردد.ظرفيت ضعيف و ناکافی
در داخل دولت باعث عدم تطبيق برنامه اصالحات و منجر به
مصرف اندک کمک های بودجوی گرديده است.

حمايت پروژۀ انکشاف نهاد های ملی از وزارتخانه ها و نمايندگی ها
(مرکزی و محلی)
تقرر مشاورين ارتقای ظرفيت

ځواب

ترتيبات دو گانه

ارزيابی ظرفيت

د اداري اصالحاتو او ملكي خدمتونو خپلواك كميسيون د پروګرامونو
دطرحې او مديريت لوې رياست د ملګرو ملتو سازمان د پرمختياېې
پروګرام د ت طبيقوونكي همكار په توګه غوره كړۍ دۍ .دغو دوو
ادارو يوځاې دملي بنسټونو د پراختيا پروژه چې موخه ېې د
افغانستان د اسالمي جمهوريت په ادارو كې د ظرفيت اساسي
اړتياوو ته ځواب ويل دي ،پيل كړې ده.

پروژۀ انکشاف نهاد های ملی

پروژۀ انکشاف نهاد های ملی سعی و تالش در زمينه ايجاد نهاد
های مستحکم دولتی و حمايت پايدار از ارتقای ظرفيت ها در
خدمات ملکی افغانستان ميورزند.
هدف عمده اين پروژۀ را تحکيم ظرفيت نهاد های ملی و ايجاد
نيروی کار مؤثر و توانمند در سکتور عامه از طريق انکشاف
نهادها و خدمات ملکی در سطح ادارات ملی و محلی ،و ايجاد
ميکانيزم های حسابدهی و بهره برداری مؤثر از منابع جهت عرضه
خدمات بهتر تشکيل ميدهد .پروژۀ انکشاف نهاد های ملی با خطاب
به نياز های ظرفيتی در سطوح مختلف مانند نهاد ها ،سازمان ها و
افراد به اهداف خود تحقق ميدهد .فعاليت های اين پروژۀ از سطح
سازمانی آغاز گرديده بعداا در سطح نهادی ادامه يافته و بالخره به
سطح فردی متمرکز ميگردد.

ارزيابی ظرفيت ،استراتژی و پاسخ ارتقای ظرفيت ها را ارتباط ميدهد

پالن انکشافی ظرفيت ها
تطبيق پالن انکشافی ظرفيت ها
نهادی

سازمانی

چهارچوب قانونی ،پالسی
ها و استراتژی ها

تجديد روند کاری ،سيستم
ها ،طرزالعمل ها ،و
ساختار

انفرادی
آموزش
مربيگری و راهنمائی
برای انکشاف مهارت ها

تجديد تشکيالت سازمان
آموزش خدمات ملکی

استفاده بهتر بودجه
بهبود ارائه خدمات

د پراختيا ظرفيت

د ظرفيتونو د لوړولو كچه

د ورتګ ټكې

بنسټيز

سازمانی

• حکم
• رول او مسووليتونه
• پروګرامونه او پروژې

انفرادی

د پروژې موده
چهار سال ( جنوری  -2010دسمبر )2013

د ملي بنسټونو د پراختيا
پروژه

ظرفيت به معنای قابليت افراد ،نهادها و جوامع در انجام فعاليت
ها و حل مشکالت بوده و همچنان تنظيم و تحقق اهداف به
صورت دوامدار ميباشد .بدين وسيله انکشاف ظرفيت ها پروسه
ايست که از طريق آن افراد ،سازمان ها و جوامع ميتوانند
توانمندی های شانرا در تعيين و تحقق اهداف انکشافی با گذشت
زمان حفظ و بهبود نمايند .برنامه توسعه ملل متحد در 166
کشور جهان جهت کمک بمنظور ارتقای ظرفيت های الزم برای
تحقق اهداف انکشافی هزاره فعاليت مينمايد.

پروژۀ انکشاف نهاد های ملی در زمينه انکشاف ظرفيت ها يک
راهکار جامع را دنبال مينمايد.
پروژۀ انکشاف نهاد های ملی مشاورين ارتقای ظرفيت را در
وزارت ها و ادارات دولتی در سطح ملی و محلی برای ارتقای
ظرفيت نهاد ها و سازمان ها ميگمارد و از طريق مربيگری و
خدمات مشورتی بمنظور انکشاف مهارت های افراد همکاری
مينمايد .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 بين المللی و يا منطقه ای از طريق خدمات مشورتی
مشاورين ارتقای ظرفيت ها ،خدمات مشورتی تخصصی ،و
برنامۀ آموزشی کوتاه مدت توسعه می بخشد.
پروژۀ انکشاف نهادی های ملی يک راهکار جامع و منسجم را
جهت ارتقای ظرفيت ها عملی مينمايد که با ساير ابتکارات و
پروژه ارتقای ظرفيت ها متفاوت ميباشد .نخستين تحرک در
آغاز عمليات ،تهيه پالن جامع انکشاف ظرفيت ها در يک
ورزات و يا اداره ميباشد که پاسخ به نياز های ظرفيتی همان
اداره را در تمام سه سطح فراهم مينمايد.
پالن انکشاف ظرفيت ها بر مبنای اصول جهانی برنامه توسعه
ملل متحد برای ارتقای ظرفيت ها در هماهنگی با سهمداران و
ارزيابی مفصل ظرفيت ها ،طرح و ترتيب گرديده .اهداف و
مدل های مربوط ارتقای ظرفيت ها به شمول مشخصه های از
قبيل مشاورين منطقه ای ارتقای ظرفيت ها و هماهنگی های دو
گانه ای ،پروژۀ انکشاف نهاد های ملی را بيشتر پاسخگو و
مناسب توجيه مينمايد.
احتماالا اين پروژه مانند پروگرام ظرفيت برای خدمات عامه
افغانستان مصارف کمتر نتايج بيشتر را در قبال خواهد داشت.

اثرات پروژۀ انکشاف نهاد های ملی
اثرات مطلوب در سطوح مختلف ظرفيت عبارت است از:
نهادی

• تقويت نهاد ها ،چارچوب قانونی و پاليسی
• ارتقای ظرفيت ها برای پاليسی ها و استراتژی
• انکشاف رهنمود ها و دستور العمل ها

سازمانی

• تحليل کارکردها :اصالحات ساختاری
• تجديد روند وظايف ،سيستم ها و طرزالعمل ها
• تلفيق جندر

افراد

• ارتقای ظرفيت کارمندان دولت ( دانش و شايستگی)
• معيار سازی برنامه و مواد آموزشی
• بهبود فراگيری دانش ( مربی گری و رهنمائی)

