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هدف کلی
هدف عمومی ریاست عمومی پالن و ارزیابی انکشاف پالن های استراتیژیک و عملیاتی معارف در سطح ملی ،والیات و ولسوالی ها؛
مراقبت و ارزیابی از تطبیق پالن های عملیاتی به سطح مرکز ،والیات و ولسوالیها به منظور پیشرفت ،شناسایی چالش های عمده و
ارایه پیشنهادات اصالحی برای رفع آنها؛ ارتقای ظرفیت در زمینه پالیسی سازی ،پالنگذاری ،نظارت و ارزیابی و گزارش دهی
براساس نیاز سنجی های انجام شده ،به منظور فراهم نمودن سهولت ها و خدمات حمایوی مؤثر ،اقتصادی و شفاف از اجرای
موفقانه برنامه های معارف در سرتاسر کشور و افزایش مؤثریت ،مثمریت ،حسابدهی و شفافیت برنامه ها در مطابقت با قوانین ملی و
بین المللی بوده است.
این ریاست از نگاه ساختار تشکیالتی که در چارت فوق تذکر یافته است در سال  ۶۹۳۱دارای سه ریاست فرعی و هشت آمریت
ماتحت بوده که ادارات مذکور غرض تطبیق هر چه بهتر پالن های استراتیژیک ،میان مدت و عملیاتی وزارت معارف ،پالن های
کاری جدا گانه خویش را بطور ساالنه ،ربعوار و ماهوار ترتیب نموده و به سطح مرکز ،والیات و ولسوالیها آنرا تحت تطبیق قرار داده
و از چگونگی تطبیق آن در مقاطع مختلف زمانی گزارش ارایه میدارند.

4

خالصه اجراأت
خلص اجراأت کاری ریاست عمومی پالن و ارزیابی در طی سال مالی  1331به سطح ریاست ها/آمریت ها/مدیریت ها بترتیب قرار
ذیل شرح میگردد:
 .1ریاست ارزیابی و نظارت استراتیژیک
 1.1آمریت تحلیل احصائیه و معلومات


طرزالعمل جمع آوری احصائیه ،طرح و طرز العمل تائید و تصدیق ارقام ترتیب گردیده و آماده منظوری میباشد؛



مسوده پالن پنجساله آمریت ترتیب و غرض نظرخواهی با تیم  CBEشریک گردیده است؛



پالن کاری ساالنه سال  7931آمریت ترتیب گردیده است؛



کتاب تحلیلی احصائیه سال  5931به سطح ملی ،والیتی و ولسوالی ترتیب و مورد استفاده قرار گرفته است؛



کتاب احصائیوی  5931به سطح ملی ،والیتی و ولسوالی تحت کار است و  %32پیشرفت نموده که به زودترین فرصت تکمیل
و مورد استفاده قرار خواهد گرفت؛



کتاب تحلیلی احصائیه سال  5931تحت کار است و  %32پیشرفت نموده که به زودترین فرصت نهایی و بدسترس قرار
خواهد گرفت؛



پروسه تهیه گزارش تصدیق میزان دقت و صحت ارقام احصائیوی برای مکاتب بازدید شده و پالن شده به نسبت عدم پرداخت
پول از طریق موسسه ځال و رخصتی های زمستانی به تعویق افتاد؛



استفاده از تابلیت و تسهیل جمع آوری ارقام به نسبت عدم قرارداد انترنت از طریق ریاست محترم تکنالوژی معلوماتی صورت
نگرفت ولی پروسه نظارت با استفاده از  3سیت تابلیت که به همکاران این آمریت توزیع شده صورت گرفته است؛



تثبیت فاصله های مکاتب ،ترسیم موقعیت مکاتب و معلومات احصائیوی آن در نقشه ها  92والیت کشور صورت گرفته است؛



گزار شات احصائیوی به اداره محترم امور ،شاروالی ،وزارت شهرسازی و مسکن ،وزارت اقتصاد ،اداره احصائیه مرکزی و وزارت
قبایل ،اقوام و سرحدات تهیه و ارسال گردیده است؛ و



ظرفیت کارمندان در خصوص جمع آوری و ثبت ارقام و استفاده از سیستم ها بلند رفته است.
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 1.3آمریت نظارت و گزارشدهی


فا رمت های گزارشدهی ربعوار به سطح برنامه ها برای سال  5931برای پالن عملیاتی و سایر فعالیت ها ترتیب و در دسترس
مسئولین اجرا قرار گرفته است؛



گزارشات ساالنه تطبیق پالن عملیاتی  5931به سطح تمام والیات جمع آوری و قابل استفاده میباشد؛



پالن عملیاتی سال  5931در دیتابیس تجدید و به سطح مرکز و والیات مورد استفاده قرار گرفته است؛



گزارشات ماهوار پالن عملیاتی  5931جمع آوری و در دیتابیس مرکزی تجدید و مورد استفاده قرار گرفته است؛



گزارش تشریحی ساالنۀ سال  5931از دست آوردهای عمدۀ وزارت معارف به دو زبان ملی (دری و پشتو) ترتیب و بعد از چاپ
از طریق ریاست محترم نشرات با همه جوانب شریک و مورد استفاده قرار گرفته است؛



گزارشات ربعوار تطبیق پالن وزارت معارف به اساس نتایج بصورت جدولی و مشرح برای سه ربع اول سال مالی ترتیب و رسماً
بدسترس ریاست عمومی ادارۀ امور ج.ا.ا قرار گرفته است؛



گزارش پی شرفت کمی و کیفی پروژه های انکشافی وزارت معارف بطور ربعوار برای سه ربع ترتیب و به وزارت محترم اقتصاد
ارایه گردیده است؛ ضمنا گزارش ربعوار دستاوردهای وزارت معارف و پیشرفت کمی و کیفی پروژه های انکشافی این وزارت
بطور ماهوار به وزارت محترم مالیه ترتیب و ارسال گردیده است؛



سیستم گزارشدهی موسسات همکار فعال گردیده ،و طبق فارمت گزارشدهی وزارت معارف ،گزارشات پیشرفت شان را ترتیب
و شریک نمودند؛



گزارش ششماهه و ساالنۀ ادارۀ همکار یونیسیف به سطح والیتی و ملی ترتیب گردیده و مورد استفاده قرار گرفته است؛



سوالنامه و فارمت گزارش دهی برای ترتیب گزارش از تطبیق و پیشرفت پالن استراتیژیک سوم وزارت معارف انکشاف داده شده
و مسودۀ گزارش شش ماهۀ پالن استراتیژیک ترتیب گردیده است؛



طی اجندای خاص نظارتی از چگونگی وضعیت تطبیق پالن عملیاتی و استراتیژیک به سطح تمام برنامه ها بصورت اشتراکی
نظارت صورت گرفته و نواقص جهت اصالح با دست اندرکاران عمالً شریک گردیده است؛



از طریق تماسها و کار دوامدار ،ظرفیت کاری کارمندان والیتی ،کارمندان تخنیکی برنامه ها و کارمندان مربوط آمریت نظارت
و گزارشدهی بلند رفته و در اجرای امور بهبود بعمل آمده است.
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 1.2آمریت ریسرچ و ارزیابی


گزارش مرور مشترک تعلیم و تربیه برای سال  5931تهیه و نهایی گردیده است ،گزارش سال  5931در حال تهیه شدن
است؛



به تعداد  1گزارش و اسناد مختلف که از سایر ادارات جهت نظرخواهی به این آمریت مواصلت ورزیده بود از سوی همکاران
تخنیکی غرض اصالحات الزم مرور ،ارزیابی و تجدید گردیده است؛



گزارش تحلیل وضعیت تعلیمات دختران تهیه گردیده که براساس آن کار باالی تهیه پالیسی برای انکشاف تعلیمات دختران
ادامه دارد و همچنان مطالعه و نظردهی موضوع تحقیق در مورد مضمون حب الوطن که جایگزین آن مضمون بنام آموزش
شهروندی بوده صورت گرفته است؛



طرح برای مطالعه اطفال خارج از مکتب با مشاور دانشگاه نیویارک تهیه گردیده و منتظر تطبیق پس از در دسترس قرار
گرفتن بودجه می باشد .طرح یونیسف برای مرور اسناد در زمینه اطفال خارج از مکتب مطالعه گردیده و نظریات ارایه گردیده
است .همچنان مسوده گزارش اطفال خارج از مکتب مرور و نظردهی شده است .مرور پروپوزل یونیسف برای مرور میانسال
برنامه های مربوط به یونیسف ،بحث روی چوکات ارزیابی شاگردان مکاتب صورت گرفته است؛



طرح برای مطالعه پروسه استخدام  920222بست معلم اناث تهیه گردیده ،برخی فعالیت های ابتدایی همچون ثبت شهرت
کامل والیات برای  90222معلم شامل این پروسه تکمیل و آغاز گردیده است اما بازدیدهای والیتی به دلیل نبود وقت و
بودجه راکد می باشد؛



در عرصه نظارت از پروسه واگذاری صنوف محلی ،به تعداد  4تن از کارمندان این آمریت با تیم متخصیصین پوهنتون نیویارک
از پروسه های  13باب مکتب محلی در  1والیت کشور در هر سه ربع سال بطور دوام دار بازدید نموده اند؛



سهمگیری در پروسه های مهم تصمیم گیری و پالیسی سازی (انکشاف چارچوب ارزیابی نتایج تعلیمی ،انکشاف چارچوب
نصاب تعلیمی ،انکشاف قابلیت های نصاب تعلیمی) صورت گرفته است؛



و موضوع بورسیه تحصیلی  25تن از کارمندان وزارت معارف با پوهنتون های باختر و کاتب تعقیب و حل و فصل گردیده
است.
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 .3ریاست انسجام و هماهنگی برنامه ها و تمویل کننده گان
 3.1آمریت حمایت از تأسیسات و تشکیل موسسات تعلیمی


جمعاً از تأسیس  522باب مکتب ابتدائیه جدید از داخل تشکیل موجود حمایت صورت گرفته و  959باب مکتب ابتدائیه
مورد نیاز از مرکز و والیات جمع اوری گردیده است؛



بمنظور فراهم آوری آموزش ها برای شاگردان در مکاتب مربوطه اشان با حفظ تشکیل موجود از ارتقای  11باب مکتب
ابتدائیه به متوسطه و  11باب مکتب متوسطه به لیسه که نیاز به ارتقاء داشتند حمایت صورت گرفته است و از تجزیه  52باب
لیسه مختلط به دو بخش (نسوان و ذکور) نیز حمایت صورت گرفته است؛



از تاسیس  50باب مدرسه جدید حمایت صورت گرفته است ،و  0باب مدرسه به دارالعلوم ارتقاء نموده است ،همچنان فورم
 01باب مدرسه مورد نیاز جمع آوری و به معینیت محترم محول گردیده است؛



در ضمن از ایجاد  511,32باب کورس سواد آموزی جدید در سراسر کشور حمایت الزم صورت گرفته است؛



به تعداد  112مورد عرایض و پیشنهادات مبنی بر تغیر نام موسسات تعلیمی انجام یافته که از جمله نامگذاری 11مورد آن
بعد از فیصله کمیسیون و من ظوری مقام محترم وزارت تغیر نام نموده و دوباره به مراجع ذیربط اطالع داده شده است؛



و حمایت از  3,222بست رسمی جدید و  9,222بست معلمین اناث قراردادی در سراسر کشور صورت گرفته است.

 1.1آمریت همآهنگی پروژه ها


همآهنگی در مورد تطبیق و شامل ساختن  10111پروژه ساختمانی در پالن با برنامه ها و سایر ادارات معارف در مرکز و
والیات صورت گرفته است؛



همآهنگی در خصوص  111قرارداد ساختمانی برنامه تعلیمات عمومی و اسالمی با وزارت محترم اقتصاد صورت گرفته است؛



ثبت و راجستر نمودن  11موسسه تعلیمی و فرهنگی بعد از مطالعه و تکمیل اسناد آن در دیتابیس صورت گرفته است؛



در ضمن به تعداد  412مجلس هماهنگی با تیم مدیریت همآهنگی در مرکز و والیات هماهنگ و گزارشات منظم مجالس
برگزار شده دریافت و تنظیم گردیده است؛



به تعداد  253تن از کارمندان ریاست های مرکزی وزارت غرض شمولیت در انستیتوت ملی پالن گذاری تعلیمی دعوت بعمل
آمده و به انستیتوت غرض شمولیت انان معرفی گردیدند.؛



و سیستم منظم گزارشدهی فعال و باساس آن جمعا به تعداد  53گزارش ماهوار ،ربعوار و ساالنه ترتیب و ارایه گردیده است.
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 1.1آمریت هماهنگی موسسات و تمویل کننده گان


سیستم منظم فایلینگ برای تنظیم و سورت تمامی تفاهمنامه های منعقد شده وزارت معارف که قبال وجود نداشت
باساس کودینگ ایجاد و مورد استفاده قرار گرفته است؛



سیستم دیتابیس برای ثبت تفاهمنامه ها در مطابقت به سیستم فایلینگ ایجاد و عمال مورد استفاده قرار گرفته است؛



مسوده جدید طرزالعمل تفاهمنامه ها بعد ا ز مرور برای انسجام مساعدت ها تهیه و ترتیب گردیده است و عمال مورد
تطبیق قرار گرفته است؛



به تعداد  21تفاهمنامه مختلف به هزینه مجموعی مبلغ  1,111,113,121افغانی با موسسات ،انجمن ها و نهاد های
دولتی و غیر دولتی بمنظور کیفیت معارف ،دسترسی متوازن به تعلیم و تربیه و تجهیز و اعمار مکاتب نهایی و به امضای
مقامات ذیصالح وزارت معارف محول شده است؛



و هماهنگی در خصوص عقد تفاهمنامه های دو جانبه و چند جانبه با موسسات دولتی و غیر دولتی ایجاد و تقویت
گردیده است.

 .2ریاست پالن استراتیژیک و پالیسی
 3.1آمریت پالنگذاری استراتیژیک و عملیاتی


پالن ستراتیژیک سوم ملی معارف پنج ساله برای سالهای  1400-5931نهایی و تصویب گردیده .است؛



پالن سه ساله جاری والیتی معارف برای سالهای  5933-5931برای  04ریاست تهیه و تصویب گردیده است؛



پالن سه ساله جاری امریت های معارف ولسوالیها برای سالهای  5933-5931برای  023ولسوالی تهیه و تصویب گردیده
است؛



به تعداد  01کانسپت نوت و پروپوزل ها برای پروژه های پیشنهادی سال  5932ترتیب گردیده است؛



به تعداد  403پالن عملیاتی ساالنه سال  5932به سطح ملی ،والیتی و ولسوالی تهیه و نهایی گردیده است؛



به تعداد  91پالن ساختمانی سال  5932والیات تهیه و نهایی گردیده است؛



پالن ساختمانی که در بودجه ملی سال  5931برای وزارت معارف منظور گردیده و حل مشکالت آن نظر به درخواستی
وکالی محترم پارلمان ترتیب گردیده است؛



پروپوزل برای استخدام  9222معلم اناث تهیه و ترتیب گردیده است؛



لست پروژه های پالن استراتیژیک سوم ملی معارف که از طرف  UNتمویل میگردد به  UNو  INGOsترتیب گردیده است؛
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پالن کاری برای ریاست محترم مکاتب خصوصی و بیرون مرزی تهیه و ترتیب گردیده است؛



ترتیب لست  53باب پروژه های ساختمانی والیت بادغیس و ارسال آن به شورای محترم وزیران و ارسال آن به وزارت
شهرسازی و مسکن صورت گرفته است؛



پالن مشارکت عامه خصوصی تهیه و عمال مورد تطبیق قرار گرفته است؛



برگزاری ورکشاپ پالن استراتیژیک سوم در والیت هرات انجام یافته است؛



مرور و نهایی سازی پروپوزل های موسسات در بخش تعلیم و تربیه در وضعیت اضطرار صورت گرفته است؛



انکشاف پالن یک ساله برای مهاجرین و شریک سازی آن با وزارت مالیه و دفتر رئیس جمهوری صورت گرفته است؛



انکشاف کانسپت نوت و پالن اعمار  12باب مکاتب از بودجه عربستان سعودی و شریک سازی آن با وزارت مالیه صورت گرفته
است؛



و پالن عملیاتی والیت کابل مطابق به فارمت اداره محترم امور برای سال  5931تهیه و ترتیب گردیده است.

 3.2آمریت پالیسی


پالن عمل انکشاف پالیسی ملی معارف ()NEPترتیب و باساس آن  42سند تقنینی ،پالیسی ها ،استراتیژی ها و طرزالعمل
های وزارت معارف جمع آوری و مرور گردیده است؛



هماهنگی و همکاری در خصوص انکشاف پالیسی خوانش در اصول صنفی ،پالیسی صنوف الحاقیه و تسریعی ،پالیسی تعلیمات
دختران ،پالیسی  WASHو پالیسی تعلیمات قبل از مکتب بشکل فعال صورت گرفته است؛



هماهنگی و همکاری در مورد استراتیژی ارتباطات ،استراتیژی جابجایی معلمین اناث و استراتیژی تحرک اجتماعی نیز صورت
گرفته و کارهای مرتبط در این خصوص تنظیم گردیده است؛



یک تن از کارمندان این آمریت در کورس یک ماهه تحلیل پالیسی در موسسه  APPROاشتراک نموده و برای سپری نمودن
موفقانهء این کورس سه وظیفه خانگی (خالصه یافته های این کورس ( ،)Reaction Paperخالصه پالیسی (Policy
 )Memoو پالیسی ارتقای ظرفیت ریاست عمومی پالن و ارزیابی) مرتبط تهیه دیده و تحت آموزش قرار گرفته است؛



سلسله کتاب های دوازده گانهء  IIEPکه در ارتباط با پالیسی میباشد ،توسط کارمندان این آمریت بطور مفصل مطالعه و برای
شش کتاب آن پریزنتیشن نیز تهیه گردیده است؛



مدیریت و ه ماهنگی محفل رونمایی از پالن استراتیژیک سوم معارف و توزیع این سند به تمام ریاست های مرکزی (داخل
وزارت) و واحد ها/نهاد های بیرونی و والیات در صورت درخواست شان صورت گرفته است؛
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هماهنگی با آمریت های مرکزی پالن برای تهیه و ترتیب الیحه وظایف کمیته رهبری والیتی برای تطبیق پالن استراتیژیک
سوم ملی معارف صورت گرفته است؛



سفر سه روزه والیتی برای ارایه پریزنتیشن های محفل رونمایی از پالن استراتیژیک سوم ملی معارف برای کارمندان ریاست
معارف آن والیت انجام یافته است؛.



همکاری در تهیه کردن گزارش های کاری گروپ های کاری کیفیت و سهم فعال در مدیریت و هماهنگی های سه جلسهء
کمیته رهبری مرکزی صورت گرفته است؛



اشتراک در جلسات گروپ کاری نصاب تعلیمی صورت گرفته است؛



هماهنگی جلسات آمادگی و تهیه مواد برای نشست بزرگ سران معارف در ریاست حمهوری که تا فعال برگزاری پنج جلسه
هماهنگ گردیده است؛ و



ت رجمه پریزنتیشن ها ،سخنان افتتاحیه جلسات ،اجندای جلسات وغیره اسناد مهم و فوری که برای تدویر جلسات نیاز به
ترجمه داشته اند صورت گرفته است.

 .4مدیریت اداری و اجرائیوی


فورم های ارزیابی  02تن کارمند اینریاست به همکاری و هماهنگی این مدیریت خانه پری و غرض درج سوانح کارمندان از
این طریق به ریاست منابع بشری ارسال گردیده است؛



پروسه ارزیابی  03تن از کارمندان انکشافی پروژه های ایکویپ و جی پی ای بنا بر ختم میعاد قرارداد اشان صورت گرفته و
اسناد آن به بخش انکشافی منابع بشری ارسال گردیده است؛



در جریان سال 5931به تعداد ( )8قلم اجناس ثابت که به کارمندان این ریاست در مرکز توزیع شده سورت ،اسکن و درج
دیتابیس شده است؛.



به تعداد  522قلم جنس مختلف النوع از قبیل قرطاسیه باب و اجناس تنظیفاتی مورد ضرور ریاست عمومی پالن و ارزیابی و
ریاست های تحت اثر آن که با هماهنگی ریاست های تهیه و تدارکات و خدمات تهیه گریده بود از طریق این مدیریت اسناد
آن طی مراحل ،دوران و تسلیمی داده شده است.؛



چارت صرفیه (پالن تدارکاتی) اجناس خدماتی سال  5932ریاست عمومی پالن و ارزیابی خارج از پالن این مدیریت ترتیب و
غرض اجراات بعدی به مراجع زیربط شریک ساخته شده است؛
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طی مراحل  55قطعه پیشنهادات و استعالم های خدماتی و لوجستیکی ریاست عمومی پالن و ارزیابی و تهیه تمام خدمات
اجناس و ترانسپورت کارمندان این ریاست به همکاری و هماهنگی کامل این مدیریت با ریاست های مرتبط صورت گرفته
است.



کتاب حاضری کارمندان عادی و انکشافی ترتیب گردیده و از کیفیت آن راپور های منظم حاضری غرض اجراأت بعدی به
مراجع ذیربط ترتیب و ارایه گردیده است؛



و گزارش اجراأت کاری سالتمام این مدیریت ترتیب و غرض اجراأت بعدی به مرجع مربوطه ارسال گردیده است.

 .5انستیتوت ملی پالنگذاری تعلیمی


در بخش بهبود کیفیت نصاب و مو اد آموزشی رشته پالنگذاری موارد انکشاف چهار چوب نصاب تعلیمی ،انکشاف قابلیت های
آموزشی مضامین شامل نصاب تعلیمی ،تجدید نظر مفرادات درسی و تنظیم پالن تعلیمی به سیستم کریدیت مشخص و لی
تاهنوز مورد تائید قرار نگرفته است؛



به تعداد  520پالن میان مدت و  520گزارش ساال نه که از طرف محصلین داخل خدمت ترتیب شده بود از طرف استادان
اصالح و جهت معیاری شدن و نهایی ساختن به محصلین داخل خدمت به صورت فردی آموزش و رهنمایی گردیده است.؛



در سال تعلیمی  5931انستیتیوت ملی پالنگذاری تعلیمی به تعداد  409تن محصل را در سه کتگوری (داخل خدمت روزانه،
داخل خدمت شبانه و قبل از خدمت روزانه) جذب و تحت آموزش قرار داده اند؛



سیستم ارزیابی انستیتیوت ملی پالنگذاری در خصوص ارزیابی محصلین ،استادان و فعالیت های اداری و تدریسی انستیتوت
انکشاف یافته و مورد تطبیق قرار گرفته است؛



پالن عملیاتی انستیتوت که شامل فعالیت های اداری و تدریسی میباشد برای سال  5931ترتیب و عملی گردیده است؛



سیستم گزارشدهی انستیتیوت ملی پالنگذاری تعلیمی انکشاف یافته که دارای  3نوع گزارش میباشد؛



طبق پالن عملیاتی سال  Database 5931انستیتیوت انکشاف یافته ومحصلین ،استادان و نهاد های ذیربط میتوانند
بصورت  Onlineاز آن استفاده نمایند؛



درسال  5931انستیتیوت ملی پالن گذاری تعلیمی به همکاری تخنیکی و مالی  UNESCO/KABULتوانست شبکه کیبلی
انترنت را به سطح انستیتیوت ایجاد و فعال سازد که متشکل از یک  Server roomمجهز میباشد که محصلین و استادان
از آن همه روزه استفاده مینمایند و سبب ایجاد سهولت خوب برای آموزش کارمندان از راه دور گردیده است؛
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در سال  5931جهت نشر و معرفی انستیتیوت ،همگانی ساختن معلومات و استفاده از معلومات ،ویب سایت انستیتیوت فعال
گردید و عالقمندان میتوانند از آدرس ذیل وارد ویب سایت گردندwww.NIEP.AF .



و به تعداد  4تن استاد جدید طبق تشکیل انستیتیوت جذب و استخدام گردیدند که حد اکثر دارای درجه تحصیلی ماستر
ال مصروف اند.
میباشند و در پروسه تدریس عم ً
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اجراأت در مقایسه با پالن
ریاست عمومی پالن و ارزیابی که متشکل از سه ریاست فرعی و هشت آمریت و مدیریت عمومی اداری و اجرائیوی ماتحت بوده
اجراأت ساالنه ادارات متذکره که در کٌل اجراأت این ریاست را تشکیل میدهد با در نظرداشت پالن های ساالنه کاری و ساختار
ال شرح میگردد:
تشکیالتی قرار ذیل مفص ً

 .2ریاست ارزیابی و نظارت استراتیژیک
این ریاست از نگاه ساختار تشکیالتی دارای سه آمریت (آمریت تحلیل احصائیه و معلومات ،آمریت نظارت و گزارشدهی و آمریت
تحقیق و ارزیابی ) ماتحت بوده که اجراأت کاری آنها با در نظرداشت پالن های مرتبه کاری مقایسه و بترتیب قرار ذیل شرح
میگردد:

 2.2آمریت تحلیل احصائیه و معلومات
هدف کلی :تهیه و فراهم سازی معلومات تحلیل شده برنامه وار به سطح مرکز ،والیت و ولسوالی به و قت و زمان معین که
پاسخگویی تمام نیازمندی های پالن گذاری ،پالیسی سازی و تصمیم گیری ،در زمینه انکشاف اداره معارف باشد.

هدف

دستاورد

فیصدی

ساالنه

ساالنه

پیشرفت

تهیه طرزالعمل جمع اوری معلومات

تعداد طرزالعمل انکشاف یافته

1

1

%111

تهیه طرزالعمل نظارت از ارقام جمعآوری شده

تعداد طرزالعمل انکشاف یافته

1

1

%111

شاخص

فعالیت ها

پاکسازی ارقام جمع آوری شده مکاتب در سراسر تعداد مکاتب که ارقام آن
کشور
جمعآوری کوردینات از والیات ارزگان ،زابل ،هلمند،
پکتیکا ،بادغیس و نیمروز در صورت موجودیت بودجه
انکشافی و امنیت بودن ساحه

پاکسازی شده
تعداد والیات که کواردینات ان
جمعآوری میگردد

17,831 17,831

1

3

ترتیب و نشر کتاب سالنامه احصائیوی  6931به
سطح ملی ،والیتی و ولسوالی به سه لسان

تعداد گزارش نشر شده

ترتیب راپور تفصیلی و تحلیلی سال  6931به سه تعداد کتب
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%111

%11

1

1

%111

3

3

%111

لسان
ارتقای ظرفیت کارمندان درحصه نظارت  ٪1ارقام
جمع آوری شده
ترتیب گزارشات ربعوار و ساالنه اجراأت کاری امریت

تعداد آموزش
تعداد گزارشات ترتیب شده

111

111

%111

1

1

%111

فعالیت اول :تهیه و ترتیب پالیسی ها و طرزالعمل جمع آوری معلومات
مسوده طرزالعمل جمع آوری معلومات با تمام ریاست های معارف ،معارف شهر و ریاست عمومی نظارت تعلیمی شریک گردیده و
نظریات الزم انها در این طرزالعمل گنجانیده شده است .بعد از تائید و منظوری ریاست عمومی پالن و ارزیابی ،منظوری مقام
محترم وزارت اخذ خواهد گردید.
مسوده طرزالعمل نظارت از ارقام جمع آوری ومعلومات ترتیب وبه آمریت ریسرچ وارزیابی وآمریت نظارت وگزارش دهی شریک
گردیده و نظریات الزم انها در این طرزالعمل گنجانیده شده است .بعد از تائید و منظوری ریاست عمومی پالن و ارزیابی ،منظوری
مقام محترم وزارت اخذ خواهد گردید .البته این طرح و طرزالعمل با همکاری آمریت نظارت و گزارشدهی و آمریت ریسرچ و ارزیابی
صورت گرفته است .در ضمن مسوده پالن پنجساله ترتیب و غرض نظرخواهی با تیم  CBEشریک گردیده است.
جمعآوری احصائیه سال 6931
به اساس هدایت مقام محترم وزارت معارف تصمیم گرفته شد تا جمعآوری احصائیه سال  1331از تمام مکاتب کشور ( 32والیت)
و معارف شهر کابل بشکل دقیق جمع آوری گردد .که به اساس آن معلومات احصائیوی  110131باب مکتب که  32فیصد
مجموع مکاتب کشور را تشکیل میدهد ،توسط اعضای نظارت تعلیمی از نهاد ها تعلیمی پنج برنامه جمعآوری ،تائید  ،توسطه
کارمندان مدیریت احصائیه والیات وریاست معارف شهر کابل ثبت دیتابیس گردیده و وآمریت احصائیه ومعلومات از پروسه جمع
آوری بطور دوا مدار هماهنگی وبعداز پروسه ثبت پاکسازی نموده که درحدود  1,111اشتباهات در تمامی شاخص های به ریاست
های معارف رسما جهت رفع اشتباهات ارسا ل گردیده است  .بعد از صحت ارقام در ویبسایت وزارت دیتاست سال  1331نشر شد.
از مجموع  110,31باب مکتب کشور ،به تعداد  10111باب مکتب به نسبت ناامنی غیر فعال بوده که معلومات احصائیوی آن
جمعآوری نگردیده است .همچنان به تعداد  11,باب مکتب که اکثر آن مکاتب خصوصی میباشد به نسبت عدم جذب شاگرد غیر
فعال بوده و فورمهای احصائیوی آن در دسترس قرار نگرفت.
تمام فعالیت های عمده شامل پالن بصورت موفقانه انجام و منتج بدست آوردهای مهم گردیده است که ذیالً یاد آوری میگردد:
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بمنظور ایجاد هماهنگی بیشتر بین شرکای کاری ذیدخل سه جلسه با مسئولین برنامه ها ،وسایر شرکای کاری تدویر
گردیده است؛



پالن جمع آوری و ثبت احصائیه به صورت اشتراکی توسط همکاران آمریت احصائیه تهیه گردیده است.



ترتیب پالن تصدیق معلومات  ,12باب مکتب توسط این آمریت وبودجه تقاضا شده بعداز پنج ماه از طرف اداره
یونیسیف منظور گردید که به اساس آن پالن عملی خواهد گردید؛



فورم جمعآوری و رهنمود جمعآوری احصائیه توسط کمیته انتخاب شده مرور ونهائی گردید؛



سروی آزمایشی ارقام جمع آوری شده %1مکاتب شهر کابل توسط تیم مرکزی صورت گرفت؛



بمنظور حصول اطمنان از خانه پری دقیق فورمه های احصائیوی ،از  110131مکتب فورم خانه پری شده مواصلت و بعد
از چک قلمی تائید گردید؛



پروسه تهیه گزارش تصدیق میزان دقت و صحت ارقام احصائیوی برای مکاتب بازدید شده و پالن شده به نسبت عدم
پرداخت پول از طریق موسسه ځال و رخصتی های زمستانی به تعویق افتاد؛ تنها  12باب مکاتب شهر کابل بازدید گردید
که گزارش آن به زودترین فرصت تهیه میگردد؛



فورمه های  110131مکتب ،در سیستم معلوماتی ثبت گردیده است؛



پاکسازی ارقام ثبت شده ( )110131باب مکتب در سیستم صورت گرفته است؛



فورمه های ثبت شده در سیستم بصورت شاخصوار و مکتب به مکتب توسط کارشناسان آمریت تحلیل احصائیه ومعلومات
چک شده است؛



گزارش تائید شده  31والیت در حالت مواصلت است؛

فعالیت دوم:ترتیب گزارش احصائیوی سال  6931به سطح ملی ،والیتی و ولسوالی(دیتاسیت)
پالن جمع آوری معلومات احصائیوی مکاتب گرم سیر وسردسیر ترتیب گردیده و به تمام ریاست های معارف ارسال گردیده است.
معلومات احصائیوی  713971باب مکتب گرمسیر و سردسیر جمع آوری گردیده ،چک مرور و ثبت آن در سیستم دیتابیس مرکزی
انجام یافته و پروسه پاک سازی ارقام (داتا کلیننگ) تکمیل و دیتاسیت سال  7931آماده نشر میباشد.
فعالیت سوم :گزارش تحلیلی و تشریحی احصائیوی سال 6935
معلومات احصائیوی برای سال  7931به سطح ملی ،والیتی و ولسوالی تکمیل و تنظیم گردیده است و آماده استفاده میباشد.
و مسوده گزارش تحلیلی سال  7931ترتیب و آماده شریک سازی میباشد.
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فارمت گراف ها شرح و تحلیل ارقام انجام یافته و نهایی سازی گزارش تحلیلی و تشریحی احصائیوی و نشر آن از طریق ویب سایت
وزارت معارف تحت کار بوده و به زودترین فرصت به نشر خواهد رسید.
فعالیت چهارم :ثبت کواردینات (موقعیت جغرافیایی جی پی اس) از  72والیت کشور
جمع آوری و درج کوردینات موقعیت جغرافیایی (جی پی اس)  783311باب مکاتب بطور منظم ثبت گردیده است .قابل ذکر است
که کواردینات والیات هلمند ،بادغیس و نیمروز توسط مسئولین والیتی از مناطق امن جمع آوری و شامل ارقام فوق میباشد .این
فعالیت نسبت ناامنی وعدم بودجه امسال صورت نگرفت قابل ذکراست اخذ کوردینات  1والیت در همچو شراط قابل جمعآوری نه
می باشد .
فعالیت پنجم :ترتیب گزارش ،تائید و تصدیق میزان صحت ارقام جمع آوری شده والیات در جریان سروی
طی سال  7931طبق پالن سروی %1مکاتب کشوربطور تصادفی انتخاب گردید که نسبت تاخیرمنظوری بودجه تیم ها در 71
والیت بشمول ریاست معارف شهر کابل توظیف شده وبه تعداد  111مکتب بازدید وبه تعداد  101مکتب الی  80جدی سال
 7931تکمیل وراپور ان در  90جدی انشأاهلل به نشر خواهد رسید.
فعالیت ششم :ارتقای ظرفیت
به تعداد 707تن از کارمندان والی تی در خصوص جمع آوری ،ثبت و خانه پری ونظارت ارقام جمعآوری شده از طریق کارمندان
این امریت در جریان سروی والیات تحت آموزش قرار گرفتند.
فعالیت هفتم :پالنگذاری و مدیریت (رهبری)
پالن های کاری ساالنه ماهوار و هفته وار  87تن از کارمندان این امریت ترتیب ،تشریح و مورد تطبیق قرار گرفته است.
عالوه بر آن پالن کاری ساالنه امریت ترتیب و مورد تطبیق قرار گرفته و گزارشات منظم اجراأت کاری بطور ربعوار و ساالنه ترتیب و
ارایه گردیده است.
همچنان پالن کاری ساالنه سال مالی  7931این امریت نیز ترتیب و غرض اجراأت بعدی به مرجع مربوطه ارسال گردیده است و
مجالس هفته وار داخلی با کارمندان ذیربط غرض رهنمایی و پیشبرد امور محوله انجام یافته است .و نیز در مجالس هفته وار
ریاست عمومی اشتراک صورت گرفته است.

اجراأت خارج از پالن:


مقایسه ارقام مکاتب در دیتابیس های ریاست های مالی ،تشیکالت و  EMISصورت گرفته است؛



ارقام و معلومات تمام مکاتب کشور به موسسه محترم چکی غرض نظارت ارقام احصائیوی سال  7931ترتیب گردیده است؛
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فورمه های احصائیه مرکزی به واحدهای دومی ،جمع آوری ،چک و ارسال معلومات به اداره محترم احصائیه مرکزی ارسال
گردیده است؛



خانه پری فورمه های احصائیوی یونیسکو مقیم کشور هندوستان صورت گرفته است،



وارد وصادر  100قطعه مکاتیب انجام یافته است؛



بودجه برای بررسی و نظارت ارقام احصائیوی ترتیب منظور واخذشد؛



معلومات احصائیوی به وزارت محترم اقتصادارایه گردیده است؛



معلومات احصائیوی به معینیت محترم تدریسی ارایه گردیده است؛



و معلومات احصائیوی به مقام محترم ریاست جمهوری اسالمی افغانستان ارایه گردیده است.

نتایج حاصله
 طرزالعمل جمع آوری احصائیه و طرح و طرز العمل تصدیق ارقام ترتیب و آماده منظوری میباشد؛


کتاب تحلیلی احصائیه سال  7931ترتیب و آماده استفاده میباشد؛



کتاب احصائیوی  7931به سطح ملی ،والیتی و ولسوالی ترتیب و مورد استفاده قرار گرفته است؛



کتاب احصائیوی  7931به سطح ملی ،والیتی و ولسوالی تحت کار میباشد و  %30پیشرفت نموده است که به زودترین
فرصت مورد استفاده قرار خواهد گرفت؛



کتاب تحلیلی احصائیه سال  7931تحت کار میباشد و  %30پیشرفت نموده است که به اسرع وقت تکمیل و نهایی
میگردد؛



گزارش تصدیق میزان دقت و صحت ارقام احصائیوی تحت کار است و الی برج اول سال مالی آینده تکمیل و مورد
استفاده قرار خواهد گرفت؛



استفاده از تابلیت و تسهیل جمع آوری ارقام به نسبت عدم قرارداد انترنت از طریق ریاست تکنالوژی معلوماتی صورت
نگرفت ولی پروسه نظارت با استفاده از  3سیت تابلیت که به همکاران این آمریت توزیع شده انجام یافته است؛



تثبیت فاصله های مکاتب ،ترسیم موقعیت مکاتب و معلومات احصائیوی آن در نقشه ها  90والیت کشور صورت گرفته
است؛ و



ظرفیت کارمندان به سطح مرکز و والیات در خصوص جمع آوری و ثبت ارقام و استفاده از سیستم ها بلند رفته است.
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مشکالت عمده


مشکالت امنیتی ،صعب العبور و دور بودن بعضی مناطق باعث شد تا در بعضی از والیات پروسه بررسی و نظارت از
ارقاماحصائیوی به کندی به پیش رود و یاهم صورت نگیرد.



عدم دقت در ثبت ارقام احصائیوی توسط کارمندان ریاست های معارف والیات.



نبود برق در برخی از والیات باعث عقب مانی کار شده است.



نبود مدیر احصائیه وکارمندان احصائیه در اکثر والیات.

طرح های پیشنهادی


فراهم آوری زمینه در ساحات نا آمن ،صعب العبور و دور دست بمنظور اجرای بازدید های نظارتی از ارقام احصائیوی



مسئولین دیتا ا نتری و احصائیه در والیات حین ثبت ارقام از دقت زیاد کار گیرد.



والیات که با نبود و یا کمبود برق روبرو هستند ،در صورت امکان برق افتابی و برق دوامدار ابی برایشان مهیا گردد تا در
امورات مربوطه سکتگی بوجود نیاید.



بست های خالی مدیریت احصائیه بشمول اعضای آن به زودترین فرصت از طریق رقابت ازاد اعالن و استخدام صورت
گیرد.
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 2.1آمریت نظارت و گزارش دهی
هدف کلی :مراقبت از تطبیق پالن های عملیاتی و پروژه های انکشافی به سطح مرکز ،والیات و ولسوالی ها و تهیه گزارشات
ماهوار ،گ زارشات تحلیلی ربعوار ،شش ماهه ،و گزارشات تحلیلی بویژه از پیشرفت تطبیق پالن و برنامه های وزارت به منظور
شناسایی چالش ها در پروسه تطبیق و ارایه سفارشات جهت اقدامات اصالحی.

فعالیت ها
تجدید سیستم گزارشدهی امریت مراقبت و گزارشدهی(پالن

شاخص

تعداد سیستم های بروز شده

هدف

دستاورد

فیصدی

ساالنه

ساالنه

پیشرفت

1

1

%111

ترتیب گزارشات ماهوار از تطبیق پالن عملیاتی والیتی

تعداد گزارشات تولید شده

211

3,1

%31

ترتیب گزارشات ربعوار از تطبیق پالن عملیاتی والیتی

تعداد گزارشات تولید شده

121

111

%11

ترتیب گزارشات ربعوار و ساالنه به سطح ملی

تعداد گزارشات تولید شده

2

1

%11

عملیاتی )1331

ترتیب و نهایی سازی گزارش ساالنه از تطبیق پالن عملیاتی
 1331به سطح ملی به لسان های ملی
تهیه گزارش ساالنه( )1331اداره داراالنشای شورای وزیران

تعداد گزارشات تولید شده

1

1

%111

تعداد گزارشات ترتیب شده

1

1

%111

(اداره امور) به لسان های دری و پشتو
تهیه گزارش پروژه های انکشافی برای وزارت محترم اقتصاد

تعداد گزارشات تهیه شده

2

2

%111

بطور ربعوار
تهیه گزارش پیشرفت فعالیت ها برای وزارت مالیه بطور

تعداد گزارشات تهیه شده

2

2

%111

ربعوار
ترتیب گزارش ساالنه به وزارت امور زنان باساس پالن کاری

تعداد گزارشات ترتیب شده

وزارت امور زنان
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1

1

%111

فعالیت اصلی  :1تحلیل و انکشاف بنیادی
 .9.7.6تجدید نمودن سیستم مراقبت و گزارشدهی سال ،6931بازنگری و تجدید چارچوب نظارت و گزارشدهی و
مرور و بازنگری فارمت های مراقبت و گزارشدهی
شاخص ها ،فارمت ها ،چارچوب نظارت و گزارشدهی برای پالن عملیاتی ملی سال مالی  5931توسط تیم متخصصین نظارت و
گزارشدهی با در نظرداشت نیازمندیهای این وزارت برای جمع آوری معلومات مورد ضرورت در جریان ربع اول (جدی الی حوت)
تجدید نظر میگردد اما بنسبت عدم موجودیت پالن نهایی شدۀ سال مالی  5931در ربع اول در این فعالیت پیشرفت صورت نگرفته
و در ربع دوم (برج حمل) این فعالیت تکمیل و سیستم مراقبت و گزارشدهی از قبیل فارمت های گزارشدهی مطابق به پالن
عملیاتی و نیز فارمت ها برای گزارشات خاص ترتیب و مورد استفاده قرار گرفت .سیستم گزارشدهی پالن عملیاتی به اساس پالن
عملیاتی سال  5931تجدید و در کمپیوترهای کارمندان تخنیکی والیتی نیز آپدید گردیده است.
برای بدست آمدن این هدف ،فعالیت های ذیل انجام میگردد:
 .5تدویر جلسه با امریت پالن ستراتیژیک و عملیاتی جهت تجدید نظر و نهایی ساختن پالن عملیاتی سال مالی  5931به اساس
هر برنامه و فعالیت ها و شاخص ها
 .0هماهنگی با امریت انکشاف سیستم ها جهت تجدید نظر و تغییرات الزم شاخص های پالن عملیاتی و هر برنامه به اساس
فعالیت ها .این فعالیت از طریق مجالس کاری میان کارمندان امریت انکشاف سیستم ها و امریت مراقبت و گزارش دهی عملی
گردیده است.
 .9شریک ساختن فورمه های گزارش دهی تجدید شده به شکل نرم افزار و سخت افزار با مسئولین والیتی با استفاده از انترنیت
و نصب دیتابیس در کمپیوتر های مسولین والیتی و یا سخت افزار با همکاری متخصصین نظارت و گزارش دهی که به والیات
سفر مینمایند تا مسئولین والیتی ارقام شان را به اساس شاخص های مشخص شده در سیستم بطور ماهوار داخل نمایند.
 .4ترتیب پالن ارتقای ظرفیت کارمندان آمریت مراقبت و گزارشدهی به سطح مرکز و والیات
در شروع هر سال به اساس بودجه دست داشته ریاست پالن ارتقای ظرفیت ترتیب و نهایی میگردد .اما در سال مالی 5931
بنسبت عدم مواصلت بودجه برای ارتقای ظرفیت تا هنوز پالن ترتیب نگردیده است.
 .5ترتیب پالن نظارتی به سطح مرکز و والیات
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در ربع دوم سال مالی پالن جامع مراقبتی به سطح مرکز و والیات جهت حصول اطمینان از تطبیق پالن عملیاتی سال 5931
ترتیب گردیده است .شاخص ها ،فارمت ها ،چارچوب نظارت برای پالن عملیاتی ملی سال مالی  5931توسط تیم متخصصین
نظارت و گزارشدهی با در نظرداشت نیازمندیهای این وزارت برای جمع آوری معلومات مورد ضرورت ترتیب گردیده است.

فعالیت اصلی  :3گزارشدهی
 .1.3ترتیب گزارش ماهوا ر از تطبیق پالن عملیاتی به سطح والیتی و ترتیب گزارش ماهوار از تطبیق پالن عملیاتی به
سطح ملی و تجدید نظر آن در سیستم
در شروع هر سال پالن عملیاتی سال با مسوولین والیتی پالن ،مراقبت و گزارشدهی شریک میگردد و به اساس ان سافت شاخص
ها در کمپیوترها اپدید گردیده تا از پیشرفت فعالیت ها بشکل دقیق نظارت نموده و گزارشات ماهوار را تهیه نمایند .که در زمینه
اکثریت والیات گزارشات ماهوار برای یازده ماه را در سیستم داخل نموده و به مرکز ارسال داشته و گزارش توحیدی به سطح مرکز
تولید و مورد استفاده قرار گرفته است.
اما این دو فعالیت در ربع اول سال به نسبت نهایی نشدن پالن سال مالی  5931به زمان معین آن و عدم موجودیت پیشرفت در
شاخص های مهم در والیات پیشرفت نداشته و در ربع دوم ،سوم و چهارم گزارش گردیده است.
 .2ترتیب گزارش تشریحی ربعوار (چهار ربع) به سطح والیتی از تطبیق پالن عملیاتی
د ر تمام والیات کشور ،گزارش تشریحی ربعوار (شش ماهه ،نه ماهه و ساالنه) به سطح والیتی از تطبیق پالن عملیاتی ترتیب
گردیده و سافت کاپی را جهت نظر خواهی ارسال نموده است .متخصصین مرکز گزارشات را مرور و مشکالت را شناسایی و بازجواب
جهت اصالح ارائه گردیده است که در ن تیجه هارد کاپی گزارشات نیز به مرکز ارسال می گردد .کار روی ترتیب گزارش ساالنه به
سطح والیتی جریان داشته و طبق طرزالعمل گزارشدهی با مرکز شریک میگردد.
در سه ربع سال به تعداد  521گزارش تشریحی ربعوار به سطح والیتی ترتیب گردیده و نظریات اصالحی برای تجدید نظر گزارشات
به والیات ارایه گردیده است.
 .4ترتیب گزارش تشریحی ربعوار به سطح ملی از تطبیق پالن عملیاتی
معلومات برای ترتیب گزارشات تشریحی شش ماهه و نه ماهه از تطبیق پالن سال مالی  5931به سطح ملی و والیتی جمع اوری
گردیده و گزارش تهیه و مورد استفاده قرار گرفت .جمع آو ری معلومات برای ترتیب گزارش ساالنه به سطح ملی آغاز گردیده و
تحت کار می باشد.
 .5ترتیب گزارش تشریحی ساالنه به سطح ملی از تطبیق پالن عملیاتی ()6935
22

به اساس گزارشات والیتی و معلومات برنامه ها به سطح مرکز ،گزارش تشریحی ساالنۀ  5931به دو زبان رسمی دری و پشتو به
سطح ملی ترتیب گردیده است .در گزارش ها بعضی تفاوت ارقامی و معلوماتی موجود بود که بعد از تماس با والیات و برنامه ها
ارقام و معلومات پاکسازی شد.
در نتیجه مسودۀ نهایی گزارش ساالنه سال  5931بشکل برنامه ترتیب و با بعد از نظریات اصالحی برنامه ها و ادارات ذیربط در
دسترس رهبری مقام محترم وزارت قرار داده شد که بعد از مرور کارشناسان ریاست نشرات به تیراژ  0222جلد چاپ و بشکل هارد
و سافت با تمام جوانب ذیدخل جهت استفاده شریک گردیده و برای نشر وسیع با ریاست تکنالوجی معلوماتی نیز جهت جابجا
کردن در ویب سایت وزارت معارف شریک گردیده است.
 .1تهیه گزارش ساالنه  6935ادارۀ امور ریاست جمهوری (گزارش حکومت به پارلمان) دری و پشتو
طبق پالن گزارش ساالنۀ  5931از دستآورد های وزارت معارف برای ادارۀ امور ریاست جمهوری به دو زبان ملی دری و پشتو به
اساس درخواست و فارمت ارسالی ترتیب ،نهایی و ب ه ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری ارسال گردیده و مورد استفاده قرار
گرفت.
 .7تهیه گزارش پروژه های انکشافی بطور ربعوار برای وزارت اقتصاد
طبق پالن گزارشات ربع وار (ربع اول ،دوم و سوم) از پیشرفت فزیکی پروژه های عمدۀ وزارت معارف مطابق به فارمت وزارت محترم
اقتصاد ترتیب و ارسال گردید .این گزارش در هماهنگی نزدیک واحد پیگیری پروژه ها ،ریاست انکشاف زیربنا و ریاست مالی ترتیب
می گردد .این گزارش معموالً معلومات ارقامی پروژه ها ،نتایج متوقعه ،دستاوردها و مصارف آن را احتوا میکند.
 .8تهیه گزارش پیشرفت برنامه ها به وزارت مالیه در سال مالی 1231
گزارش ربع وار نظارتی و پیشرفت برنامه ها در ربع چهارم سال مالی  ،5931ربع اول ،دوم و سوم سال مالی  5931برای وزارت
محترم مالیه ترتیب و ارسال شده است که این گزارش معلومات مجموعی شاگرد ،معلم ،کارمندان ،کتب درسی ،ارتقای ظرفیت و
مصارف مالی به اساس برنامه را احتوا میکند.
همچنان به اساس درخواست رسمی و هدایت مصوبۀ کابینه ،گزارش پیشرفت کمی و کیفی پروژه ها بشکل ماهوار نیز ترتیب و
شریک گردیده است از زمان هدایت (برج حوت) تا اکنون گزارش ماهوار طبق زمانبندی ترتیب گردیده و مورد استفاده قرار گرفت.
 .3ترتیب گزارش برنامه های ملی دارای اولویت
این گزارش را بنام  National Priority Programنیز یاد می گردد .این گزارش به اساس درخواست و فارمت مشخص وزارت
محترم اقتصاد ترتیب و ارسال میگردد .این گزارش در ربع اول سال مالی از طرف وزارت محترم اقتصاد مطالبه نگردیده است.
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 .11ترتیب گزارش ساالنه به وزارت امور زنان به اساس پالن کاری ملی وزارت امور زنان
این گزارش به اساس فارمت مشخص از شاخص های عمده مربوط به جندر ترتیب میگردد که مطابق به پالن گزارش ترتیب و با
وزارت محترم امور زنان و سایر ادارات ذیربط شریک گردیده و قابل استفاده میباشد.
 .11ترتیب گزارش بازدید نظارتی به سطح ملی به اساس بازدید از والیات
طبق پالن در ربع اول ،دوم و سوم سال مالی ،ماموریت نظارتی در مرکز بخصوص از برنامه های وزارت معارف عملی گردیده و به
اساس آن گزارشات نظارتی بخصوص گزارش ساالنۀ تطبیق پالن  ،5931گزارش ربعوار  5931معارف به اساس نتایج به ادارۀ امور
و گزارش ربعوار و ماهوار به وزارت مالیه و اقتصاد در مرکز ترتیب گردیده و قابل استفاده می باشد.
 .67ترتیب گزارش پروژه های ساختمانی به سطح ملی
به اساس پالن و در هماهنگی با ریاست زیربنا ها و واحد پیگیری پروژه های انکشافی در هر ماه گزارش از پروژه های ساختمانی به
اساس برنامه ها ترتیب گردیده و مورد استفاده قرار میگیرد.

فعالیت اصلی  :9ترتیب گزارش های خاص
 . 6ترتیب گزارش کمی و کیفی از پیشرفت پروژه های انکشافی وزارت معارف به وزارت های مالیه و اقتصاد
به اساس هدایت مقام رهبر ی دولت جمهوری اسالمی افغانستان تصمیم گرفته شد تا وزارتخانه ها گزارشات ماهوار از پیشرفت کمی
و کیفی پروژه های انکشافی خویشرا ترتیب و با وزارت محترم مالیه و اقتصاد شریک نمایند.
وزارت معارف جمهوری اسالمی افغانستان جهت تعمیل این امر در هماهنگی با ادارات ذیربط گزارشات ماهوار را ترتیب و تقدیم می

نماید که پیشرفت کمی و کیفی پروژه های وزارت در ان مشخص گردیده است.
جهت حصول اطمینان از چگونگی تطبیق پروژه های انکشافی طبق زمان بندی مشخص از ادارات و مسئولین اجرا بصورت با قاعده
گزارشات و معلومات جمع آوری نموده و بعد از مر ور ،توحید و تائید ،گزارش واحد نهائی شده طبق فارمت وزارت های مالیه و
اقتصاد تنظیم گردیده و بشکل سافت و هارد به وزارت های مربوطه تقدیم گردیده است.
قابل یادآوری است که سایر گزارشات خاص شامل پالن مطابق به درخواست ادارات ذیربط ترتیب و شریک گردیده است.

فعالیت اصلی  :4باز دید از ساحه
 .6اجرای بازدید های مراقبتی از ساحه  Monitoring field visitربعوار و  .7بازدید از پروژه های ساختمانی
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طبق پالن مرتبه در ربع اول ،دوم و سوم ماموریت های نظارتی در مرکز (از برنامه های وزارت معارف) توسط تیم تخنیکی (
متخصصین مراقبت و گزا رشدهی(انکشافی) و کارمندان دولتی) راه اندازی گردیده و گزارشات نظارتی از ماموریت مرکز نیز ترتیب
گردیده است که این باز دید نظارتی شامل نظارت از تطبیق پالن عملیاتی ،تطبیق پالن وزارت به اساس نتایج به ادارۀ امور و پروژه
های انکشافی /ساختمانی وزارت معارف بوده است  .باز دید های نظارتی در همآهنگی برنامه مربوطه و ریاست ها انجام میآبد .به
منظور نظارت از برنامه ها در سطح والیات ،مسوولین والیتی پالن ،مراقبت و گزارش دهی شامل می باشند و برعالوه آن
متخصصین نظارت و گزارشدهی بشکل ربعوار از والیات مربوطه اشان نظارت می نمایند .مسوولین والیتی پالن ،مراقبت و گزارش
دهی مکلف اند تا حد اقل  52روز ایام کاری خویش را در هر ماه در بازدید مراقبتی از ولسوالی ها و پروژه های انکشافی سپری
نمایند.
در جریان سال مالی سه مرتبه باز دید نظارتی از تطبیق پالن عملیاتی و پالن به اساس نتایج و تطبیق پالن استراتیژیک سوم به
سطح مرکز راه اندازی گردیده است .در این باز دید از تطبیق فعالیت های پالن شده در پالن اطمینان حاصل گردیده و اسناد
تائیدی مرتبط به اجراء فعالیت ها مورد تطبیق قرار گرفت.

فعالیت اصلی  :5ارتقای ظرفیت
 .6ترتیب پالن ارتقایی ظرفیت کارمندان آمریت مراقبت و گزارشدهی به سطح مرکز و والیات
در شروع هر سال به اساس بودجه دست داشته ریاست پالن ارتقای ظرفیت ترتیب و نهایی میگردد .اما در سال مالی  5931به
نسبت عدم مواصلت بودجه برای ارتقای ظرفیت پالن ترتیب نگردیده است.
برای انتقال مهارتهای الزم و بلند بردن ظر فیت کاری کارمندان داخل تشکیل آمریت نظارت و گزارشدهی ،هر کارمند همراه با
متخصصین نظارت و گزارشدهی که از طریق بودجه انکشافی استخدام گردیده اند به شکل همکار بصورت دوامدار کار میکند تا در
جریان اجرای امور روزمره و سفر های نظارتی مهارت های الزم بصورت عملی به اوشان انتقال گردد که نتایج خوب را بجا گذاشته
است.
در جریان باز دیدهای نظارتی در مرکز و والیات کشور که توسط تیم تخنیکی نظارت و گزارشدهی در چهار ربع سال عملی گردید،
مهارتهای الزم در رابطه به پالنگذاری ،نظارت و گزارشدهی به کارمندان داخل تشکیل برنامه ها و والیات بخصوص مدیریت عمومی
پالن ،مسوولین برنامه ها به سطح والیت و آمرین معارف ولسوالی ها انتقال گردیده است.
جهت بلند بردن سطح ظرفیت کارمندان و کسب دانش و مهارتها به شکل اکادمیک کارمندان دولتی امریت نظارت و گزارشدهی در
رابطه به پالنگذاری ،نظارت و گزارشدهی توسط متخصصین نظارت و گزارشدهی تحت آموزش قراردارند.
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اجراأت خارج از پالن (گزارشات خاص)
 . 5به اساس هدایت مقام محترم ریاست جمهوری در مجلس مشترک شورای ملی و وزارت ها تصمیم گرفته شد تا وزارتخانه ها
برای حل مشکالت والیات تعهدات خویش را ارائه نموده و بشکل منظم در هر دو ماه از پیشرفت اجراآت گزارش ارایه نمایند .به
همین اساس از تطبیق تعهدات وزارت معارف در والیات در هر دو ماه سال مالی از والیت کشور معلومات جمع آوری گردیده و
فشردۀ گزارش از دستاوردها با شورای وزیران و وزارت دولت در امور پارلمانی شریک گردیده است.
 .0گزارش تشریحی از دستاوردهای وزارت معارف برای سال مالی  5931به اساس درخواست وزارت محترم اطالعات و فرهنگ
ترتیب و جهت نشر در سالنامه شریک گردیده است.
 . 9به اساس هدایت مقام محترم وزارت ،خلص گزارش از دست آوردهای ریاست های معارف والیات پکتیا ،پکتیکا ،خوست ،غور و
بدخشان ترتیب و شریک گردیده است.
 . 4به اساس درخواست وزارت محترم خارجه در رابطه به تطبیق از سفارشات کمیتۀ حقوق طفل طبق فارمت ارسالی اشان گزارش
ترتیب و شریک گردیده است.
 . 1به اساس هدایت رهبری ریاست عمومی پالن و آرزیابی ،گزارش توحیدی آمریت ها و مدیریت های شامل ریاست عمومی برای
سال های  5931و  5931ترتیب و مورد استفاده قرار گرفت.
 . 1معلومات و گزارش در رابطه به موسسأت غیر دولتی طبق درخواست وزارت محترم اقتصاد ترتیب و شریک گردیده و ضروریاتی
معلوماتی اشان مرفوع گردیده است.
 .2گزارش دستآوردهای وزارت معارف در سال  5931به رهبری مقام محترم وزارت در جریان جلسۀ رهبری ذریعۀ پریزنتیشن ارائه
گردیده و مورد تائید رهبری قرار گرفت.
 .3به اساس هدایت مقام محترم رهبری وزارت ،خلص گزارش از دست اوردهای وزارت معارف برای سال  5931ترتیب و مورد
استفاده قرار گرفت.
 .3برای دو بست  1کارشناسان آمریت نظارت و گزارشدهی که قرار است به بست  9ارتقا نماید ،الیحه وظایف ترتیب و با مدیریت
اداری جهت اجراآت بعدی شریک گردیده است.
 . 52گزارش شش ماهه از اجراآت و دست آوردهای آمریت نظارت و گزارشدهی از جوالی الی دسمبر  0251و از جنوری الی جون
سال 0252با دفتر ایکویپ شریک گردیده و مورد استفاده قرار گرفت.
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 . 55به اساس هدایت رهبری مقام محترم وزارت در رابطه به تطبیق هدایات ریاست محترم جمهوری( 59مورد) گزارش تفصیلی
ترتیب گردیده و با ریاست محترم دفتر مقام وزارت شریک گردیده است.
 .50ترجمه و تجدید نظر ترجمۀ پالن استراتیژیک سوم وزارت معارف به زبان پشتو و شریک سازی ان با مسوولین ذیربط.
 . 59سیستم گزارشدهی موسسات همکار فعال گردیده ،و تمام موسسات همکار طبق فارمت واحد گزارشدهی وزارت معارف،
گزارشات پیشرفت را ترتیب و شریک می نمایند .کارمندان تخنیکی نظارت و گزارشدهی گزارشات را مرور و نظریات اصالحی را
ارائه می نمایند که گزارشات نهایی شده با برنامه های مربوطه و آمریت هماهنگی دونرها و پروژه ها جهت اجراآت بعدی شریک
میگردد.
 . 54طبق هدایت جلسۀ رهبری وزارت معارف برای ریاست های مرکزی فارمت گزارشدهی ترتیب و شریک گردیده است و نیز
رهنمایی الزم به ادارات ذیربط ارائه گردیده است.
 . 51گزارش از اجراآت و دست آوردهای آمریت نظارت و گزارشدهی در سال  5931و پالن سال مالی  5931ترتیب و با رهبری
ریاست عمومی پالن و ارزیابی شریک و طی جلسه ارایه گردیده و مورد تائید و تطبیق قرار گرفت.
 .51گزارش بررسی از نقض تطبیق قانون در وزارت معارف که توسط ادارۀ محترم امور ترتیب گردیده بود ،مرور و مطالعه گردیده و
پیشنهادات مشخص برای تطبیق سفارشات ترتیب و با ادارات ذیربط شریک گردیده است.
 . 52به اساس هدایت مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسالمی افغانستان و درخواست وزارت های محترم مالیه و اقتصاد ،گزارش پیشرفت
کمی و کیفی پروژه های وزارت معارف بشکل ماهوار (از برج حوت  5931الی قوس  ) 5931ترتیب و شریک گردیده است.
 .53گزارش از دست آوردهای وزارت معارف در سال مالی  5931به زبان پشتو نیز ترجمه گردیده و هر دو گزارش دری و پشتو
بعد از نظریات اصالحی همکاران نشرات برای چاپ شریک گردیده است.
 . 53کارمندان تخنیکی آمریت نظارت و گزارشدهی در ترتیب و نهایی کردن بیانیه جاللتمآب وزیر صاحب معارف و جاللتمآب
رئیس صاحب جمهور برای محفل زنگ مکتب همکاری نموده است.
 .02جمع آوری ،توحید و ترتیب گزارشات ریاست های مرکزی و ارسال ان به ریاست دفتر صورت گرفته است.
 . 05با سخن گوی وزارت معارف در رابطه به تهیه معلومات برای جواب سوالنامۀ ادارۀ محترم امور ریاست جمهوری همکاری صورت
گرفته و معلومات مورد نظر ترتیب و با اشان شریک گردیده است.
 . 00با اساس درخواست وزارت محترم خارجه طبق فارمت ارسالی شان در مورد سفارشات اطفال متاثر از منازعات مسلحانه گزارش
ترتیب و شریک گردیده است.
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 .09گزارش تفصیلی و خلص از سروی احصائیوی سال  5931ترتیب و با مسوولین شریک گردیده است.
 . 04با اساس درخواست ادارۀ محترم احصائیه مرکزی در رابطه به پنج والیت(ننگرهار ،نورستان ،کنر ،بدخشان و پکتیا) خلص
گزارش از دست آوردهای و پیشرفت در سال مالی  5931ترتیب و شریک گردیده است.
 . 01برای تطبیق پروژه یونیسیف فارمت گزارشدهی ترتیب و گزارش پیشرفت شش ماهه و ساالنه در والیات ترتیب و با مرکز
شریک گردیده که برویت آن گزارش توحیدی به سطح ملی بخصوص پیشرفت عمده ،مشکالت و پیشنهادات نیز ترتیب گردیده و
مورد استفاده قرار گرفت.
 . 01برای کمپاین جهانی برای تعلیم و تربیه ،گزارش دست آوردهای وزارت معارف ترتیب و در روز کمپاین ارائه گردیده است.
 .02سوالنامه ها و فارمت گزارشدهی برای گزارش از تطبیق پالن استراتیژیک سوم معارف مطابق به شاخص های عمدۀ آن انکشاف
داده و گزارش شش ماهه ترتیب گردیده و قابل استفاده می باشد.
 . 03تفاهمنامۀ وزارت معارف با وزارت تحصیالت عالی در رابطه به ارتقای ظرفیت کارمندان به زبان پشتو ترجمه گردیده و با ادارات
ذیربط جهت استفاده شریک گردیده است.
 .03گزارش از دستاوردهای وزارت معارف از تطبیق پالن عملیاتی  5931به دو زبان دری و پشتو چاپ گردیده و جهت اگاهی عامه
با تمام جوانب ذیدخل شریک گردید.
 .92مسودۀ پالن عملیاتی آمریت نظارت و گزارشدهی برای سال  5932ترتیب گردیده است.
 .95مطابق درخواست ادارۀ محترم امور مقام ریاست جمهوری ،گزارش از دست آوردهای سه سالۀ وزارت معارف در حکومت وحدت
ملی ترتیب و مورد استفاده قرار گرفت.
 . 90فشردۀ گزارش از دست آوردهای وزارت معارف جهت کنوانسیون ملل متحد ،ترتیب و با مقام محترم ریاست جمهوری شریک
گردید.
 .99اسناد مربوط به پالن استراتیژیک سوم معا رف( الیحه کاری گروپ های کاری مرکزی ،اجنداء ورکشاپ و الیحۀ والیتی) به زبان
پشتو ترجمه گردید و مورد استفاده قرار گرفت.
 . 94به کارمندان (نماینده گان) برنامه ها و ریاست های مرکزی در رابطه به سیستم گزارشدهی گزارش ادارۀ امور ،پروژه های
انکشافی بطور ماهوار و فارمت گزارشدهی وزارت مالیه آموزش داده شده است.
 . 91به کارمندان (نماینده گان) برنامه ها و ریاست های مرکزی در رابطه به سیستم گزارشدهی گزارش ربعوار از پیشرفت پروژه
های انکشافی (گزارش وزارت اقتصاد) آموزش داده شده است.
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 .91اشتراک در جلسات هماهنگی و گزارشدهی در وزارت های محترم اقتصاد ،مالیه و امور زنان
 . 92اشتراک در جلسات هماهنگی معینیت های وزارت معارف در رابطه به سیستم گزارشدهی پالنی و سایر گزارشات خاص
 .93در ترتیب و نهایی سازی گزارشات مختصر به رهبری وزارت و سایر ادارات خارج از وزارت همکاری همه جانبه صورت گرفته
است.

نتایج حاصله
در آغاز سال مالی  5931پالن کاری ساالنه برای آمریت و بشکل انفرادی برای هر یک کارمند تخنیکی با درنظرداشت الیحۀ
وظایف ترتیب گردید تا تمام فعالیت های شامل پالن در زمان معین تحت تطبیق و اجراء قرار گرفته و نتایج متوقعه از اجراآت
حاصل گردد.
طی سال مالی پیشرفت اجراآت و دست آوردها مناسب بوده و در عرصه های مختلف کاری ( انکشاف بنیادی ،گزارشدهی ،نظارت،
ارتقای ظرفیت و ایجاد هماهنگی) اجراآت الزم صورت گرفته است و به تمام فعالیتهای شامل پالن بوقت و زمان رسیده گی صورت
گرفته و دست آورده ها و نتایج حاصله در زمینه قناعت بخش میباشد.
قابل یادآوری است که این آمریت در رابطه به اجرای فعالیت های خارج از پالن (بخصوص ترتیب گزارشات خاص) نیز دستآوردهای
قابل مالحظه داشته و نتایج قناعت بخش در زمینه حاصل گردیده است.
باوجود دست آوردها و نتایج حاصله بعضی از مشکالت و حجم بیشتر کاری به نسبت فعالیتهای غیر پالنی به شکل از اشکال باعث
سکتگی در اجرای فعالیت ها گردیده است.

مشکالت عمده


با آن که ورکشاپ های کوتاه مدت آموزشی از طریق متخصصین به منظور بلند بردن سطح دانش مسلکی کارمندان دولتی
پالن ،نظارت و گزارشدهی تدویر یافته است ،هنوز هم ظرفیت مسوولین دولتی پالن ،نظارت و گزارش دهی در سطح والیات
قناعت بخش نمی باشد .این مشکل تا حدی حل گردیده است اما ظرفیت آنها به اندازه ای ارتقا نیافته است تا به صورت مستقل
امور را به پیش ببرند؛



نسبت عدم موجودیت فضای مناسب کاری در اجرای امور سکتگی بمیان آمده است ،با وجودی که چندین بار این موضوع با
مقام ذیصالح ریاست عمومی پالن در جریان گذاشته شده است اما هنوز هم آمریت مراقبت و گزارش دهی از فضای مصئون
کاری برخور دار نبوده که همه ای کارمندان این آمریت از نبود فضای مصئون کاری سخت رنج میبرند؛



نسبت عدم نهائی سازی پالن عملیاتی سال  5931بوقت معین آن در تجدید سیستم دیتابیس تاخیر صورت گرفت؛
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از ا ینکه بودجه معین برای تدویر برنامه های قصیرالمدت ارتقای ظرفیت تاکنون تثبیت نگردیده بنآ پالن جامع ارتقای ظرفیت
ترتیب نگردیده است؛



حجم کاری و مصروفیت زیاد در وظایف غیر پالنی اکثر اوقات باعث بمیان آمدن سکتگی در اجرای کارهای پالنی میگردد.

طرح های پیشنهادی


ظرفیت مسوولین دولتی پالن ،مراقبت و گزارش دهی در سطح والیات می تواند از طریق انستیتوت پالنگذاری تعلیمی و
تربیتی بلند برده شود و از جانبی هم مسوولین والیتی پالن ،مراقبت و گزارش دهی که در بست انکشافی می باشد مؤظف
گردیدند تا آموزش های الزم را برای کارمندان دولتی اجرا نمایند؛



ازینکه فراهم سازی ماحول مناسب برای کارمندان یک اصل مهم اداره بوده و تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم روی کارکردهای
کارمندان خاصتاً کارمندان بخش گزارشدهی دارد .بنآ پیشنهاد میگردد تا در فراهم سازی محل و ماحول مناسب کاری توجه
الزم صورت گیرد .نبود فضای مصئون کاری یکی از چالش های بزرگ در مرکز وزارت معارف می باشد اما ریاست محترم
عمومی پالن و ارزیابی طی یک نیازسنجی به کمک معینیت مالی و اداری می تواند مکان مناسب برای تمام شعبات تحت
پو شش جستجو نمایند به گونه مثال دفتر راجستریشن که در آن به حدود  1تن کارمند می باشد می تواند به معارف شهر
کابل نقل مکان نماید و یا اینکه ریاست های که بیشتر کارهایشان با مرکز وزارت ربط ندارد می تواند به سایر تعمیر های
وزارت معارف نقل مکان نمایند .به گونه مثال ریاست امالک ،شعبات بعضی از مشاورین که کارهایشان مرتبط به تعمیر اصلی
وزارت معارف نمی شود؛



پالن های عملیاتی والیتی باید به وقت معینه ترتیب و نهائی گردید تا در تطبیق آن تاخیر صورت نگرفته باشد؛



برای تدویر ورکشاپهای قصیرالمدت جهت ارتقای ظرفیت کارمندان از طریق تماسها با تمویل کننده گان و سایر مراجع بودجه
الزم تدارک گردد تا با درنظرداشت آن پالن جامع ارتقای ظرفیت ترتیب و عملی گردد؛
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 3.1آمریت ریسرچ و ارزیابی
هدف کلی :انکشاف گزینههای پالیسی  ،بهبود برنامه ها و خدمات تعلیمی و تربیتی وزارت معارف براساس معلومات حاصل از
سروی های عمومی ،تحقیقات و ارزیابیهای معیاری در زمینه های مختلف تعلیم و تربیه.

هدف

دستاورد

فیصدی

ساالنه

ساالنه

پیشرفت

تعداد گزارش تهیه شده

1

1

%111

تعداد کارمندان آموزش دیده

1,
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%167

1

1

%111

نظارت از پروسه واگذاری صنوف محلی با دانشگاه نیویارک

تعداد دفعات نظارت

2

2

%111

هماهنگی و تسهیل تحقیقات و ارزیابی ها در مورد پروژه ها

تعداد پروژه های تسهیل شده

3

3

%111

فعالیت ها
تهیه و نهایی سازی گزارش مرور مشترک ساالنه سکتور
تعلیم و تربیه برای سال 1331
آموزش کارمندان برنامه ها در خصوص اجرای پروسه های
مرور مشترک تعلیم و تربیه
مرور و تجدید گز ارشات

شاخص

تعداد گزارشات مرور و تجدید
شده

تهیه گزارش مرور مشترک سکتور تعلیم و تربیه سال 6931
گزارش مرور مشترک سکتور تعلیم و تربیه یکی از فعالیت های عمده در چارچوب پالن های کاری کارکنان آمریت تحقیق و ارزیابی
می باشد .مرور مشترک همه ساله در سطح برنامه های دارای اولویت معارف و همچنان ریاست ها در سطح مرکز ،والیات ،ولسوالی ها و
مراکز تعلیمی راه اندازی میگردد .امسال نیز برنامه مرور مشترک در سطح برنامه ها و یک تعداد ریاست های مشخص راه اندازی گردید
و گزارشات نتایج یافته های مرور از سوی کارکنان مسئول تهیه و با برنامه ها و ریاست ها شریک می گردد .در اینجا گزارش مختصر از
وضعیت و تحلیل برنامه ها و ریاست ها بطور جداگانه توضیح می گردد.

مرور برنامه های دارای اولویت وزارت معارف
)6

اجرای مرور مشترک وزارت معارف در سال  6931شامل تمامی برنامه های وزارت معارف می باشد که عبارت اند از

تعلیمات عمومی ،تعلیمات اسالمی ،سواد آموزی ،تخنیکی و مسلکی ،نصاب تعلیمی ،تربیه معلم ،نظارت تعلیمی ،مالی و اداری .این
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برنامه در سطح کشور تطبیق می گردد .این مرور به صورت کمی و کیفی می باشد که نخست جداول احصائیوی آن به تمامی والیات
از طریق ایمیل ارسال گردیده است تا پس از تکیمل به آمریت تحقیق و ارزیابی تحویل دهد .به منظور مستند ساختن این مرور الزم
دیده شد تا از چهار والیت به صورت گروپی بازدید گردیده مصاحبه و بحث های گروپی با مسئولین ریاست معارف و آمرین برنامه
ها ،معلمین و شاگردان انجام گیرد.
به منظور مرور بررسی وضعیت معارف ،طرح مرور ،پرسشنامه ها و فورمه ها احصائیوی با استفاده از دروس آموخته شده جهت بازدید
از چهار والیت تخار ،دایکندی ،نیمروز و خوست تهیه گردیده و بعد از نهائی سازی طرح مرور سال  6931تهیه سوالنامه ها و جداو
ل احصائیوی پس از اصالحات الزم و نهائی شدن در والیات فوق مشترکا با نماینده های برنامه مربوطه و مسئولین والیتی تطبیق
گردید .در هر والیت بر عالوه مرکز دو ولسوالی بازدید شده و هر برنامه مطابق پالن تهیه شده فعالیت های خویش را از مسئولین
اداری ،شوراهای مر دمی و تعلیمی ،مراکز آموزشی ،معلمین و شاگردان موفقانه به پیش بردند .گزارش های تهیه شده پس از نهائی
شدن طی یک جلسه که مقامات و مسئولین والیتی از برنامه های مختلف حضور داشته باشد ارائه شده و در زمینه نظریات آنها نیز
گرفته شده جهت اصالح و غنی شدن گزارش درج آن خواهد گردید.
)2

از آنجا که طرح مرور ساالنه معارف از طرف دفتر یونسکو حمایت مالی می شود از این رو جهت شفافیت و هماهنگی بیشتر

و اجرای درست برنامه الزم دیده شد تا طرح مرور سال  2162به زبان انگلیسی ترجمه شده و برای  UNESCOارسال می گردد.
)9

مرور های انجام شده از چها ر والیات ذکر شده پس از نهایی شدن طی یک جلسه کوتاه به حضور تعدادی از مقامات و

مسئولین تمام برنامه ها ارائه خواهد گردید.
)4

در برنامه سواد آموزی به منظور سهیم سازی معینیت سواد آموزی در جزئیات برنامه مرور و فعالیت انجام شده طی

جلسات مکرر و بسیار جدی تمامی مراحل اجرای مرور و گزارش تهیه شده با آنها شریک شد پس از اصالحات و دریافت نظریات
بخشهای مختلف این معینیت گزارش نهایی گردید .در این جلسات همچنین فارمت های جدول احصایوی و معلوماتی نیز با توجه به
مشوره و نظریات بخشهای مختلف معینیت سواد آموزی اصالحات الزم آورده شده و برای مرور سال  6931آماده گردید.
)1

جهت اجرای بهتر پروسه مرور و مطابق پالن تهیه شده در آمریت تحقیق و ارزیابی به تعداد  61تن از کارمندان برنامه

های مختلف وزارت که در پررسه مرور اشتراک داشتند آموزشهای الزم داده شد .در این آموزش شیوه های مصاحبه خوب و تکمیل
پرسشنامه های کیفی ،بحثهای گروپی و نیز جداول احصائیو ارائه گردید.

مرور و تجدید گزارشات متعدد
برعالوه فعالیت های تعریف شده در چوکات پالن های کاری کارکنان آمریت تحقیق و ارزیابی ،یکتعداد گزارشات و اسناد مختلف که از
سایر ادارات جهت نظرخواهی به این آمریت مواصلت ورز یده اند از سوی همکاران تخنیکی مرور ،ارزیابی و تجدید می شوند و دوباره
جهت اصالحات الزم به مراجع مربوطه ارسال می گردد .در اینجا تعدادی از اسناد مهم که از سوی کارکنان تخنیکی مورد مرور و
تجدید قرار گرفته اند بطور خالصه ارائه می گردد.

32

 .6مرور گزارش روش کارکرد سیستم ها برای نتایج بهتر تعلیم تربیه یا ( Systems Approach for Better Education Results
) )(SABERکه توسط یک تن مشاور از بانک جهانی مورد ارزیابی قرار گرفته است.
 .2مرور ابزار جمع آوری احصائیه که توسط  Afghan Holding Groupتهیه گردیده است.
 .9مرور گزارش تفتیش داخلی یونیسف و همچنین مرور ساالنه موسسه مذکور تهیه و در اختیار مسولین مربوطه قرار گرفته است.
 .4مرور و مطالعه طرح و اسناد تحقیقی وزارت اقتصاد جهت تحقیق در مورد وضعیت معارف در کشور.
 .1مطالعه یافته های راپور اداره  MECدر مورد وضعیت فعلی سکتور تعلیم و تربیه در افغانستان و ارایه نظریات و پیشنهادات الزم درمورد
آن.
 .1پالن کاری تحقیق درزمینه اطفال خارج از مکتب تهیه گردید وجلسه هماهنگی میان یونسف ،دانشگاه نیویارک و وزارت دایر گردیده بود
مینوت جلسه دراختیار اشتراک کنند گان قرار داده شد .در زمینه یک پروپوزل وتفاهمنامه نیز بین دانشگاه نیویارک و وزارت معارف
بحث و نهایی شد.

تهیه ،خالصه سازی و ترجمه گزارشات مرور سال 6931
خالصه گزارش برنامه تعلیمات تخنیکی و مسلکی و ریاست تدارکات و مالی و بودجه ،مطالعه چارچوب تحقیق ،مطالعه انواع تحقیق تهیه
سواالت مرور مشترک به سطح مرکز والیات و و لسوالی ،مشخص نمودن شاخص های مرور مشترک برنامه تعلیمات تخنیکی ،تهیه
نمودن تمام اسناد الیحه وظایف ،گزارشات ماهوار و ساالنه ،کار باالی مسوده طرح ارزیابی و تهیه سوالنامه کارمندان آمریت تحقیق و
ارزیابی ،شناسائی شاخص های تعلیم و تربیه در برنامه تعلیمات تخنیکی و مسلکی جهت سوالهای مرورسکتور تعلیم و تربیه و تهیه
چارچوب منطقی و آموزش آن.
 .6کار باالی تهیه پالیسی برای چالشهای وضعیت تعلیم و تربیه دختران ،مطالعه و نظردهی موضوع تحقیق در مورد مضمون حب
الوطن که جایگزین آن مضمون بنام آموزشی شهروندی .نظر خواهی در مورد وطن دوستی و آموزشی شهروندی در پرتو نظام
های اموزشی معاصر و سوال های فرعی برای پرسشنامه تعلیمات عمومی قبل از مکتب و مکاتب محلی.
 .2بحث باالی اطفال خارج از مکتب با دانشگاه نیویارک به منظور نهائی سازی طرح مطالعه اطفال خارج از مکتب ،مرور پروپوزل
یونسف برای مرور میانسال برنامه های مربوط به یونسف ،بحث روی چوکات ارزیابی شاگردان مکاتب،
 .9همانطوریکه در گزارش قبلی تذکر داده شده است ،گزارش مرور سال  6931تهیه شده و نهایی گردیده است .بنا بر اینکه
گزارش مرور سال  6931در سطح هر برنامه تهیه شده و حجم بزرگی دارد ،بناً طبق معمول تهیه خالصه گزارش مرور که
شامل تمامی برنامه های معارف می باشد یک امر ضروری دانسته شده است .سند خالصه گزارش مرور سال  6931که شامل
تمامی برنامه ها (تعلیمات عمومی ،تعلیمات اسالمی ،تربیه معلم ،تخنیکی و مسلکی ،سواد آموزی) می شود بر اساس سه محور
 )6کیفیت و مرتبط بودن )2 ،دسترسی متوازن و  ) 9مدیریت موثر ،تهیه می گردد .خالصه گزارش متذکره به زبان انگلیسی و
دری تهیه شده است و قرار است به زبان پشتو نیز تهیه گردد.
بر عالوه جهت تکمیل و غنی سازی گزارش برنامه سواد آموزی ،با مسئولین دفتر  GIZو دفتر کانادا برای زنان افغان SCAWO
صحبت های صورت گرفته و معلومات اخذ گردیده است.
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این آمریت فعالیت های فرا پالنی را نیز انجام داده که شامل مطالعه و ابراز نظر در مورد کتاب احصائیوی معارف ،مطالعه ابزار تحلیل
سکتور معارف که از طرف وزارت اقتصاد ارسال شده است ،اشتراک در جلسات متعدد در موارد ارزیابی دستآورد های آموزشی شاگردان،
اشتراک در جلسه جهت بهتر ساختن پروسه تصدیق معلومات می باشد.

تهیه طرح تحقیق در مورد پروژه استخدام  90,000معلم اناث
با توجه به گزارش ها و مشاهدات انجام شده یکی از بزرگترین مشکالت در عرصه آموزش دختران در مکاتب قریه جات و ولسوالیها می
باشد .این مشکل ناشی از نبود یا کمبود معلم اناث در محالت فوق می باشد .از این رو قرار است تا برای حل این مشکل و فراهم سازی
دسترسی دختران به مکاتب به تعداد ( 91111سی هزار بست معلمی ) از طبقه اناث به کمک دونر ها و همکاران معارف جذب و
استخدام شوند .این معلمین در مکاتب اناث و در والیاتی که معلمین اناث نمی باشند یا کم است استخدام می گردند.
این پروسه جهت افزایش دسترسی شاگردان اناث به تعلیم و تربیه به مدت  1سال راه اندازی گردیده است .آغاز این برنامه از سال
 6931بوده و به صورت تدریجی تا سال  6411هجری شمسی ادامه دارد .در سال  6931به تعداد  9111معلم در  94والیت کشور
مطابق نیاز شان جذب و استخدام می گردد.
این آمریت مطابق وظایف سپرده شده طرح ،نظارت و ارزیابی از این پروسه را برعهده دارد تا از صحت و تطبیق شفاف آن اطمینان
حاصل نماید .از این رو این آمریت در حال حاضر طرح و پرسشنامه هایی را جهت تطبیق ارزیابی و تحقیق از آن را روی دست داشته
است.
این آمریت ثبت شهرت کامل و والیات ( 9111سه هزار ) معلم شامل این پروسه را تکمیل نموده است.
در حال حاضر در این زمینه فعالیت های ذیل اجرا گردیده است:


ختم زمان تعیین شده پروژه استخدام  9111معلم اناث ،وارد کردن دیتا های پروژه استخدام  9111معلم اناث از  26والیت.



حضور در جلسات معینیت تعلیمات عمومی در باره موضوع استخدام 9111معلم اناث.



ترجمه بخش کیفیت ،مرور مشترک و جلسه با امر تحقیق و ارزیابی در باره طرح استعالم  91111معلم اناث و دریافت اسناد
مربوط به آن.



شروع نوشتن طرح ارزیابی استعالم  21111معلم اناث ،کار روی طرح استعالم  9111معلم و اشتراک در جلسه آموزشی الک
فریم( Logical framework

تهیه طرح نظارت از مکاتب افغان ترک


از این که پروسه واگذاری مکاتب افغان ترک در حال اجرا است قرار است که یک نظارت کلی از این مکاتب صورت گیرد تا
وضعیت کارکنان ،تجهیزات و سیستم های فیس مشخص گردد .به همین منظور آمریت تحقیق و ارزیابی یک طرح جامع برای
برای نظارت از مکاتب تهیه نموده که براساس آن ریاست های نظارت تعلیمی ،تفتیش داخلی و مکاتب خصوصی نظارت را
انجام خواهند داد.
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هماهنگی و تسهیل تحقیقات و ارزیابی
همکاری با پوهنتون نیویارک در عرصه نظارت از پروسه واگذاری صنوف محلی
با توجه به برنامه ها و پروژه های مختلفی که برای بهبود معارف در سطح کشور به خصوص برای والیات و ولسوالیها در قسمت اداری و
آموزشی ،اخیراً طرح ،و تطبیق گرد یده است امید است تا پس از گذشت سالهای پر اضطراب و ناگوار گذشته اینک رو به انکشاف و
توسعه همه جانبه گذاشته باشد.
اهداف عمده را که این پروگرامها مانند  CRSو  NYUتعقیب می کنند ارتقاء ظرفیت و بلند بردن میزان توانائی و مهارت در کنار
افزایش سطح دانش کارمندان ،م علمین ،مسئولین ،والدین ،مردم محل و شورای اداری مکاتب و انکشافی محل در جهت گسترش
شمولیت اطفال و افزایش کیفیت معارف می باشد.
اهداف فوق در کل به سه بخش کلی تقسیم می گردد.
 -5افزایش دسترسی به تعلیمات اساسی
 -0بهبود کیفیت تعلیم و تربیه
 -9تقویت سیستم ارایه خدمات تعلیمی و تربیتی
 -4اشتراک و سهم گیری والدین و شورایهای اداری و مردمی در تعلیم و تربیه فرزندان شان.
در همکاری با دفتر  NYUآمریت ریسرچ و ارزیابی تصمیم به اعزام چهارتن از کارمندان تحقیق و ارزیابی به  1والیت هرات،
دایکندی ،غور ،بامیان ،پران و کاپیسا جهت همکاری با متخص یصین پوهنتون نیویارک در عرصه نظارت از پروسه واگذاری مکاتب
محلی به وزارت معارف همراه گردیده اند .در این سفر به تعداد  13مکاتب محلی در والیات فوق بازدید شده و از پروسه نظارت
صورت می گیرد .این صنوف در والیت هرات 4 ،صنف در ولسوالی گذره و ادرسکن مکتب محلی در والیت غور  3صنف در ولسوال
لعل و سرجنگل در والیت بامیان  9صنف در ولسوالی حصه اول و دوم یکاولنگ ،دروالیت دایکندی تعداد  62صنف در ولسوالی
سنگ تخت بندر و اشترلی ،در والیت کاپیسا تعداد 69صنف در ولسوالی حصه اول و دوم کوه بند و مرکز والیت ،در والیت پروان
تعداد  29صنف در ولسوالی های جبل السراج ،چاریکار ،بگرام و سیدخیل مورد نظارت و ارزیابی قرار گرفت.
با استفاده از فرصت پیش آمده در ضمن انجام پالن نظارت از مکاتب محلی ،با اجرای مصاحبه و تکمیل پرسشنامه ها ،با مسئولین،
معلمین ،و شاگردان مراکز آموزشی از برنامه های مختلف وزارت معارف ( سواد آموزی ،تربیه معلم ،تخنیکی و مسلکی ،اسالمی،
نصاب تعلیمی و بخشهای از تعلیمات عمومی ) ،مرور سال  6931نیز در والیت فوق تطبیق گردید.

موضوع بورسیه تحصیلی  16تن کارمند وزارت معارف با پوهنتون های باختر و کاتب
بر اساس مکتوب  6134مورخ  6931/9/21م دیریت اداری و اجرائیوی ریاست دفتر مقام وزارت موضوع بررسی عدم تادیه پول
محصالن که از طرف ریاست عمومی انکشاف منابع بشری وزارت به پوهنتون های متذکره معرفی شده بودند که جهت رسید گی به
موضوع و در یافت راه حل آن براساس حکم جناب وزیرصاحب به ریاست پالن وظیفه داده شده است تا موضوع را پیگیری و بررسی
نماید .به همین منظور آمریت ریسرچ و ارزیابی در این مورد با ارسال مکاتیب مختلف به مراجع مختلف و تدویر جلسات متعدد با
مسئولین پوهنتون های متذکره و نمایند گان محصالن و مسئولین ارتقای ظرفیت منابع بشری موضوع را تعقیب نموده و بعد از
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جمع آوری ،مطالعه و بررسی اسناد مربوطه موضوع طور همه جانبه تحلیل و بعد از تصفیه حساب طی پیشنهاد رسمی به مقام
وزارت جهت مراحل بعدی و پرداخت پول متباقی ارسال گردید.

اشتراک در جلسات کاری
 )6اشتراک در جلسات انکشاف چهارچوب ملی ارزیابی برای معارف افغانستان ( )ACERبرای دو روز در هفته (دو شنبه و
چهارشنبه) می باشد.
 )2تهیه و ارایه پریزنتیشن در ارتباط به ارزیابی تعلیمی به سطح سیستم برای تیم انکشاف دهنده که از بخش های مختلف
وزارت تشکیل شده است.
 )9اشتراک در سیمینارجهت توانمندی سازی زنان در جامعه و خانواده.
 )4شرکت در جلسات با موضوع تحقیق مک ( ) MECگرفتن جلسه باریاست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی و گرفتن نظریات
آنها راجع به تحقیق مک ( )MECو ترجمه آن،
 )1مرورگزارش  MECو ابراز نظردر مورد برنامه تعلیمات عمومی و نصاب .شریک سازی نظریات با مسئولین تعلیمات عمومی
و نهائی سازی نظریات ،ترجمه نظریات برنامه تعلیمات عمومی از دری به انگلیسی در رابطه به گزارش، MEC
 )1اشتراک در جلسات تهیه چارچوب ارزیابی ملی برای افغانستان،
 )2اشتراک درکنفرانس علمی در شهر اتلنتا به دعوت دانشگاه نیویارک.............
 )3اشتراک در جلسه MTRمرور وسط برنامه UNICEFو ابراز نظراز مرورمیانی برنامه  UNICEFو ارسال آن به
نماینده یونسف ،خالصه سازی پروسه نظارت تعلیمی و خالصه سازی مدیریت برنامه تعلیمات عمومی.
 )3اشتراک در ورکشاپ تهیه چارچوب ملی ارزیابی ،تهیه پریزنتیشن در مورد نتیجه گیری ارزیابی و ابراز نظر یات اخالقی و
ارزیابی خودی ،ارایه پریزنتیشن برای تیم انکشاف دهنده گان چارچوب ملی ارزیابی.
 )61اشتراک در جلسات گروپ مدیریت پروژه  ACRاطفال افغان می خوانند -2 ،ترجمه خالصه گزارش مرور سال 6931
 )55اشتراک در ورکشاپ  NYUدر ارتباط به نظارت از سروی اکسور در والیت های پروان ،کاپیسا ،دایکندی ،غور ،هرات و
بامیان

تنظیم کتاب خانه و امورات اداری آمریت
آمریت تحقیق و ارزیابی جهت مطالعات کتابخانه ،ترتیب وتنظیم کتابخا نه  ،ترجمه عناوین وفهرست کتابها  ،ثبت نمودن کتابها واجرای
کارهای اداری از فعالیت های دوامدار این آمریت بوده است.
ازاینکه دفتر آمریت نقل مکان نموده است  ،بناً ضمن تنظیم و جابجای کتاب های آمریت ریسرچ و ارزیابی در جریان سال کتابهای
کتابخانه مطابق به برنامه های وزارت و موضوعات مرتبط برای همکاران توزیع گردید .این کار به دو هدف انجام شد .اول :کتابهای که
مورد نیاز تیمهای مرتبط به برنامه می باشد می توانند به آ سانی به کتابهای مورد نظر دسترسی داشته باشد .دوم :نداشتن فضای کافی
برای تمامی کتابها و انباشتن آنها در یک جا که ممکن باعث فرسودگی و خرابی کتابها گردد .این کار سبب حفاظت و نگهداری بهتر
کتابها می شود .بر عالوه مکاتیب زیاد جهت ارسال از این اداره به ادارات مرجع صادر گردیده و نیز مکاتیبی به این اداره مواصلت نموده
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است .جهت استندرد نمودن کتاب ها به ریاست کتابخانه عامه مراجعه نمودیم بعد از همکاری های همه جانبه وعده سپردند که محترم
رئیس کتابخانه به هند سفر نموده اند زمانیکه آمدند ما در حصه کتابخانه شما همکاری می نمایم.

مشکالت عمده


ظرفیت پایین کارکنان رسمی در اجرای کارهای ساحوی و تحلیل معلومات کمی و کیفی.



اجرای با تاخیر و یا عدم عملی سازی پیشنهادهای مرور مشترک سکتور تعلیم و تربیه.



نبود محیط مناسب کاری برای کارمندان تحقیق و ارزیابی و بسته بودن فضای و هوای آن و نبود تشتاب و دستشویی مردا
نه و زنا نه برای کارمندان این آمریت باعث ضیاع وقت در اجرا کار می گردد.



فصل زمستان در پیش است و دفتر آمریت تحقیق و ارزیابی سیستم گرم کن ندارد.

طرح های پیشنهادی


برگزاری برنامه های آموزشی روش های تحلیل کمی و کیفی به کمک سازمان های معتبر تحقیقی آموزشی.



فضای کاری مناسب برای کارمندان این آمریت باعث مهیا گردد.



سیستم گرم کن به کارمندان این آمریت فراهم گردد.
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 .1ریاست انسجام و هماهنگی برنامه ها و تمویل کننده گان
این ریاست از نگاه ساختار تشکیالتی دارای سه آمریت (آمریت حمایت از تأسیسات مؤسسات تعلیمی ،آمریت هماهنگی پروژه ها و
آمریت همآهنگی موسسات و تمویل کننده گان) ما تحت بوده که دستآورد های آن در طی سال  1331قرار ذیل بترتیب شرح
میگردد:

 1.2آمریت حمایت از تأسیسات و تشکیل مؤسسات تعلیمی ادارات معارف
هدف کلی :حصول اطمینان از تاسیس و ارتقای موسسات تعلیمی دولتی وخصوصی مطابق نورم های تعلیمی و تربیتی و مقرره
موسسات تعلیمی خصوصی از سراسر کشور.

هدف

دستاورد

فیصدی

ساالنه

ساالنه

پیشرفت

حمایت از تاسیس مکاتب ابتدائی جدید

تعداد مکاتب ابتدائیه حمایت شده

311

111

11%

حمایت از تاسیس مکاتب تخنیکی و مسلکی

تعداد مکاتب تخنیکی حمایت شده

1

1

1

حمایت از تاسیس موسسات تعلیمی اسالمی

تعداد موسسات حمایت شده اسالمی

11

12

11%

ارتقای مکاتب ابتدائیه به متوسطه

تعداد مکاتب ارتقاء یافته

211

11

11%

ارتقای مکاتب متوسطه به لیسه

تعداد مکاتب ارتقاء یافته

111

11

12%

حمایت از تاسیس مکاتب برای اطفال کوچی

تعداد مکاتب حمایت شده کوچی

11

1

1

حمایت از ایجاد کورسهای سواد آموزی

تعداد کورسهای حمایت شده

110331

110131

111%

تجزیه مکاتب مختلط به ذکور و اناث

تعداد مکاتب مختلط تجزیه شده

11

11

11%

طی مراحل اسناد نامگذاری و تغیر نام

تعداد موسسات که اسناد آن طی

موسسات تعلیمی

مراحل گردیده است

400

214

13%

حمایت ازتوزیع بست های جدید تشکیالتی

تعداد بستهای رسمی توزیع شده

,0111

,0111

111%

حمایت از توزیع  3111بست معلمان اناث

تعداد بستهای معلمان اناث قراردادی

قرار دادی (انکشافی)

توزیع شده

3,111

580,2

86%

شاخص

فعالیت ها
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فعالیت اول :حمایت از تأسیسات با استفاده از بست های جدید منظور شده سال 1231مطابق به پالن استراتیژیک و یا
از بست های داخل تشکیل
در جریان سال مالی  1331به تعداد  ,0111بست جدید معلم از طریق وزارت محترم مالیه در تشکیل این وزارت منظور گردیده
و تصمیم اتخاذ شد تا از بست های مذکور جهت رفع کمبودات تشکیالتی مکاتب استفاده بعمل آید بر عالوه بست های رسمی به
تعداد  30111بست قراردادی (انکشافی) معلمان اناث جهت توانمندی اقتصادی آنها در مکاتب نسوان در والیات نیز عملی گردید
و همچنان با استفاده از بست های داخل تشکیل ریاست های معارف غرض تاسیس و یا ارتقای مکاتب نیز استفاده شده است.
در جریان یازده ماه گذشته از تأسیس جمعاً  111باب مکتب ابتدائیه جدید از داخل تشکیل موجود حمایت صورت گرفته و
نیازمندی  313باب مکتب ابتدائیه مورد نیاز از مرکز و والیات مواصلت نموده است.
عالوه بر آن ،از ارتقای 11باب مکتب ابتدائیه به متوسطه و  11باب مکتب متوسطه به لیسه که نیاز به ارتقاء داشتند بمنظور
فراهم آوری آموزش ها برای شاگردان در مکاتب مربوطه اشان با حفظ تشکیل موجود حمایت صورت گرفته است .در ضمن حمایت
از تجزیه  11باب لیسه مختلط به دوبخش (نسوان و ذکور) انجام یافته است.
همچنان در طی یازده ماه گذشته از تاسیس 11باب مدرسه جدید  1،باب مدرسه که نیاز به ارتقای دارالعلوم داشت واز تاسیس
 110131باب کورس سواد آموزی جدید در سراسر کشور حمایت الزم نیز انجام یافته است.
بر عالوه نیازمندی 11باب مدرسه مورد نیاز مواصلت ورزیده است که فورم های نیازمندی مدارس بعد از بررسی به معینیت محترم
تعلیمات اسالمی غرض اجراأت بعدی ارسال گردیده است.
فعالیت دوم :نامگذاری و تغیر نام موسسات تعلیمی
بررسی و طی مراحل تعداد  112مورد عرایض وپیشنهادات مبنی بر تغیر نام موسسات تعلیمی انجام یافته که از جمله
نامگذاری 11مورد آن بعد از فیصله کمیسیون ومنظوری مقام محترم وزارت تغیر نام نموده و دوباره به مراجع ذیربط اطالع داده
شده است.

مشکالت عمده


عدم منظوری بست های تشکیالتی جدید برای وزارت معارف از جانب مقامات محترم صالحه دولت اسالمی افغانستان.

طرح های پیشنهادی


منظوری بست های تشکیالتی جدید جهت تاسیس ،ارتقا ورفع نیازمندی موسسات تعلیمی.
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 1.1آمریت همآهنگی پروژه ها
هدف کلی :ایجاد و تقویت هماهنگی برنامه ها در سطح مرکز و والیات برای بهبود پالنگذاری و تطبیق آن.

شاخص

فعالیت ها

همآهنگی در تطبیق پروژه های ساختمانی با برنامه تعداد پروژه هایکه بمنظور اعمار شامل
ها و سایر ادارات معارف در مرکز و والیات

پالن و هماهنگ گردیده

همآهنگی قرارداد های ساختمانی برنامه تعلیمات تعداد قراردادهای ساختمانی همآهنگ
عمومی و اسالمی با وزارت محترم اقتصاد

شده

ثبت و راجستر نمودن موسسات تعلیمی و فرهنگی تعداد موسسات تعلیمی و فرهنگی ثبت
بعد از مطالعه و تکمیل اسناد در دیتابیس
همآهنگی و ایجاد ارتباط میان انستیتوت ملی
پالنگذاری و ریاست های معارف مرکز و والیات،
بمنظور شمولیت و معرفی کارمندان
همآهنگی جلسات تیم مدیریت همآهنگی در مرکز
و والیات
نظارت و ارزیابی کارمندان آمریت به منظور بهبود
امور
ایجاد سیستم گزارشدهی ماهوار و ربعوار و ترتیب
گزارشات نه ماهه و ساالنه

و معرفی شده
تعداد کارمندان معرفی شده به دوره
های آموزشی

هدف
ساالنه

دستاورد فیصدی
پیشرفت
ساالنه

,11

11011

%111

11

111

%11,

11

11

%111

331

113

%111

تعداد مجالس فعال و برگراز شده

331

211

٪2,

تعداد کارمندان ارزیابی شده

11

1

%11

تعداد گزارشات ترتیب و توحید شده

1,

1,

%111

فعالیت اول :همآهنگی در تطبیق پروژه های ساختمانی با برنامه ها و سایر ادارات ذیربط معارف درمرکز و والیات
جمعاً 10131باب مکاتب تعلیمات شامل لیسه متوسط و ابتدائیه میباشد و به تعداد  11باب مدارس دینی تعلیمات اسالمی غرض
اعمار تعمیر و شمولیت آنها در پالن ساختمانی به ریاست های مربوطه ارسال و هماهنگ نموده است.
به تعداد  31باب مرکزحمایوی و کامپل کس تربیه معلم غرض اعمار تعمیر و شمولیت آنها در پالن ساختمانی هماهنگی صورت
گرفته است .همچنان به تعداد  21باب مکتب و انستیتوت های تعلیمات تخنیکی و مسلکی غرض اعمار تعمیر و شمولیت آنها در
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پالن ساختمانی هماهنگی صورت گرفته است و نیز  11باب مکتب سواد آموزی غرض اعمار تعمیر و شمولیت آنها در پالن
انکشافی همآهنگ گردیده است.
فعالیت دوم :همآهنگی قرارداد های ساختمانی به وزارت محترم اقتصاد
به تعداد  111قرارداد پروژه های ساختمانی مکاتب تعلیمات عمومی و اسالمی به وزارت اقتصاد هماهنگی صورت گرفته است.
فعالیت سوم :ثبت و راجسترموسسات تعلیمی و فرهنگی پس از مطالعه و تکمیل اسناد دردیتابیس
به تعداد  11موسسسه تعلیمی و فرهنگی در دیتابیس آمریت همآهنگی پروژه ها ثبت گردیده است.
فعالیت چهارم :همآهنگی و ایجاد ارتباط میان انستیتوت ملی پالنگذاری و ریاست های معارف مرکز و والیات
دعوت  113تن از کارمندان ریاست های معارف والیات غرض شمولیت در انستیتوت ملی پالن گذاری تعلیمی به منظور ارتقای
ظرفیت و برگشت دوباره شان بریاست های معارف مربوطه صورت گرفته است.
فعالیت پنجم :همآهنگی جلسات تیم مدیریت همآهنگی در مرکز و تمام والیات
درجلسات همآهنگی میان پنج برنا مه در مرکز مطابق پالن های صد روزه اشتراک صورت گرفته و نیز تماس های دوامدار میان
برنامه ها غرض فعال نگهداشتن جلسات هماهنگی در مرکز و والیات انجام یافته است .بر عالوه آن گزارشات از برگذاری جلسات
همآهنگی میان پنج برنامه در مرکز مطابق پالن برنامه ها به ریاست پالن و مراجع مربوطه ارایه گردیده است.
فعالیت ششم :نظارت و ارزیابی کارمندان آمریت به منظور بهبود امور
به تعداد  3تن از کارمندان این آمریت مطابق قانون خدمات ملکی مورد ارزیابی ساالنه قرار گرفته است و نیز نظارت و ارزیابی از
اجراات کارمندان به منظور بهبود امور به صورت ماهوار ،ربعوار و ساالنه انجام شده است.
فعالیت هفتم :گزارشدهی
سیستم گزارشدهی ماهوار و ربعوار ایجاد گردیده و توحید گزارشات نه ماهه و ساالنه صورت گرفته است.
فعالیت های خارج از پالن:


هماهنگی پروسه تفاهمنامه ماستری پروگرام ماستری بین وزارت محترم معارف و وزارت محترم تحصیالت عالی.



معرفی  121تن از کارمندان واجد شرایط جهت شمولیت در پروگرام برنامه ماستری وزارت تحصالت عالی.



هماهنگی ،آغاز دورس پروگرام های ماستری در پنج رشته در پوهنتون تعلیم و تربیه و پوهنتون کابل



هماهنگی پروسه مالی پروگرام برنامه ماستری با وزارت محترم تحصیالت عالی.
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مشکالت عمده


نبود جای مناسب برای کارمندان



نبود کمپیوتر برای کارمندان



نبود کارمندان متخصص در بخش هماهنگی

طرح های پیشنهادی


ایجاد جای مناسب برای کارمندان آمریت هماهنگی



تهیه کمیپوتر های مورد نیاز



استخدام  TAبحیث کارمند متخصص در بخش هماهنگی پروژه ها
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 3.2آمریت هماهنگی موسسات و تمویل کننده گان
هدف کلی :تهیه و ترتیب تفاهم نامه همکاری میان وزارت معارف و سایر نهاد های دولتی و غیر دولتی برای انسجام و هماهنگی
سازی فعالیت های شان مطابق پالن استراتژیک معارف ،برای ارائه خدمات تعلیم و تربیه متوازن و با کیفیت.

فعالیت ها
ایجاد سیستم منظم فایلینگ برای تنظیم و سورت
تمامی تفاهمنامه های منعقد شده وزارت معارف
ایجاد سیستم دیتابیس برای ثبت تفاهمنامه ها
ترتیب مسوده طرزالعمل تفاهمنامه ها برای انسجام
مساعدت ها
نهایی سازی و محول نمودن تفاهمنامه ها به
مقامات ذیصالح وزارت معارف بمنظور عقد و امضای
آن

شاخص

هدف
ساالنه

دستاورد فیصدی
پیشرفت
ساالنه

تعداد سیستم های ایجاد شده

1

1

%111

تعداد دیتابیس های ایجاد شده

1

1

%111

تعداد طرزالعمل های تهیه شده

1

1

%111

تعداد تفاهمنامه های محول ومنعقد
شده

فعالیت اول  :ایجاد ایجاد سیستم فایلنگ برای تفاهم نامه ها
در قدم نخست این آمریت به ترتیب و تنظیم یاداشت های تفاهم
که از قبل میان وزارت معارف و دیگر نهاد ها منعقد گردیده بود،
تفاهم نامه ها و قراداد ها قبالٌ بطور غیر معیاری ترتیب و تنظیم
گردیده بود که به ساده گی یک فایل قابل دسترس نبود ،و این
آمریت با تالش فروان و همه جانبه توانستند به تعداد زیادی از
تفاهم نامه ها که در سال های قبل عقد گردیده بود که بعضی شان
توسط ریاست عمومی پالن ارزیابی ترتیب و تهیه شده بود و یک
تعداد دیگر آن از برنامه ها و ریاست ها مواصلت ورزیده بود.

43

21

21

%111

در مرحله اول تمام فایل ها مطالعه و کتگوری گردید و بعدا با از دیاد کود به دوسیه های مشخص قرار داده شده است ،که این
سیستم فایلنگ میتواند به اسرع وقت به اسناد مورد نظر بدون کدام تاخیر جوابگو باشد.
تا کنون  111دوسیه برای  111پروژه که فی مابین وزارت معارف ،مؤسسات ،انجوها ،وزارت خانه ها و دیگر نهاد های دولتی و
غیر دولتی عقد گردیده بشمول پروژه های انجام شده و پروژه های که در مرحله اجراء قرار دارند ترتیب گردیده است.
فعالیت دوم  :ایجاد دیتابیس
بررای دسترسرری سرریع و دسررته بنرردی
اطالعات نیاز به دیتابیس بوده کره ایرن
آمریت با تالش هرای فرراوان موفرق بره
ترتیب و انکشاف یک دیترابیس مناسرب
به نیراز منردی ایرن آمریرت شرد ترا برا
اسرررتفاده از آن در کرررم تررررین زمررران
معلومات مورد نظر خویش را که دسرته
بندی شده بدسترس استفاده کننده گان دهد و کوشش بعمل آمد تا یک رابطه بین دوسیه ها و دیتابیس با ازدیاد کود ایجاد گرردد
که از آنطریق به دوسیه ها و هم به خالصه معلومات آن در دیتابیس دسترسی داشته باشیم.
استفاده از دیتابیس سهولت قابل مالحظه را در سیتسم فایلنگ نیز ایجاد نموده است و تمام تفاهم نامره هرای موجرود در ریاسرت
پالن که در وزارت محترم معارف با دیگر نهاد های دولتی و غیر دولتی عقد نموده است ثبت گردیده است.
فعالیت سوم  :مرور و تهیه مسوده طرزالعمل تفاهم نامه
تفاهم نامه یک سند رسمی است که به منظور تفاهم روی یک یا چند موارد خاص و ضع شده که جانبین متعهد بره عملری سرازی
فعالیت و اقدامات توافق شده میباشد و تفاهم نامه ها باید واضح و دقیق باشد تا بعد از عقرد یاداشرت تفراهم در مرحلره اجرایری آن
دچار مشکل نگردد.

44

روی این ملحوظ تعدادی از تفاهم نامه ها مطالعه شده و با استفاده از آن توانستیم یک نسخه جدید از آن برای انسجام مساعدت ها
ترتبب و تهیه نمایم.
که بعد از مدت کوتاه مشکالت در آن رونمرا گردیرد و نیراز
مند مرور دوباره آن گردید و آن تهیه و ترتیب گردید.
برای انجام امور انجوها نیاز به یک استندرد مری باشرد کره
انجوها مکلف به رعایت آن و تمام فعالیت هرای خرویش را
مطابق به آن تنظیم نمایند که این آمریت با تالش فرراوان
مسوده طرز العمل تفاهم نامه ها را در ( )2فصل و (  )12ماده تهیه و ترتیب نمود.
فعالیت چهارم  :تهیه و ترتیب مسوده تفاهم نامه :
تهیه مسوده این طرز العمل در خصوص چگونگی مصرف کمک های دونر ها کمک میکند و وزارت معارف را باخبر میسازد تا از این
فرصت مالی برای دست یابی به اهداف پالن ملی استراتژیک سوم استفاده بعمل آورند ،همچنان با تطبیرق ایرن طرزالعمرل از فسراد
مالی در روند اجرای پروژه ها و هدر رفتن کمک ها ،ساده سازی مراحل عقد یاداشت تفاهم و از ضیاع وقت جلوگیری بعمل خواهرد
آمد
فعالیت پنچم  :مرور و برسی تفاهم نامه ها و پروپوزل ها
این آمریت از آغاز فعالیت رسمی خویش مورخ  1331 / 3 /1بدینسو بتعداد  21تفاهم نامه را با موسسات ،انجمن ها و نهاد ها با
هزینه مجموعی ( )1,702,063,641افغانی معادل(  ) 0102920942دالر آمریکایی به منظور بهبرود کیفیرت معرارف ،دسترسری بره
تعلیم و تربیه ،تجهیز و اعمار مکاتب نهائی و به امضاء مقامات ذیصالح معارف رسانیده اسرت و فعالیرت هرای خرویش را در والیرات
مختلف کشور عمالً آغاز و توسط ریاست های مربوطه نظارت میگردد.
کاپی های تفاهم نامه ها ذریعه نامه های رسمی به مراجع ذیدخل آن شریک گردیده است که نظارت دقیق و موثر از کارکرد های
عملی آنها داشته باشد و اینک خالصه از تفاهم نامه ها با تشخیص برنامه آن در جدول ذیل ارایه گردیده است:
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شماره

برنامه

تعداد پروژه ها

هزینه مجموعی به افغانی

2

تعلیمات عمومی

11

861,712,560

1

سواد آموزی

11

مالحظات

30903430433

1

تعلیمات اسالمی

1

1

ایجاد انستیتوت با وزارت حج
اوقاف

4

ادارات معارف

3

16,501,581

اعمار تعمیر مکاتب دو باب
مکتب و ایجاد زمینه کاریابی

21

1,702,063,640

مجموعه

فعالیت ششم  :هماهنگی یا : Coordination
یکی از مسئولیت و فعالیت های اساسی این اداره هماهنگ سازی و ایجاد ارتبراط میران وزارت محتررم معرارف جمهروری اسرالمی
افغانستان و نهاد های دولتی و غیر دولتی در زمینه های مختلف از جمله هماهنگی و انسجام در زمینره عقرد تفراهم نامره هرای دو
جانبه و چند جانبه بوده است که خوشبختانه کارمندان این آمریت با موفقیت این امر را بجا آوردند کره شراهد عقرد تفراهم هرا بره
هزینه باال در رستای انکشاف معارف در سطح کشور بودیم.


هماهنگی های الزم برای رونمایی پالن استراتیژیک سوم ملی معارف NESP III
این آمریت در یک دوره زمان کم از فعالیت خویش هماهنگی و انسجام جلسات رونمایی پالن استراتیژیک سوم ملی
معارف  NESP IIIرا عهده دار بودند که به طور موفقانه انجام داده است.
هماهنگی و زمینه سازی جلب و جذب کمک های دونرها و موسسات داخلی و خارجی برای تحقق و دست یابی به اهداف
پالن استراتیژیک سوم ملی معارف  NESP IIIصورت گرفته است.
هماهنگی کمیته های تطبیق پالن استراتیژیک سوم ملی معارف  NESP IIIبا اعضای کمیته و گروپ های کاری آن.



هماهنگی برای جذب حمایت مالی دونرها برای تحقق اهداف پالن ستراتژیک سوم صورت گرفته است.



هماهنگی جلسات کمیته های تطبیق پالن استراتیژیک سوم ملی صورت گرفته است.



هماهنگی موسسات و تمویل کننده گان
جلسات بطور دوامدار با تمام با موسسات ،نهاد ها و انجمن ها برای تطبیق تفاهم نامره و ارایره گرزارش از جریران فعالیرت
خویش مطابق به یاداشت تفاهم صورت گرفته است.
هکذا موسسات که در بین سال های مالی  1331-1331تفاهم داشته و گزارش خویش را ارایه نکرده است طری نامره
های رسمی گزارش  2,پروژه که میعاد راپور دهی آن تکمیل گردیده بود خواسته شده است.



هماهنگی تفاهم نامه ها با برنامه ها و ریاست های مربوطه آن
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ت عدادی از تفاهم نامه ها که نیاز به ابراز نظر داشت برای ابراز نظر به برنامه و ریاست مربوطه آن هماهنگی صورت گرفته
است.


هماهنگی تفاهم نامه ها بعد از منظوری مقام وزارت با معینیت مربوطه ،ریاست های زیربط و ریاست های معارف مربوطه
آن انجام یافته است.



هماهنگی حضور دونرها و موسسات با بخش امنیتی وزارت صورت گرفته است.

فعالیت هفتم  :نظارت از کارکرد کارمندان مربوطه و رهنمایی کارمندان برای بهبود امور :
نظارت ا ز پروسه کاری کارمندان بطور دوامدار صورت گرفته و رهنمای های الزم را جهت بهبود وظایف محوله شران ارایره گردیرده
است.

مشکالت عمده


نداشتن جای مناسب کاری برای کار مندان این آمریت



نداشتن امکانات اداری ( تلفن برای شماره های بیرون و انترنت بخاطر قایم نمودن و ارتباط و هماهنگی فعالیت ها با دونر
ها ،موسسات و نهاد های دولتی و )..



نبود امتیاز اضافه کاری/حق الزحمه برای برخی از کارمندان رسمی.

طرح های پیشنهادی


مهیا سازی فضای مناسب کاری ،طوریکه معلوم است در سال  1331بیشتر از صد تفاهم نامه پالن گردیده اسرت کره در
صورت فراهم نه ساختن جای مناسب بمشکالت زیادی دچار خواهیم شرد بخصروص در قسرمت جابجرایی دوسریه هرای
موسسات.



فراهم سازی امکانات ارتباط بخصوص تلفن و انترنت .طوریکه قبالً نیز یاد گردید یکی از فعالیت های اصرلی ایرن آمریرت
هماهنگی میباشد که این فعالیت بدون تلفون بیرونی و انترنت نخواهم توانست بشکل که توقع میررود همراهنگی صرورت
گیرد .لذا تقاضا مندیم که این موارد فراهم گردد.



فراهم سازی برنامه های دراز مدت و کوتامدت ارتقای ظرفیت کارمندان این بخش.



امتیاز اضافه کاری/حق الزحمه برای کارمندان رسمی که از این امتیاز محروم اند در نظر گرفته شود.



به اعالن سپردن بست های خالی.
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 .1ریاست پالن استراتیژیک و پالیسی
این ریاست از نگاه ساختار تشکیالتی دارای دو آمریت (پالنگذاری استراتیژیک و عملیاتی و پالیسی) ما تحت بوده که اجراأت کاری
انها در مقایسه با پالن کاری سال  1331بترتیب قرار ذیل شرح میگردد:

 1.2آمریت پالنگذاری استراتیژیک و عملیاتی
هدف کلی :تهیه و ترتیب پالن های استراتیژیک ،میان مدت و عملیاتی به سطح ملی ،والیتی و ولسوالی برای تعین و تنظیم و
انسجام بهتر اهداف و فعالیت های ادارات معارف برای ارائه خدمات تعلیم و تربیه.

فعالیت ها
پالن ستراتیژیک سوم ملی معارف پنج ساله برای سالهای -1331
 1400نهایی و تصویب گردیده.

شاخص

تعداد پالن ها ترتیب شده

اهداف

دستاورد

فیصدی

ماهوار

ماهوار

پیشرفت

1

1

%111

( )31پالن سه ساله جاری والیتی معارف برای سالهای -1331
 1333تهیه و تصویب گردیده.

تعداد پالن های ترتیب شده

31

12

%69

( )21,پالن سه ساله جاری ولسوالی معارف برای سالهای -1331
 1333تهیه و تصویب گردیده.
متحدالمال شماره  1و  1تکمیل و به وزارت مالیه و اقتصاد ارسال
گردیده است.

ترتیب کانسپت نوت و پروپوزل ها برای پروژه های پیشنهادی سال

تعداد پالن های ترتیب شده

تعداد متحدالمال ارسال
شده
تعداد کانسپت نوت ترتیب
شده

21,

278

1

1

%111

11

11

%111

11

11

%111

1331
تعداد پروپوزل ترتیب شده
پالن عملیاتی ساالنه سال  1331به سطح ملی ،والیتی و ولسوالی
تهیه و نهایی گردیده است.

تعداد پالن های ترتیب شده
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%65

21,

21,

%111

( )31پالن ساختمانی سال  1331والیات تهیه و نهای گردیده است.

تدویر جلسات هماهنگی با واحد ها و ریاست های ذیربط

تعداد پالن های ترتیب شده
فیصدی پیشرفت تدویر
مجالس

نظررارت از کررارکرد کارمنرردان مربوطرره و رهنمررایی کارمنرردان برررای فیصدی پیشرفت نظارت
بهبود امور
ارتقای ظرفیت کارمندان آمریت

انجام یافته

31

31

%111

%111

%111

%111

%111

%111

%111

تعداد کارمندان آموزش
دیده

4

4

%522

فعالیت  :1نهایی سازی و تصویب پالن ستراتیژیک سوم ملی معارف پنج ساله برای سالهای  1231الی 1411
پررالن اسررتراتیژیک سرروم ملرری معررارف کرره برررای سررال هررای  5931الرری 5422هررررر ش  0252 ،ال ری  0205مرریالدی بررا
همکارای مستفیم برنامه ها در مرکز و تمرام همکراران ملری و برین الملری برا در نظرر داشرت پالیسری هرای دولرت وحردت ملری
و مشخص شدن اولویرت هرای کراری وزارت معرارف ،تهیره و در یرک ورکشراپ کره در  0میرزان سرال  5931برا حضرور داشرت
تمام تمویل کننده گان و روسای معارف ها و با حضور داشت جامعه مدنی و رسانه ها رونمائی گردیده است.
فعالیت :3تهیه  25پالن مرکزی سه ساله جاری  1233- 1237والیتی
به منظور تطبیق پالن استراتیژیک سوم ملی معارف در سطح والیات پالن میان مدت سه ساله جاری ترتیب میگردد.
با وجود تماس های مکرر با ریاست های معارف والیات  04والیت پالن های میان مدت مرکزی والیتی خویش را  %522تکیل و

ارسال نموده اند و به تعداد  55والیت (کابل ،کندهار ،غور ،دایکندی ،نیمروز ،شهرکابل ،میدان وردک ،سرپل،
جوزجان ،بلخ و بامیان) پالن های مرکزی والیتی شان را ارسال ننمود اند .والیات که پالن های اشان بدسترس قرار گرفته اند
کیفیت آن قرار ذیل است:
پالنهای والیات کاپیسا ،پروان ،پنجشیر ،ننگرهار ،لغمان ،کنر و نورستان از نگاه کیفیت عالی بوده و منظماً تهیه گردیده است و پالن
های والیات غزنی ،پکتیکا ،پکتیا ،لوگر و فاریاب از بهر کیفیت خوب و پالن های  50والیت (زابل ،فراه ،هرات ،خوست ،کندز،
بغالن ،سمنگان ،ارزگان ،تخار ،بدخشان ،هلمند و بادغیس) متوسط میباشد.
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فعالیت :2تهیه پالن میان مدت سه ساله جاری ولسوالی سال های  1237الی 1233
با وجود تماس های مکرر با ریاست های معارف والیات تنها  02والیت جمعاً  001پالن میان مدت ولسوالی های خویش را نظر به
تعداد ولسوالیها  %522تکمیل و ارسال نموده اند که از نگاه کیفیت عالی میباشد .به تعداد  2والیت (کندهار ،تخار ،نیمروز ،هرات،
زاب ل ،پکتیا و لوگر) پالن های ولسوالی شان دارای مشکالت بوده و به تعداد  3والیت ( دایکندی ،بلخ ،فاریاب ،جوزجان ،بامیان،
بدخشان ،شهر کابل و سرپل) پالن های میان مدت ولسوالی های خویش را تا اکنون ارسال ننموده اند.
قابل ذکر است والیات که پالن های میان مدت سه ساله جاری خویش را ترتیب و تکمیل نموده اند به ویب سایت وزارت معارف
انتقال و نشر گردیده است.

فعالیت :4دریافت متحد المال شماره  1و 3با زمانبندی آن از طریق وزارت اقتصاد و مالیه
متاسفانه متحدالمال شماره اول به تاریخ  21/21/5931از طریق وزارت مالیه برای ریاست مالی رسید است و به تاریخ
 22/21/5931جلسه هماهنگی را با ریاست مالی بمنظور تدویر ورکشاپ آموزشی برای تمام برنامه جهت تهیه متحدالمال شماره
 5برگزار گردیده .متحدالمال شماره دوم بعداز بررسی متحدالمال شماره اول توسط وزارت مالیه و اقتصاد به تاریخ 22/21/5931
به تمام وزا رت خانه ها ارسال شده است .فورمه های ارسالی متحدالمال شماره دوم توسط امریت پالنگذاری استراتیژیک و
عملیاتی تهیه و جهت تکمیل بخش مالی و بودجوی به ریاست مالی و وزارت اقتصاد ارسال گردیده است .و تمام برنامه ها برای هر
پروژه خویش کانسپت نوت و یا طرح ابتدائیه را تهیه نموده که به اساس آن در وزارت های اقتصاد و مالیه پروژه های جدید
خویش را موافقانه دفاع نمودند.

فعالیت :5ترتیب کانسپت نوت و پروپوزل ها برای پروژه های پیشنهادی سال 1237
بعد از دریافت متحدالمال شماره اول ورکشاپ آموزشی برای تمام همکاران برنامه جهت ترتیب کانسپت نوت و پروپوزل دایر گردیده
است تا برای پروژه های پیشنهادی جدید خویش ترتیب نمایند که خوش بختانه به تعداد  01پروژه از طرف وزارت محترم تائید
گردیده و تمام کانسپت نوت و پروپوزل ها به وزارت محترم اقتصاد ارسال گردیده است.

فعالیت  :1تهیه و نهایی سازی پالن عملیاتی ساالنه سال 1397به سطح ملی ،والیتی و ولسوالی
مسوده اول پالن های عملیاتی سال  1397به سطح ملی و والیتی توسط برنامه های وزارت معارف مطابق به پالن استراتیژیک
(کیفیت و مرتبط بودن ،دسترسی متوازن و کیفیت موثر ،شفاف و پاسخگو) تهیه و ترتیب گردیده است و اکنون پالن های عملیاتی
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والیتی جهت تقسیمات اهداف والیتی به سطح ولسوالی ها به ریاست های محترم معارف والیات ارسال گردیده است .قابل ذکر
است تا ختم ماه عقرب سال جاری پالن های عملیاتی ولسوالی ها نیز نهای و بعد از اخذ منظور مقام محترم وزارت جهت تطبیق به
برنامه ها ،ریاست ها مرکزی و ریاست های معارف والیت ارسال میگردد.

فعالیت  :7تعداد ( )25پالن ساختمانی سال  1237والیات تهیه و نهای گردیده است
پالن ساختمانی سال  5932به اساس توازن بین والیات کشور ترتیب و سهمیه برای ریاست های محترم معارف والیات تعین
گردید و بعدآ فورمه های به ریاست های محترم معارف والیات جهت معرفی مکاتب جدید ارسال و ریاست های معارف مکاتب
جدید خویش را معرفی نمودن و پالن ساختمانی نهای گردیده است.
قابل ذکر است پالن ساختمانی سال  5931مجموعآ به تعداد ( )2212صنف درسی پالن گردیده بود که خوش بختانه به تعداد
( )151ص نف درسی آن اعمار گردیده است .و متباقی صنوف آن انتقالی گردیده شامل سهمیه سال  5932گردید که مجموع به
تعداد ( )2131صنف درسی که به تعداد ( )213مرکز تعلیمی میشود شامل پالن ساختمانی سال  5932این آمریت میباشد.

فعالیت  :8تدویر جلسات هماهنگی با واحد ها وریاست های ذیربط
جلسات بطور دوامدار با تمام ریاست های ذیربط صورت گرفته و مشکالت که در جریان پروسه کاری پیش میامد با تفاهم همه
جانبه حل گردیده است.

فعالیت  :3نظارت از کارکرد کارمندان مربوطه و رهنمایی کارمندان برای بهبود امور
نظارت از پروسه کاری کارمندان بطور دوامدار صورت گرفته و رهنمای های الزم را جهت بهبود وظایف محولی شان ارائیه گردیده
است.

فعالیت  :11ارتقای ظرفیت کارمندان
آمریت پالن استراتیژیک و عملیاتی  4تن از کارمندان خویش را به انستیتو پالنگذاری تعلیمی معرفی نموده است همچنان معرفی
دو تن از کار مندان به ورکشاپ بودجه پاسخگو به جندر در پروسه ترتیب بودجه معرفی گردیده است.

اجراأت خارج از پالن


پالن ساختمانی که در بودجه ملی سال  5931برای وزارت معارف منظور گردیده و حل مشکالت آن نظر به درخواستی
وکالی محترم پارلمان ترتیب گردیده است؛
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پروپوزل برای پروژه های ساختمانی جهت تمویل آن از طرف کشور عربستان سعودی تهیه گردیده است؛



پروپوزل جهت ایجاد مکاتب نمونه ترتیب گردیده است؛



پروپوزل برای استخدام  9222معلم اناث تهیه گردیده است؛



لست پروژه های پالن استراتیژیک سوم ملی معارف که از طرف  UNتمویل میگردد به  UNو  INGOsها تهیه گردیده
است؛



پروژه های یونیسف با بودجه آن به وزارت محترم مالیه ترتیب گردیده است؛



خانه پری فارمت گزارش دهی وزارت محترم مالیه از فعالیت های و پروژه های  CBRوزارت معارف صورت گرفته است؛



جزئیات پروژه های انتقالی به وزارت محترم اقتصاد ترتیب گردیده است؛



پالن کاری برای ریاست محترم مکاتب خصوصی و بیرون مرزی تهیه و ترتیب گردیده است؛



کانسپت نوت بطور برنامه وار برای پروژه های ساختمانی سال  5932و ارسال آن به وزارت محترم شهرسازی و مسکن
ترتیب گردیده است؛



لست  53باب پروژه های ساختمانی والیت بادغیس و ارسال آن به شورای محترم وزیران و ارسال آن به وزارت شهرسازی
و مسکن ترتیب گردیده است؛



پالن مشارکت عامه خصوصی ترتیب گردیده است؛



پالن ساختمانی  PDPبه وزارت محترم اقتصاد ارسال گردیده است؛



گروپ کاری تعلیمات محلی ،براه اندازی و تسهیل جلسات ایجاد گردیده است؛



ایجاد و تسهیل گروپ کاری تعلیم و تربیه در وضعیت اظطرار



برگزاری ورکشاپ پالن استراتیژیک سوم در والیت هرات صورت گرفته است؛



برگزاری ورکشاپ ارتقای ظرفیت تعلیم و تربیه در وضعیت اضطرار در کابل صورت گرفته است؛



مرور و نهایی سازی پروپوزل های موسسات در بخش تعلیم و تربیه در وضعیت اضطرار انجام یافته است؛



پال ن یک ساله برای مهاجرین و شریک سازی آن با وزارت مالیه و دفتر رئیس جمهوری انکشاف یافته است؛



کانسپت نوت و پالن اعمار  12باب مکاتب از بودجه عربستان سعودی و شریک سازی آن با وزارت مالیه انکشاف یافته
است؛



پالن عملیاتی والیت کابل مطابق به فارمت اداره محترم امور برای سال  5931ترتیب گردیده است؛
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به تعداد  02باب پروژه های ساختمانی که بودجه آن در بودجه وزارت محترم شهرسازی و مسکن منظور گردیده به آن
اداره محترم ارسال گردیده است؛



پالن ساختمانی والیت کابل از پروژه های تحت کار و پالن شده به مقام وزارت و اداره محترم امور ترتیب گردیده است؛



پالن عمل و ساختمانی سال  5931به اداره محترم امور ترتیب گردیده است؛



لست مکاتب که در اثر انفجارات آسیب دیده اند ترتیب گردیده است؛



پالن عمل چهار والیت کنر ،غور ،نورستان و بامیان و ارسال آن به اداره محترم امور ترتیب گردیده است؛



پالن ساختمانی به کشور شاهی عربستان سعودی جهت تمویل بودجه آن ترتیب گردیده است؛



فعالیت های والیات کمتر انکشاف یافته ترتیب گردیده است؛



ترتیب پالن یونیسف برای  59والیات و ارسال آن به والیات جهت تطبیق انجام یافته است؛



پالن ساختمانی والیت کابل و شهرکابل تعداد دارای تعمیر ،بدونی تعمیر و مکاتب قابل توسعه ترتیب گردیده است؛



پالن ساختمانی والیت کابل و شهر کابل به اداره محترم امور ترتیب گردیده است؛



پرزنتیشن برای استماعه بودجه از پروژه های پیشنهادی سال  5932ترتیب گردیده است؛



و پالن ساختمانی والیات و سهیمه  522صنف درسی برای هر والیت و معرفی آن جهت تمویل به کشور هندوستان در
دوره چهارم ترتیب گردیده است.
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مشکالت عمده


عدم حس ملکیت برنامه ها در تهیه و ترتیب پالن های عملیاتی.



عدم هما هنگی برنامه و والیات ها در رابط به تغیرات ارقامی پالن های عملیاتی و ارسال پالن اعمار مکاتب .



عدم هماهنگی برنامه در تهیه و ترتیب کانسپت نوت برای پروژه های جدید.



عدم پاسخ دهی برنامه در جریان ساختن پالن های عملیاتی ( به ایمیل ،مکتوب و تلفن ).



نرسیدن پالن های میان مدت سال  5932الی  5933والیت دایکندی



عدم پاسخ دهی والیات در جریان ساختن پالن های میان مدت  5932الی .5933



اشتباهات ارقامی در پالن های میان مدت والیاتی و و لسوالی بطور گسترده.



ارسال پالن های تکراری سال های گذاشته به جای پالن های جدید از والیات

طرح های پیشنهادی


تطبیق و پیگیری طرزالعمل ها در خصوص تهیه پالن های عملیاتی از سوی مسئولین برنامه ها بمنظور تقویت حس ملکیت



ایجاد و تقویت هماهنگی در خصوص تغیرات ارقامی پالن های عملیاتی و ارسال پالن اعمار مکاتب بین مسئولین برنامه ها و
ریاست های معارف والیات



هماهنگی مسئولین برنامه ها در مورد تهیه و ترتیب کانسپت نوت برای پروژه های جدید ایجاد و تقویت گردد.



هماهنگی بین مسئولین برنامه ها در جریان ساختن پالن های عملیاتی (به ایمیل ،مکتوب و تلفن) ایجاد و تقویت گردد.



پالن های میان مدت سال  5932الی  5933والیت دایکندی مورد پیگیری جدی قرار گیرد.



هماهنگی بین والیات در جریان ساختن پالن های میان مدت  5932الی  5933تقویت گردد.



دقت بیشتر در خصوص تهیه نمودن پالن های میان مدت والیات و و لسوالی ها از طرف مسئولین ذیربط صورت گیرد.



توجه بیشتر در ارسال پالن ها از سوی مسئولین والیات شود.

 1.1آمریت پالیسی
هدف کلی :تنظیم و انسجام هرچه بیشتر پروسه های پالیسی سازی از طریق راه اندازی و هماهنگی جلسات پالیسی داخل وزارت و
اشتراک در جلسات پالیسی های مرتبط با معارف در نهاد های بیرونی ،تهیه و ترتیب رهنمود انکشاف پالیسی ها و همچنان توحید
پالیسی های وزارت معارف در یک سند واحد و منسجم (پالیسی ملی معارف).

فعالیت ها

هماهنگی و همکاری در انکشاف پالیسی های وزارت معارف

هماهنگی و همکاری در انکشاف استراتیژی های معارف

ارتقای ظرفیت کارمندان آمریت

شاخص
تعداد پالیسی های هماهنگ و
همکاری شده
تعداد استراتیژی های هماهنگ و
همکاری شده
تعداد کارمندان آموزش دیده

اهداف

دستاورد

فیصدی

ماهوار

ماهوار

پیشرفت

1

1

%111

3

3

%111

3

3

%111

همکاری فعال در تدویر جلسات کمیته رهبری تطبیق پالن
استراتیژیک سوم معارف

تعداد جلسات تدویر شده

3

3

تدویر ورکشاپ آموزشی رونمایی پالن استراتیژیک ملی سوم
معارف

تعداد ورکشاپ های برگزار شده

1

1

تدویر ورکشاپ آموزشی والیتی برای ارایه پالن استراتیژیک ملی

%111

%111

تعداد ورکشاپ های والیتی

1

1

%111

همکاری در تهیه گزارش گروپ های کاری کیفیت

تعداد گزارشات تهیه شده

1

1

%111

تهیه گزارش ساالنه کاری آمریت پالیسی

تعداد گزارشات تهیه شده

1

1

%111

ترجمه پریزنتیشن ها  ،مکتوب ها و دیگر اسناد مهم و فوری

تعداد اسناد ترجمه شده

15

15

%111

سوم معارف
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فعالیت اول :انکشاف پالیسی ملی معارف ()NEP
انکشاف سند پالیسی ملی معارف یکی از تعهدات مهم پالن استراتیژیک ملی معارف میباشد .آمریت پالیسی مسولیت این فعالیت را به
عهده دارد .در زمینه اجراآتی نیز صورت گرفته اند که قرار ذیل میباشند:


پالن عمل انکشاف این پالیسی ترتیب گردیده است.



جمع آوری اسناد تقنینی ،پالیسی ها ،استراتیژی ها و طرزالعمل های وزارت معارف.
-



تا هنوز در حدود  42سند جمع آوری شده و مرور گردیده است که مربوط به برنامه های مختلف وزارت معارف میباشد.

تدویر یک جلسه طوفان ذهنی ( )Brainstormingبین آمریت های ریاست عمومی پالن و ارزیابی .این جلسه منحیث
شروع کار رسمی این آمریت برای تشخیص ساحات پالیسی تدویر یافت که در اخیر جلسه در حدود  12-12موضوع مهم
پالیسی یادداشت شده و بعدا در کتگوری های مختلف دسته بندی شدند.



مطالعه اسناد:
-

مطالعه اسناد یک پروسه طوالنی و زمانگیر است .بنا در حال حاضر این آمریت در پهلوی دیگر وظایف خویش اسناد
موجود را مرور نموده ،موضوعات پالیسی را مطابق آنها تعیین و پروسه ( )Policy Mappingرا آغاز نموده است .ناگفته
نماند که در این پروسه از موضوعات و ساحات مورد بحث در جلسات داخلی آمریت های ریاست عمومی پالن
( )Brainstormingنیز استفاده گردیده و در تخته اعالنات نصب میگردند.

فعالیت دوم :هماهنگی و همکاری در ارتباط با انکشاف پالیسی ها
آمریت پالیسی از شروع فعالیت های خویش تا حال توانسته است که به تعداد هشت پروسه مختلف پالیسی سازی و انکشاف استراتیژی
های وزارت معارف را تحت نظر خود داشته و همکاری های الزم را با ادارات ذیربط انجام دهد .انکشاف این پالیسی ها که قبال توسط
ادارات و نهاد های دیگر صورت میگرفت ،فعال زیر نظارت مستقیم این آمریت قرار گرفته است.
 .1پالیسی خوانش در اصول صنفی
درخصوص انکشاف این پالیسی تا هنوز سه جلسه دایر گردیده که تمام هماهنگی ها با ادارات و مقامات وزارت معارف از طریق آمریت
پالیسی انجام یافته است .نتایج این جلسات قرار ذیل میباشد:


اسناد موجود وزارت معارف (قوانین ،مقررات و لوایح) که مرتبط با اصول صنفی بودند مرور شده و خالصهء آن با تیم کاری در
جلسه اول و دوم شریک گردیده است .نظریات اعضای گروپ کاری در این ارتباط جمع آوری و با همکاری دفتر  ACRتوحید
گردیده است.



فعال کار باالی ایجاد گزینه های پالیسی جریان دارد تا در جلسات بعدی این گزینه ها مورد بحث قرار گرفته و در چند
جمالت خالصه پالیسی خوانش در اصول صنفی ترتیب شده و سپس رهنمود تطبیق این پالیسی نیز انکشاف داده خواهد
شد.

 .3پالیسی صنوف الحاقیه و تسریعی
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مسوده پالیسی صنوف الحاقیه که توسط  GPEترتیب شده بود ،تا هنوز در گروپ کاری  CBEبه شکل یک مسوده باقی مانده
و نهایی نشده است .فعال پروسه انکشاف این سند از  GPEگرفته شده و مربوط به آمریت پالیسی میباشد .اجراآت آمریت
پالیسی در خصوص انکشاف و نهایی سازی این سند قرار ذیل میباشد:



در جلسات گروپ کاری  CBEحضور یافته و با ادارات مربوطه داخلی و بیرونی هماهنگی الزم صورت گرفته است و میگیرد.



نظ ریات همه طرف های ذیدخل درج این سند شده تا در پروسه تطبیق آن کدام سکتگی ایجاد نگردد.



کار نهایی سازی این سند در حال اتمام است و فقط بخش معیاری سازی هزینه های صنوف الحاقیه باقی مانده است که
فعال گروپ کاری و یک گروپ تخنیکی روی این موضوع خیلی جدی کار میکنند.

 .2پالیسی تعلیمات دختران
آمریت پالیسی از طریق اشتراک در جلسات و هماهنگی با ادارات ذیدخل در انکشاف این پالیسی از پروسه انکشاف این پالیسی نظارت
نموده و همکاری های الزم را انجام میدهند .خالصه اجراآت که خصوص انکشاف پالیسی تعلیمات دختران انجام یافته اند قرار ذیل
میباشند:


مسوده گزارش وضعیت تعلیمات دختران بر اساس واقعیت ها تهیه گردیده است.



مشاور خارجی برای تسهیل پروسه انکشاف این پالیسی نیز استخدام شده است.



الیحه وظایف این گروپ کاری تهیه شده است و جلسات ماهوار آنها ادامه دارد.

 .4پالیسی WASH


مسوده پالیسی  WASHتوسط مشاورهای یونسف تهیه شده است.



مسوده این پالیسی توسط تمام همکاران و هچنان آمریت پالیسی مرور گردیده و از لحاظ تخنیکی نظریات شریک شده است.



هماهنگی با ادارات مرتبط صورت گرفته است.

 .5پالیسی تعلیمات قبل از مکتب


کانسپت نوت این سند پالیسی تهیه و ترتیب شده و تحلیل ذیدخالن نیز انجام یافته است که بر اساس همین تحلیل یک
گروپ کاری تخنیکی نیز ایجاد شده است.



مرحله تحقیق روی خلق گزینه های پالیسی صورت گرفته است و در این مورد مشوره های گروپ تخنیکی و گروپ کاری
انکشاف و تعلیمات اطفال قبل از مکتب ( )ECED-WGنیز اتخاذ گردیده است.



فعالً ،مسوده پالیسی تعلیمات قبل از مکتب در گروپ کاری مربوطه تهیه شده و رهنمود تطبیقی آن نیز به شکل مسوده
آماده میباشد.

 .1استراتیژی ارتباطات


مشاور استخدام شده است.



کانسپت نوت تهیه گردیده و با ادارات مربوطه نیز هماهنگی صورت گرفته است.

 .3استراتیژی جابجایی معلمین اناث
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مشاور استخدام شده سند را تکمیل ننموده است .بنا پروسه استخدام یک مشاور جدید تحت کار است.

 .2استراتیژی تحرک اجتماعی


اسناد قبلی مرتبط با این موضوع مرور گردیده و نیز در زمینه نظریات ریاست تحرک اجتماعی و دیگر طرف های ذیدخل
گرفته شده است.



شورای علمی مسوده نهایی این سند را تایید نموده است.



این سند به زبان انگلیسی تهیه شده و از طرف مقام وزارت تایید نیز گردیده است و فعال کار روی ترجمهء آن به زبان های
ملی جریان دارد.

فعالیت سوم :ارتقای ظرفیت کارمندان آمریت
این آمریت چون نوتشکیل است ،بیشتر به ارتقای ظرفیت نیاز داش ته و دارد .کارمندان این آمریت فعالیت های ذیل را بخاطر ارتقای
ظرفیت شان انجام داده اند:


در پهلوی مطالعه اسناد تقنینی و مرتبط به پالیسی تعلیم و تربیه ،پالیسی های چندین کشور مشابه به افغانستان نیز مطالعه
و مرور گردیده است تا سطح آگاهی کارمندان این آمریت در ارتباط با پالیسی های تعلیم و تربیه ارتقا پیدا کند.



جلسات داخلی این آمریت ،که بطور دوامدار ادامه دارد ،روی موضوعات پالیسی بحث های گروهی نموده و خالصه اسناد
مطالعه شده را به هدف ارتقای ظرفیت و تبادل اطالعات بین هم شریک می نمایند.



یک تن از کارمندان این آمریت در کورس یک ماهه تحلیل پالیسی در موسسه  APPROاشتراک نموده و در مورد سه ظیفه
خانگی نیز تسلیم نموده است که قرار ذیل میباشند:
 oخالصه یافته های این کورس ()Reaction Paper
 oخالصه پالیسی ()Policy Memo
 oسند پالیسی ارتقای ظرفیت ریاست عمومی پالن و ارزیابی
))Planning Department Capacity Development Policy



سلسله کتاب های دوازده گانهء  IIEPکه در ارتباط با پالیسی میباشد ،توسط کارمندان این آمریت بطور مفصل مطالعه و برای
شش کتاب آن پریزنتیشن نیز تهیه گردیده است .ضمنا ،پال ن استراتیژیک و اهداف انکشاف پایدار برای تعلیم و تربیه
افغانستان مطالعه گردیده و پریزنتیشن آنها توسط دو تن از کاآموزان این آمریت تهیه و ترتیب گردیده است.

اجراأت خارج از پالن:
این فعالیت ها به دالیل گوناگون در اولویت ریاست عمومی پالن و ارزیابی قرار داشته که بطور عاجل و دقیق تر از طریق آمریت
پالیسی قرار ذیل انجام یافته و بیشترین منابع این امریت برای انجام آن بمصرف رسیده است:


مدیریت و هماهنگی محفل رونمایی از پالن استراتیژیک سوم معارف و توزیع این سند به تمام ریاست های مرکزی (داخل
وزارت) و واحد ها/نهاد های بیرونی و والیات در صورت درخواست شان.
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ایجاد هماهنگی تدویر جلسات آمادگی برای محفل رونمایی از پالن استراتیژیک ملی معارف و تهیه اجندا و تعقیب فعالیت
های سپرده شده.



هماهنگی با آمریت های مرکزی پالن برای تهیه و ترتیب الیحه وظایف کمیته رهبری والیتی برای تطبیق پالن استراتیژیک
سوم ملی معارف.



سفر سه روزه والیتی برای ارایه پریزنتیشن های محفل رونمایی از پالن استراتیژیک سوم ملی معارف برای کارمندان ریاست
معارف آن والیت.



مدیریت و هماهنگی در تدویر دو جلسه کمیته هماهنگی گروپ های کاری بخش کیفیت.



همکاری در تهیه کردن گزارش های کار ی گروپ های کاری کیفیت و سهم گرفتن در مدیریت و هماهنگی های سه جلسهء
کمیته رهبری مرکزی.



اشتراک فعال در جلسات گروپ تخنیکی اصالح نصاب تعلیمی.



هماهنگی جلسات آمادگی و تهیه مواد برای نشست بزرگ سران معارف در ریاست حمهوری که تا فعال پنج جلسه را دایر
نموده اند.



ترجم ه پریزنتیشن ها ،سخنان افتتاحیه جلسات ،اجندای جلسات وغیره اسناد مهم و فوری که برای تدویر جلسات نیاز به
ترجمه داشته اند.

مشکالت عمده


کمبود تعداد کارمندان یکی از چالش های اساسی این آمریت بوده است .با این تعداد کارمندان نمیشود در تمام جلسات
پالیسی حضور یافته و در پروسه انکشاف آنها دخیل بود .در ضمن ،کارمندان این آمریت با پروسه های انکشاف و تحلیل
پالیسی ها ناآشنا بوده و آموزش ندیده اند.



عدم آگاهی از موجودیت /ایجاد آمریت پالیسی مشکل دیگریست که این آمریت را در امر انجام فعالیت های ذیل به چالش
کشیده است:
-

اشتراک در برنامه ها و جلسات انکشاف پالیسی دیگر ادارت و وزارت خانه ها .چون اکثریت برنامه ها از موجودیت این
آمریت هنوز آگاهی ندارند ،بن ًا بسیاری از موضوعات پالیسی با این آمریت شریک نمی گردد.

-

جمع آوری اسناد موجود و مرتبط با پالیسی های وزارت معارف که از قبیل اسناد تقنینی (قانون معارف ،مفررات لوایح)،
پالیسی ها  ،استراتیژی ها و طرزالعمل های این وزارت میباشد یک پروسه زمانگیر است که بدون هماهنگی الزم با
برنامه های پنجگانه و ادارات ذیربط غیر ممکن میباشد .تعداد از اسناد موجود که بطور غیر رسمی جمع آوری شده اند
نیز اکثریت شان فعال استفاده نمیگردد ویا در محتویات این اسناد تغیرات آورده شده است.

طرح های پیشنهادی


کارمندان جدید خدمات ملکی استخدام گردیده و آموزش های الزم برای ارتقای ظرفیت شان مد نظر گرفته شود.



مشاور خارجی یا داخلی استخدام شود تا فقط و فقط در پروسه انکشاف پالیسی ملی معارف کار نموده و این سند مهم را
نهایی نماید.



هماهنگی الزم با برنامه های پنجگانه و ریاست های مستقل و دیگر ادارات مرکزی و والیتی وزارت معارف صورت گیرد تا در
قسمت موضوعات پالیسی با این آمریت همکاری نموده و در پروسه جمع آوری اسناد بروز و تایید شده همکاری نمایند.
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 .4مدیریت عمومی اداری و اجرائیوی
هدف کلی :رفع نیازمندی های اداری ،تدارکاتی ،مراقبتی ریاست عمومی پالن و ارزیابی ،تامین ارتباطات آن با سایر ادارات داخلی این
وزارت و ایجاد یک مکانیزم فعال اداری غرض بهبود فعالیت های اداری و اجرائیوی این ریاست میباشد.
مدیری ت عمومی اداری و اجرائیوی یکی از مدیریت های کلیدی ریاست عمومی پالن و ارزیابی بوده که تمام اجراأت اداری و اجرائیوی
داخلی و خارجی این ریاست از طریق این مدیریت تعقیب و طی مراحل میگردد.
این مدیریت با درک مسئولیت ،تمام فعالیت های مندرج پالن کاری ساالنه خویش را با کمال میل اجرا نموده و مینماید ،که در طی
سال مالی  1331اجراات الزمی که در مقایسه با پالن کاری ساالنه صورت گرفته است جزئیات آن ذیالً توضیح میگردد:

هدف

دستاورد

فیصدی

ساالنه

ساالنه

پیشرفت

نیازسنجی بمنظور ضروریات امریت ها غرض صرفیه سال 1331

تعداد نیازسنجی انجام شده

1

1

%111

ترتیب کتاب حاضری کارمندان رسمی و انکشافی بطور ساالنه

تعداد کتاب های حاضری

1

1

%111

تعداد گزارشات ترتیب شده

12

12

%111

ترتیب گزارش ربعوار کاری مدیریت

تعداد گزارشات ترتیب شده

2

2

%111

تهیه گزارش ساالنه اجراأت مدیریت

تعداد گزارش تهیه شده

1

1

%111

شاخص

فعالیت ها

ترتیب گزارش حاضری بمنظور اجرای معاشات کارمندان بطور
ماهوار

فعالیت اول :استخدام کارمندان
طی مراحل فورم های ارزیابی کارمندان ریاست عمومی پالن و ارزیابی
به اساس قانون خدمات ملکی و لزوم دید کمسیون اصالحات اداری ارزیابی تمام کارمندان در اخیر هرسال ضروری میباشد .که فورم
های ارزیابی  11تن کارمندان اینریاست به همکاری و هماهنگی این مدیریت خانه پوری و غرض درج سوانح کارمندان ازین طریق به
ریاست منابع بشری ارسال گردیده است.

تنظیم و تسهیل پروسه ارزیابی کارمندان انکشافی
به تعداد  1,تن از کارمندان انکشافی پروژه های ایکویپ و جی پی ای بنا بر ختم میعاد قرارداد اشان از اجراأت کاری شان در مقایسه
با پالن های کاری و لوایح وظایف ارزیابی و به بخش انکشافی منابع بشری ارسال گردیده است.

فعالیت دوم :انکشاف سیستم فایلنگ اسناد
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درج اجناس ثابت در دیتابیس
در جریان سال 1331به تعداد ( ) 8قلم اجناس ثابت که به کارمندان این ریاست در مرکز توزیع شده سورت ،اسکن و درج دیتابیس
شده است .قابل ذکر است که تا اکنون به تعداد ( )487قلم اجناس با تمام مشخصات آن درج این دیتابیس شده است.

فعالیت سوم :تدارکات و محاسبه جنسی
دوران و تسلیمی اجناس شامل چارت صرفیه سال 2131
در جریان ربع چهارم سال مالی 1331به تعداد (( ) 11در هرربع سال) قلم اجناس مختلف النوع از قبیل قرطاسیه باب و اجناس
تنظیفاتی مورد ضرور ریاست عمومی پالن و ارزیابی و ریاست های تحت اثر آن که با هماهنگی ریاست های تهیه و تدارکات و خدمات
تهیه گریده بود از طریق این مدیریت اسناد آن طی مراحل ،دوران و تسلیمی داده شده است.

توزیع اجناس شامل چارت صرفیه سال  2131به آمریت ها
اقالمیکه در فوق تحریر گردیده یعنی ( ) 11قلم در هر ربع سال اجناس مختلف النوع از قبیل قرطاسیه باب و اجناس تنظیفاتی مورد
ضرور ت اینریاست و ریاست های تحت اثر آن از طریق مدیریت عمومی اداری و اجرائیوی در جریان این سال توزیع گردیده که باعث
سرعت و سهولت در انجام فعالیتهای بخش ها نامبرده شده است.

طی مراحل و انتقال اجناس داغمه به داغمه جات
در جریان ربع چهارم سال مالی  6931به تعداد ( ) 9قلم اجناس که از اثر استفاده زیاد داغمه شده بودند بعداز طی مراحل اداری آن به
تحویلخانه داغمه جات واقع سرای غزنی انتقال و از جمع معتمد اینریاست وضع گردید.

تسلیمی و جمع دهی اجناس
تمام اجناس مورد ضرورت ریاست عمومی پالن و ارزیابی از طریق این مدیریت تسلیمی و به جمع معتمد این ریاست قید و سپس به
اساس ضرورت به تمام آمریت های مورد نظر از طریق این مدیریت توزیع میشود .و تمام اسناد آن در این مدیریت نزد معتمد و مدیر
محاسبه نقدی و جنسی حفظ گردیده و در مواقع ضرورت از آن استفاده میشود .جمع دهی اجناس از جمع معتمد این ریاست بعداز
مصرف هر جنس صورت گرفته و به اساس اسناد در دست داشته از جمع معتمد این ریاست به همکاری ریاست تهیه و تدارکات
مجرایی داده میشود .در صورت نبود اسناد ،ریاست تهیه و تدارکات پیشنهاد جمع دهی اجناس از جمع معتمد این ریاست را رد
مینماید .که در جریان سال  6931به تعداد ( ) 61قلم اجناس مصرف شده از جمع معتمد اینریاست وضع و به مصرف موصوف مجرائی
داده شده است.

ترتیب چارت صرفیه (پالن تدارکاتی) اجناس خدماتی سال  6931ریاست عمومی پالن و ارزیابی
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چارت صرفیه (پالن تدارکاتی) اجناس خدماتی سال  1331ریاست عمومی پالن و ارزیابی خارج از پالن این مدیریت ترتیب و غرض
اجراات بعدی به مراجع زیربط شریک ساخته شده است .باید یادآورشد که چارت دربرگیرنده تمام نیازهای اداری ریاست عمومی پالن و
ارزیابی در ظرف یک سال ( ) 1331میباشد .و نظر به ضرورت ،پالن تهیه شده و پیشنهاد اینریاست تمام اقالم درج این لست بدسترس
این ریاست قرارداده میشود.

فعالیت چهارم :خدمات
طی مراحل پیشنهادات خدماتی و لوجستیکی
طی مراحل ( ) 11قطعه پیشنهادات و استعالم های خدماتی و لوجستیکی ریاست عمومی پالن و ارزیابی و تهیه تمام خدمات اجناس و
ترانسپورت کارمندان این ریاست به همکاری و هماهنگی کامل این مدیریت با ریاست های مرتبط صورت گرفته است.

توزیع اجناس خدماتی به ریاست های مربوطه
توزیع (طبق سهمیه) قلم اجناس خدماتی و تنظیفاتی از قبل ( چای ،چاکلیت ،صابون ،مایع ظرف شوئی پودر و غیره نظر به سهمیه
اینریاست که از طرف ریاست خدمات به دسترس ما قرارداده شده است به تمام ریاست ها از طریق این مدیریت صورت گرفته است.

وارسی جهت حفظ و مراقبت شعبات
همکار خدمات و لوجستیک این مدیریت هر پانزده روز بعد به شکل متداوم غرض رسیده گی  ،وارسی و حفظ و مراقبت شعبات به
شعبات مراجعه نموده و مشکالت خدماتی شعبات مربوط این ریاست را تا حد امکان با همکاری و هماهنگی ریاست خدمات و تدارکات
به زودترین فرصت مرفوع نموده و مینماید .تا از سکتگی در پیشبرد امور یومیه جلوگیری بعمل آید.

فعالیت پنجم :حاضری و راپوردهی
ترتیب و تعقیب حاضری کارمندان عادی و انکشافی
ترتیب و تعقیب حاضری یومیه ت مام کارمندان عادی و انکشافی ریاست عمومی پالن و ارزیابی از طریق این مدیریت صورت گرفته و
میگیرد .و از صورت حاضری و غیرحاضری تمام کارمندان این ریاست وارسی نموده و در صورت ضرورت و ترتیب راپور حاضری و اضافه
کاری کارمندان به ریاست محترم مالی و حسابداری آنرا اساس قرار داده و میدهد .و تمام کیفیت حاضری کارمندان درج آن میباشد.

ترتیب و طی مراحل راپور حاضری و اضافه کاری کارمندان
ترتیب راپور حاضری و اضافه کاری تمام کارمندان رسمی و انکشافی ریاست عمومی پالن و ارزیابی و ریاست های تحت اثر آن از طریق
مدیریت عمومی اداری و اج رائیوی صورت گرفته و از طریق این مدیریت و به همکاری ریاست مالی در وزارت مالیه تعقیب و طی
مراحل شده و میشود.
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توزیع اضافه کاری کارمندان
توزیع اضافه کاری کارمندان از سال  1332بدینسو از طریق بانک اجرا میشود که این مدیریت از آن تاریخ به بعد فقط راپور حاضری
اضافه کاری کارمندان را ترتیب و غرض حواله آن به ریاست مالی و حسابداری فرستاده است.

فعالیت ششم :گزارش دهی
تمام فعالیتها و کارکردهای کارمندان این مدیریت در ظرف هرسه ماه با در نظر داشت پالن کاری ایشان از نزد شان جمع آوری و تحت
یک گزارش کاری بنام گزارش کاری ربع سال مالی  6931مدیریت عمومی اداری و اجرائیوی توحید شده است .که در آن تمام فعالیت
های کارمندان این مدیریت به شکل فشرده آن تحریر گردیده که جوابگو تمام فعالیتهای کارمندان این مدیریت در ظرف این مدت
میباشد.

فعالیت هفتم :ارتقای ظرفیت
به تمام کارمندان مدیریت به صورت روزانه در بخش های که به مشکل مواجه میشوند با ایشان در قسمت رفع آن کمک و راه حل آن
برای ایشان توضیح داده میشود که از یک طرف رفع مشکل شده و از جانب دیگر باعث ارتقای ظرفیت ایشان میگردد.

سایر فعالیت ها
نظارت و وارسی از امورکاری کارمندان مدیریت عمومی اداری و اجرائیوی:
مدیریت عمومی اداری و اجرائیوی مسئول تمام امور اداری و اجرائیوی ریاست عمومی پالن و ارزیابی بوده که وظایف مختلف از قبیل
تهیه و تدارک اجناس مورد ضرورت شعبات ،ارایه خدمات و سایر امور اداری این ریاست را که از آنها به تفصیل در فوق یاد آوری گردید
دارا می باشد .لذا گفته میتوانیم که اجراای وظایف فوق به وقت و زمان معین آن ایجاب نظارت و وارسی از کارکردهای کارمندان را به
صورت روزمره مینماید تا در مقابل اجرای وظایف خویش احساس مسئولیت نموده و کارهای سپرده شده خویش را در وقت و زمان
معینه به اتمام رساند .که این عمل صورت گرفته و خواهد گرفت.

صادره و وارده مکاتیب و تعقیب آنها
مدیریت عمومی اداری و اجرائیوی یکی از مدیریت های ریاست عمومی پالن و ارزیابی بوده که تمام اجراات مکاتیب داخلی و خارجی
اینریاست از طریق این مدیریت صورت میگیرد این مدیریت درجریان این مدت به تعداد  1011,قطعه مکاتیب صادره و وارده داشته
که از آنجمله به تعداد  10,1,آن به شکل داخلی مدیریت بوده یعنی الی تاریخ  1331/,/11متباقی به اساس یک ماه آینده تخمین
شده است .به تعداد  11,قطعه مکاتیب که از طریق مدیریت آرشیف الی تاریخ 1331/,/11مواصلت نموده به وقت و زمان آن به
شعبات مربوطه آن ارسال شده است .و مجموع مکاتیب ارشیف الی تاریخ  1331/3/31به تعداد  ,11قطعه تخمین گردیده است.
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مشکالت عمده


کمبود جای مناسب



عدم اجرای پیشنهادات خریداری اجناس از طریق ریاست های تهیه وتدارکات و خدمات



عدم دریافت بموقع ومکمل ضروریات مطابق چارت صرفیه



عدم تمدید مرکز گرمی سرتاسری به تمامی شعبات ریاست عمومی پالن وارزیابی



دریافت (مکتوب پیشنهاد واستعالم ها) با زمانبندی بسیار محدود اجرائی

طرح های پیشنهادی


جای مناسب بمنظور پیشبرد امورات محوله مهیا گردد.



در خصوص اجرای پیشنهادات خریداری اجناس از طریق ریاست های تهیه وتدارکات و خدمات توجه صورت گیرد.



ضروریات مکمل مطابق چارت صرفیه به وقت و زمان معین آن ارسال گردد.



مرکز گرمی سرتاسری به تمامی شعبات ریاست عمومی پالن وارزیابی تجدید گردد.
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 .5انستیتوت ملی پالنگذاری تعلیم و تربیه
بهبودکیفیت نصاب و مواد آموزشی رشته پالنگذاری

در زمان تأسیس دیپارتمنت پالنگذاری نصاب تعلیمی رشته پالنگذاری تعلیمی در مطابقت به ضرورت های آموزشی کارمندان واجد
شمولیت در این نهاد تدوین و در یک سمستر به صورت آزمایشی تطبیق گردید از نتیجه یافته های سمستر آزمایشی پالن تعلیمی ،و
محتویات مواد آموزشی تجدید و به دوزبان ملی آماده گردید.
در زمستان سال  5931طی جلسات متعدد شورای استادان به رهبری رئیس بورد علمی و همکاری تخنیکی محترم "کربالیی"
توانستند روی نصاب تعلیمی رشته پالنگذاری تعلیمی تمرکز نمایند جهت بهبود نصاب تعلیمی و مواد درسی موارد ذیل را مشخص
سازند:


انکشاف چهار چوب نصاب تعلیمی



انکشاف قابلیت های آموزشی مضامین شامل نصاب تعلیمی



تجدید نظر مفرادات درسی



تنظیم پالن تعلیمی به سیستم کریدیت

تا بعد از تایید معینیت تعلیمات تخنیکی و مسلکی کار روی تألیف کتب درسی
آن آغاز گردد .اسناد نصاب جدید رسماً جهت تأیید به  TVETفرستاده شده
ولی تا هنوز مورد تایید قرار نگرفته است.
انکشاف چهارچوب قابلیت های استادان
طبق پالن عملیاتی انستیتیوت چهارچوب منطقی انکشاف قابلیت های استادان باید به همکاری اعضای ریاست عمومی پالن ترتیب
میگردید که الی اکنون عملی نشده است.
ارتقای ظرفیت استادان:
انکشاف ظرفیت استادان طبق پالن در سه گزینه میتواند عملی گردد:


مطالعه کتب علمی و نتایج تحقیق های مرتبط با مضامین اختصاصی و مسلکی انستیتیوت ملی پالنگذاری تعلیمی



اشتراک در سمینارها ،ورکشاپ ها و سیرعلمی کوتاه مدت مرتبط با
مضامین شامل نصاب تعلیمی انستیتیوت.



بلند بردن سویه علمی استادان ازطریق اشتراک در برنامه های آموزشی
تحصیالت عالی.



تهیه پالن میان مدت چهار ولسوالی توسط استادان انستیتیوت.

در هر بخش فوق الذکر استادان جهت بلند بردن ظرفیت علمی و تدریسی
خویش مصروف کار و فعالیت است
عالبراین عده یی از استادان شامل برنامه ماستری پوهنتون کابل و سایر
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پوهنتون ها و مراکز تعلیمی هستند و عده یی از استادان از برنامه ماستری پوهنتون کابل فارغ التحصیل شده اند .گراف هذا نشان
دهنده سویه علمی استادان انستیتیوت ملی پالنگذاری تعلیمی را منعکس میسازد:
با مالحظه تعد اد استادانیکه دارای درجه تحصیلی ماستر است میتوان گفت که انستیتیوت ملی پالنگذاری تعلیمی در مقایسه با سایر
انستیتیوت های تعلیمات تخنیکی و مسلکی دارای فیصدی بلندتر استادان ماستر است و برا اساس توجه و تشویق ریاست عمومی پالن
و ارزیابی این رقم در حال افزایش است.
تهیه پالن میان مدت ولسوالی و نظارت از تطبیق آن
در سال جاری به تعداد  520پالن میان مدت و 520گزارش ساالنه که
از طرف محصلین داخل خدمت ترتیب شده بود از طرف استادان اصالح
و جهت معیاری شدن و نهایی ساختن به محصلین داخل خدمت به
صورت فردی آموزش و رهنمایی گردیده است .ولی با آن هم استادان از
 % 41-02پالن میان مدت چهار ولسوالی را که مستقیماً به صورت
فردی روی آن کار مینماید تهیه نموده اند.
قابل ذکر است که محترم محمد شفیق مسئولیت تهیه پالن های
ولسوالیهای نرخ و سید آباد وردگ و نادرشاه کوت و تنی والیت خوست را به عهده داشته که  %41کار آن پیشرفت نموده است ،محترم
احمد صفایی مسئولیت پالن های ولسوالی های شیبر ،خرم و سارباغ ،چهارصده و کیتی با پیشرفت  ،%42محترم نصیر احمد پالن های
ولسوالیهای پشت رود ،آنار دره ،اوبی و بهسود ننگرهار با پیشرفت  ،%01محترم فیصل ولسوالیهای شیب کوه ،بلخ ،حصه دوم کاپیسا و
تولک غور با پیشرفت  ،%52محترم حزب اهلل پالن های ولسوالیهای میوند ،مرکز قندهار ،چرخ و پغمان را با  %41پیشرفت ،محترم
احسان اهلل پالن های ولسوالیهای لعلپوره ،خوگیانی ،چپرهار و خاص کنر را با پیشرفت  %01و محترم غالم مصطفی مسئولیت تهیه
پالنهای ولسوالیهای خان آباد ،تالقان ،روستاق و مرکز قندز را با پیشرفت  %02به عهده داشته اند.

.2تدریس محصلین
در سال تعلیمی  5931انستیتیوت ملی پالنگذاری تعلیمی در سه کتگوری ذیل محصلین را تحت آموزش قرار داده است:
الف .تدریس محصلین داخل خدمت روزانه:
این دسته محصلین آنعده کارمندان معارف اند که قسمت عمده وظایف شان
برنامه ریزی تعلیمی ،نظارت و گزارشدهی است و در ادارات والیتی و ولسوالی
معارف کشور به شکل کارمندان خدمات ملکی ایفای و ظیفه می نمایند در سال
تعلیمی  5931طبق پالن باید  502تن کارمندان به صفت محصل داخل
خدمت آموزش ببینند ولی انستیتیوت موفق گردید به تعداد ( )059تن
کارمندان والیتی را طی  1دوره و  52صنف به مدت سه ماه آموزش دهد که
این فعالیت بیشتر از  %522تطبیق گردید است.
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طوریکه در جدول فوق مشاهده میگردد تعدادی از والیات وجود دارد که مدیران عمومی پالن ،مدیران پالن و مدیران احصائیه آنها که
وظایف اساسی شان پالنگذاری وگزارشدهی است تا اکنون در این برنامه اشتراک نکرده اند ،اینکه دالیل عدم اشتراک آنان چه بوده،
میتواند متعدد باشد .مثالً سن باالتر از  12سال ،مشکالت شخصی یا مشکالت اداری باشد .طور اوسط تا کنون از هروالیت  54کارمند
پالنگذار ،شامل آموزش دوساله انستیتیوت گردیده است که باالترین ارقام مربوط به مامورین مدیریت عمومی پالن والیات میباشد که تا
حال  541مامور پالن توانسته اشتراک نماید.
تا اکنون والیت میدان وردک با داشتن  02اشتراک کننده منحیث فعالترین والیت و نیمروز با داشتن  1اشتراک کننده ضعیف ترین
نقش را در جمع  94والیت کشور در برنامه آموزش داخل خدمت روزانه دارد و لی ضرور است که این مشکل به نحوی حل شود که
یک گزینه میتواند تدویر ورکشاپ های اختصاصی و کوتاه مدت در انستیتیوت باشد.
ب .تدریس محصلین داخل خدمت شبانه:
برای ای نکه کارمندان ریاست های معارف مقیم شهر کابل نیز توانسته باشند از خدمات تعلیمی این انستیتیوت مستفید گردند ،بخش
آموزش شبانه تأسیس گردید .محصلین این بخش آنعده کارمندان پالنگذار معارف اند که دفاتر شان در شهر کابل موقعیت داشته و
بعد از اوقات رسمی( ساعات  )1:92 -4022میتوانند در بخش آموزش شبانه تحصیل نمایند.
طبق پالن سال  5931یک صنف آموزش شبانه متشکل از ریاست های مرکز ی ایجاد شده کارمندان مصروف تحصیل اند .تا اکنون
انستیتیوت توانسته است از سال  5935الی  5931در چهار دوره آموزشی برای  505تن مامورین ریاست های مرکزی وزارت معارف
زمینه تحصیالت داخل خدمت شبانه را فراهم سازد .دوره اول و دوم این بخش که تعدا شان  41تن ( 42ذکور و  1اناث) میشود بعد
از تکمیل  4سمستر فراغت حاصل نمودند .جدول ذیل نشان دهنده احصائیه محصلین تایم شبانه انستیتیوت ملی پالنگذاری تعلیمی
است:
شماره

دوره

۶

دوره اول شبانه 5939 -

28

۲

دوره دوم شبانه 5934 -

33

10

۹

دوره سوم شبانه 5931-

27

5

0

۴

دوره چهارم شبانه 5931-

33

1

0

0

131

11

4

41

مجموعه محصلین تایم شبانه

ناکام

فارغ

در جریان تحصیل

مالحظات

شمولیت ترک
1

2

25

0

فارغ التحصیل

2

21

0

فارغ التحصیل

0

33

در جریان سمستر سوم

22

در جریان سمستر دوم

55
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ج .تدریس محصلین قبل از خدمت روزانه:
از آنجائیکه معارف کشور به سرعت در حال انکشاف است و هر
سال به تعداد شمولیت شاگردان به سطح ملی افزایش به وجود
می آید ،نیاز است تا متناسب با آن مدیریت معارف و تربیه
کدر های مسلکی و آموزش دیده مخصوصاً تربیه نیروی بشری
معارف از قشر اناث نیز افزایش یابد.
طبق پالن ساالنه انستیتیوت در سال  5931باید  12تن
محصلین قبل از خدمت جذب میگردید ولی در عمل به تعداد
 33تن محصلین از طریق کانکور جذب و  4صنف درسی
تنظیم گردیده است .و همچنان از سای  5935الی سال
 5931طی  4دوره تعلیمی مجموعاً به تعداد  094تن
محصلین اناث که اکثراً فارغان صنف  50مکاتب شهر کابل اند در رشته پالنگذاری تعلیمی جذب شده اند که به تعداد  00تن در دوره
اول  5939فارغ گردیدند و  41تن دیگر آن در دوره دوم  5934که جمعاً  13تن میشوند از صنف  54رشته پالنگذاری تعلیمی فارغ
التحصیل گردیده اند .قابل ذکر است که در دور چهارم ( )5931جمعا  33تن محصل جذب گردیدند که با جذب آن تعداد مجموع
محصلین در طی چهار دوره تحصیلی به  094تن بشمول  59تن متروک 53 ،تن ناکام و  13تن فارغ میرسد.
آغاز دوره آزمایشی آموزش کارمندان داخل خدمت در رشته نظارت تعلیمی
مراحل اداری ایجاد دیپارتمنت نظارت تعلیمی نهایی گردیده و نصاب تعلیمی و مفردات درسی مضامین تخصصی آن نیز ترتیب و
منظور گردیده است .قرار بود طبق مفردات فوق الذکر مواد درسی مضمون نظارت تعلیمی و روش های تحقیق از طرف کارمندان
ریاست عمومی نظارت تعلیمی تألیف و متعاقب ًا یک صنف آزمایشی ایجاد گردد .ولی تا کنون ریاست نظارت تعلیمی موفق نگردیده
است که کتب فوق الذکر را تألیف به دسترس انستیتیوت قرار دهند .بدین اساس این فعالیت عملی نشده است.
آموزش کارمندان معارف والیات در برنامه های کوتاه مدت
از آنجائیکه آموزش های کوتاه مدت به اساس تصامیم ریاست عمومی پالن طرح و عملی میشود .در سال  5931تا اکنون در این
رابطه تصمیم اتخاذ نگردیده است.

 -4بهبود مدیریت آموزشی
انکشاف و تجدید نظر پالیسی ها و پروسیجرها
بورد علمی مسؤل اجرا ام ور اکادمیک در انستیتیوت است و برای رشد و انکشاف امور تدریسی مسؤل پنداشته میشود.
بورد علمی توانسته است پروسیجر ها و چکلست های ارزیابی کار عملی محصلین ،طرزالعمل انکشاف نصاب تعلیمی ،طرز العمل
نظارت از تدریس استادان را تکیمل نمایند .در سال  5931کار روی بهبود نصاب تعلیمی انستیتوت از طرف بورد علمی آغاز گردیده
و تا اکنون ادامه دارد.
انکشاف و تطبیق سیستم ارزیابی انستیتیوت ملی پالنگذاری
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سیستم ارزیابی محصلین
به منظور ارزیابی تحقق اهداف تعلیمی  ،محصلین در مراحل ذیل مورد ارزیابی قرار میگیرد:
)5

امتحان مقدماتی (در ابتدای شمولیت در سمستر اول صنف )59

 )0امتحانات  02فیصد یا ارزیابی فعالیت های صنفی
 )9امتحانات نهایی ( )%32در اخیر هر سمستر
 )4امتحان نهایی دوره تعلیمی (امتحان دولتی) ارزیابی های فوق برای محصلین موجود طبق زمان معینه عملی شده است.
ارزیابی ساالنه استادان
استادان طبق شرح وظایف آنان و پالن های فردی شان در اخیرهر سال از طرف ریاست عمومی پالن مورد ارزیابی قرار میگیرند .که
هیئت رهبری انستیتوت نیز در این ارزیابی منحیث آمر مستقیم نقش خود را ایفا نموده است.

ارزیابی فعالیت های اداری و تدریسی انستیتیوت از طرف محصلین
این ارزیابی در ختم هر سمستر توسط محصلین داخل خدمت صورت میگیرد و از نتایج آن در بهبود هرچه بهتر امور تدریسی و
اداری انستیتیوت استفاده میگردد.

انکشاف و تجدید نظر پالن های انستیتوت ملی پالنگذاری
انستیتیوت ملی پالنگذاری تعلیمی دارای یک پالن عملیاتی ساالنه است که طبق آن فعالیت های اداری و تدریسی انستیتیوت تنظیم
و عملی میگردد .عالوه بر این برای شناسایی کارمندان واجد شرایط شمولیت به صفت محصلین داخل خدمت ،یک پالن سه ساله
وجود دارد که طبق آن برای شناسایی و جذب محصلین داخل خدمت والیتی استفاده میگردد و اخیراً به کمک ریاست عمومی پالن و
ارزیابی وزارت معارف دوباره تجدید و به روز گردیده است  .کمیته های فرعی بورد علمی نیز پالن های داخلی خود را دارند که طبق
آن فعالیت های شان را تنظیم و تطبیق مینمایند .سایر پالن ها مانند پالن های تعلیمی سمستر وار تقسیم اوقات های درسی ،پالن
های درسی استاد ان به صورت هفته وار و روزانه بخش دیگر از برنامه ریزی امور تدریسی است که در تنظیم و ارائه خدمات تعلیمی
هایز اهمیت است.

سیستم گزارشدهی انستیتیوت ملی پالنگذاری تعلیمی
انستیتیوت ملی پالنگذاری تعلیمی گزارشات ذیل را پروسس و به مراجع ذیربط ارسال میدارد:


گزارشات مالی بدل اعاشه محصلین داخل خدمت روزانه (در هر  51روز ):



در سال  5931به تعداد  92گزارش مالی ترتیب و به وزارت ارسال و طبق آن پول بدل اعاشه محصلین پرداخت شده است.



گزارش کرایه محصلین شبانه ماه یکبار  :در سال  5931هشت گزارش برای محصلین شبانه ترتیب و طبق آن پرداخت صورت
گرفته است.



گزارش حاضری استادان به وزارت (جهت اجرای معاشات آنان) در هر ماه :درسال جاری به تعداد  50بار گزارش حاضری
استادان به وزارت گزارش ده است.



گزارش حاضری محصلین داخل خدمت در اخیر سمستر :در سال  5931برای 059تن محصلین داخل خدمت گزارش سه
ماهه ح اضری شان ترتیب و جهت اجرای معاشات آنان از طریق وزارت به ریاست معارف والیات خبر داده شده است.
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گزارش نتایج امتحانات اخیر سمستر به معینیت تعلیمات تخنیکی و مسلکی (سمستر وار) :در سال جاری  02گزارش نتایج
امتحانات سمستر های حضوری و غیر حضوری ترتیب وبه  TVETکتباً گزارش داده شده است.



گزارش ربع وار وساالنه از مجموع فعالیت های انستیتیوت به ریاست عمومی پالن و ارزیابی:



گزارش هذا یکی از گزارشاتی است که به صورت ساالنه به ریاست عمومی پالن و ارزیابی تقدیم میشود.

تهیه پروسیجرهای منابع بشری و اداری در انستیتوت ملی پالنگذاری
قبالً در سال  5934هیئت رهبری انستیتیوت و عده یی از کارمندان ریاست نظارت تعلیمی معینیت تعلیمات تخنیکی و مسلکی
مشترکاً روی " طرزالعمل ایجاد ،شمولیت ،پرکتیک و امتحانات انستیتوت ملی پالنگذاری تعلیمی" کار نمودند که شامل تمام موارد
امور محصلین انستیتوت پالنگذاری میباشد .در سال  5931ضرورت به تغییر و تجدید طرز العمل های موجود احساس نشده است تا
روی آن کار شود.

ایجاد و انکشاف دیتابیس برای انستیتوت
طبق پالن عملیاتی سال  Database 5931انستیتیوت انکشاف یافته ومحصلین ،استادان و نهاد های ذیربط میتوانند بصورت
 Onlineاز آن استفاده نمایند

انکشاف شبکه انترنت
درسال  5931انستیتیوت ملی پالن گذاری تعلیمی به همکاری تخنیکی و مالی  UNESCO/KABULتوانست شبکه کیبلی انترنت را
به سطح انستیتیوت ایجاد و فعال سازد که متشکل از یک  Server roomمجهز میباشد که محصلین و استادان از آن همه روزه
اس تفاده مینمایند و سبب ایجاد سهولت خوب برای آموزش کارمندان از راه دور گردیده است.

انکشاف ویب سایت
در سال  5931جهت نشر و معرفی انستیتیوت ،همگانی ساختن معلومات و استفاده از معلومات ،ویب سایت انستیتیوت فعال گردید و
عالقمندان میتوانند از آدرس ذیل وارد ویب سایت گردندwww.NIEP.AF .

جذب استادان جدید
به اساس پیشنهاد انستیتیوت ملی پالنگذاری تعلیمی به معینیت تعلیمات تخنیکی و مسلکی در سال  5931چهار تن استادان جدید
طبق تشکیل انستیتیوت جذب گردید که حد اکثر دارای درجه تحصیلی ماستر اند و عمالً در پروسه تدریس سهم دارند.
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مشکالت عمده


یکی از مشکالت محصلین داخل خدمت خصوصاً محصلین والیتی این است که :هرچند طور رسمی و با مکتوب رسمی از
طرف ریاست معارف والیت مربوطه به شکل خدمتی وارد انستیتیوت میشوند با آنهم بست مربوطه ایشان از طرف ریاست
مع ارف والیت به شخص دیگر پیشنهاد میگردد و خود ایشان جبراً به مناطق دوردست تبدیل میگردند در حالیکه این عمل
خالف قانون کارکنان خدمات ملکی است.



از آنجائیکه نقش قشر اناث در مدیریت معارف به سطح والیات کشور ضعیف و اندک است بنابر این انستیتیوت پالنگذاری
تعلیمی در نظر داشت که در سال تعلیمی  5931به تعداد  12نفر فارغان صنوف  50والیات را منحیث محصل جذب نماید
تا بعد از فراغت وارد ادارات معارف والیتی گردیده و بتوانند در پروسه استخدام با سایرین رقابت سالم نمایند ولی با تأسف در
این رابطه معینیت تعلیمات تخنیکی ومسلکی همکاری نکردند و در این بخش باز هم فارغان شهر کابل جذب گردید.

طرح های پیشنهادی


جهت مصؤنیت شغلی محصلین پیشنهاد میگردد که یک نامه رسمی به امضای مقام وزارت عنوانی ریاست های معارف
والیات صادر گردد و تذکر یابد که نباید کارمندان در حین آموزش داخل خدمت ،تبدیل یا سبک دوش گردند.



در شناسایی و معرفی محصلین قبل از خدمت ریاست های معارف والیات کشور با انستیتیوت ملی پالنگذاری تعلیمی در
شروع سال تعلیمی همکاری نمایند.



برای مدیران عمومی پالن ،مدیران پالن و آمرین برنامه های که سن ایشان از  12سال بیشتر است ورکشاپ های کوتاه
مدت ( 0هفته یی) در انستیتیوت ملی پالنگذاری تعلیمی دایر گردد تا از تغیرات و تحوالت اخیر در روندپالنگذاری آگاهی
کسب نمایند.
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مشکالت و چالش های عمده


عدم حس ملکیت برنامه ها در تهیه و ترتیب پالن های عملیاتی.



عدم پاسخ دهی برنامه در جریان ساختن پالن های عملیاتی (ایمیل ،مکتوب و تلفن).



عدم پاسخ دهی والیات در جریان ساختن پالن های میان مدت والیتی



موجودیت بیش از حد فعالیت های غیر پالنی.



نبود فضای کاری مناسب برای همه کارمندان اینریاست از چالش های عمده بوده که به آن رسیده گی صورت نگرفته است.



عدم موجودیت تخصیص کافی بمنظور برگزاری ورکشاپ های آموزشی به کارمندان مرکزی و والیتی.



نبود مسئولین تخنیکی قراردادی در بعضی از والیات که باعث عقب مانی فعالیت ها و یا عدم تطبیق پالن ها گردیده است.



خالی بودن بست های مدیریت عمومی پالن ،تطبیق بودجه و گزارشدهی بخصوص مدیریت احصائیه در والیات که باالی
امورات مربوطه تأثیر ناگوار گذاشته است.



نبود برق در برخی از والیات که باعث عقب مانی کار های آمریت های اینریاست گردیده است.



نبود امنیت ،صعب العبور بودن و دوری راه های بعضی از والیات باعث شده است که در امورات ضروری (بررسی ،نظارت و
جمع اوری معلومات مورد ضرورت سکتگی بمیان آید.



نرسیدن پالن های میان مدت سال  5933-5932از بعضی والیات.



عدم اجرای پیشنهادات خریداری اجناس از طریق تهیه و تدارکات و خدمات.



عدم تمدید مرکز گرمی به تمام شعبات مربوط ریاست عمومی پالن و ارزیابی.



حجم کاری و مصروفیت بیشتر در وظایف غیر پالنی اکثراً باعث بمیان آمدن سکتگی در اجرای کار های پالنی گردیده است.
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پیشنهادات


طرزالعمل ها در خصوص تهیه پالن های عملیاتی بمنظور تقویت حس ملکیت برنامه ها و مسئولیت پذیری تطبیق و مورد
پیگیری قرار گیرد.



مسئولین برنامه ها مسئولیت ساختن پالن های عملیاتی را بدوش دارند ذیرا ایجاب مینماید تا به ایمیل ،مکتوب و تلفن
مرسل جواب به موقع داده و هماهنگی قوی ایجاد گردد.



هماهنگی حین ساختن پالن های میان مدت والیات ایجاد و تقویت گردد تا از ضیاع وقت جلوگیری بعمل آید.



توجه بیشتر برای فعالیتهای پالنی و دارای اولویت صورت گیرد و جلو فعالیت های غیر مترقبه و غیر ضروری گرفته شود.



برای تمام شعبات فضای کاری مناسب مهیا گردد تا کارمندان بتوانند در یک فضای آرام و مصئون کار هایشان را به پیش
ببرند.



در صورت امکان قرارداد های مسئولین والیتی که در راستای تطبیق پالن ها در والیات موثر واقع گردیده تمدید گردد.



بست های خالی مدیریت های پالن و احصائیه والیات بشمول اعضای آن به زودترین فرصت از طریق پروسه رقابت آزاد به
اعالن رفته و بر اساس اصل شایستگی استخدام صورت گیرد.



والیات که با نبود و یا کمبود برق روبرو هستند ،در صورت امکان برق افتابی و یا برق دوامدار آبی برایشان مهیا گردد تا در
امورات مربوطه سکتگی بوجود نیاید.



شرایط امنیتی در هماهنگی نزدیک با بزرگان و متنفذین قوم فراهم گردد و برای امورات ضروری وقت کافی در نظر گرفته
شود.



والیات در خصوص ارسال پالن های میان مدت سال  5933-5932توجه جدی نمایند.



پیشنهادات خریداری اجناس این ریاست از طریق ریاست تهیه و تدارکات و خدمات به زمان معین آن اجرا گردد.



سیستم مرکز گرمی که ضرورت مبرم زمستانی بوده در فعال سازی آن ریاست محترم توجه جدی نماید.



زمان حین ترتیب پالن های کاری برای فعالیت های احتمالی و غیر مترقبه در نظر گرفته شود تا در اینده باالی فعالیت های
پالنی تاثیر گذار نباشد.
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نتیجه گیری نهایی


پالن های کاری ریاست ها ،آ مریت ها و مدیریت های ماتحت ریاست عمومی پالن و ارزیابی در طی سال  1331بطور مؤثر
مورد تطبیق قرار گرفته و اجراأت کاری آنها در این سند بطور خلص و مشرح به سطح هر اداره تنظیم گردیده است.



هماهنگی با برنامه ها در مرکز و والیات بمنظور بهبود پروسه های پالنگذاری و تطبیق آن تا حد امکان ایجاد و تقویت
گردیده است.



هماهنگی و حمایت الزم در خصوص انکشاف پالیسی ها و استراتیژی ها مرتبط به تعلیم و تربیه ،جلسات گروپ های کاری و
کمیته های رهبری در خصوص اهداف پالن استراتیژیک سوم و پیشرفت آن صورت گرفته است.



پالن های استراتیژیک و عملیاتی ملی ،والیتی و ولسوالیها از طریق یک پروسه مشارکتی انکشاف یافته و غرض تطبیق آن با
مسئولین ذیربط شریک گردیده است .همچنان نظارت از تطبیق این پالن ها به سطح مرکز و والیات به منظور شناسایی
پیشرفت ها ،مشکالت در پروسه تطبیق ،و ارایه راه حلهای مناسب جهت اقدامات اصالحی صورت گرفته است.



حمایت از تاسیس مؤسسات تعلیمی جدید و ارتقای موسسات تعلیمی موجود دولتی و خصوصی جهت تسهیل دسترسی
متوازن به تعلیم و تربیه در سراسر کشور صورت گرفته و گزینههای پالیسی ،بهبود برنامه ها و خدمات تعلیمی و تربیتی
براساس معلومات حاصله از سروی های عمومی و انجام تحقیقات و ارزیابیهای معیاری در زمینه های مختلف تعلیم و تربیه
انجام یافته است.



گزارشات منظم پیشرفت از پالن های عملیاتی بطور ماهوار ،ربعوار و ساالنه به لسان های ملی ترتیب و مورد استفاده قرار
گرفته است .برعالوه آن ،گزارشات خاص از قبیل گزارش به دونر ها ،وزارت خانه ها و غیره نیز ترتیب ،تنظیم و آماده استفاده
است.



فارمت های گزارشدهی و سوالنامه ها برای تطبیق و گزارش پالن استراتیژیک سوم بادر نظرداشت سه محور ترتیب و مورد
استفاده قرار گرفته است.



احصائیه و معلومات از فعالیت های تمامی موسسات تعلیمی از والیات گرمسیر و سردسیر کشور عندالموقع جمع آوری و در
چهار سطح وارد سیستم دیتابیس گردیده و مورد استفاده قرار گرفته است.



سیستم معلوماتی و تصمیم گیری مبتنی بر معلومات تقویت گردیده و آماده هر نوع معلومات احصائیوی جهت استفاده و
تصمیم گیری برای پالنگذاری تعلیمی میباشد.



سیستم گزارشدهی موسسات همکار فعال گردیده و باساس آن گزارشات موسسات همکار تنظیم گردیده است.



گزارشات تحلیلی احصائیوی برای سالهای  1331و  1331ترتیب و آماده استفاده میباشد.
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سیستم اداری برای تنظیم هر چه بهتر فعالیت های اداری و اجرائیوی ریاست ها و آمریت های مربوطه ایجاد و تقویت
گردیده و ارتباطات مؤثر با آنان تأمین گردیده است.



یک تعداد از فعالیت های پالن شده بعضی از آمریت ها/مدیریت های اینریاست به نسبت کار های غیر مترقبه/غیر پالنی و
دارای اولویت در زمان معین آن تکمیل نگردیده و تحت االجرا قرار دارد و برخی از فعالیت های یک تعداد آمریت ها با توجه
به زمان اجرای آن در آغاز ربع اول سال مالی آینده اجرا و تکمیل میگردد.



سطح دانش کارمندان وزارت معارف به سطح مرکز ،والیات و ولسوالیها از طریق برگزاری برنامه های آموزشی قصیرالمدت و
برنامه های تعلیمی دو ساله انستیتوت ملی پالنگذاری تعلیم و تربیه ارتقا یافته و در امورات مرتبط بهبود بمیان آمده است.



سیستم منظم فایلنیگ و دیتابیس باساس کودینگ برای تمامی تفاهمنامه های وزارت معارف ایجاد و تمام تفاهمنامه های
منعقد شده در آن درج گردیده است.



طرزالعمل جدید تفاهمنامه ها برای انسجام مساعدت ها تهیه و عمالً مورد تطبیق قرار گرفته است ،در ضمن هماهنگی در
خصوص عقد تفاهمنامه های دو جانبه و چند جانبه با موسسات همکار دولتی و غیر دولتی ایجاد و تقویت گردیده است.
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