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هدف کلی
هدف عمومی ریاست عمومی پلان و ارزیابی انکشاف پلان های استراتیژیک و عملیاتی معارف در سطح ملی ،ولایات و
ولسوالی ها؛ نظارت و ارزیابی از تطبیق پلان های عملیاتی به سطح مرکز ،ولایات و ولسوالیها به منظور حصول اطمینان از
پیشرفت ،شناسایی چالش های عمده و ارایه پیشنهادات اصلاحی برای رفع آنها؛ ارتقای ظرفیت در زمینه پالیسی سازی،
پلانگذاری ،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 موفقانۀ 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 تشکیلاتی که در چارت فوق تذکر یافته است در سال  7931دارای سه ریاست فرعی و هشت
آمریت ماتحت بوده که ادارات مذکور غرض تطبیق هر چه بهتر پلان های استراتیژیک ،میان مدت و عملیاتی وزارت معارف،
پلان های کاری جدا گانه خویش را بطور سالانه ،ربعوار و ماهوار ترتیب نموده و به سطح مرکز ،ولایات و ولسوالیها آنرا تحت
تطبیق قرار داده و از چگونگی تطبیق آن در مقاطع مختلف زمانی گزارش ارایه میدارند.
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نتایج و محاصل؛
 .1ریاست پلان استراتیژیک و پالیسی
پلان سه سالۀ جاری آمریت های معارف ولسوالیها برای سالهای  7033-7931طبق نیازمندیها تهیه و آماده تطبیق
میباشد .این پلان ها ،اهداف پلان ستراتیژیک سوم معارف را به سطح ولسوالی ها برای سه سال آینده منعکس میسازد.
با تهیه  021پلان عملیاتی سالانه  ،7931مسئولیت های مسئولین اجرا در سطوح مختلف بمنظور تطبیق و برآورده
شدن اهداف پلان ستراتیژیک سوم برای یکسال مشخص و تحت تطبیق قرار گرفته است.
با تهیه  92پلان ساختمانی سال  7931ولایات پروژه های دارای اولویت مشخص و غرض تطبیق آن به ولایات ارسال
گردیده است.
پلان ساختمانی جهت اعمار  1،333باب مکتب از مواد محلی مطابق به معیارهای تعیین شده ترتیب و به وزارت
محترم احیا و انکشاف دهات ارسال شده است ،با تمویل و تطبیق این پروژه ها ،مشکلات کمبود تعمیر مکاتب در 71
ولایت تحت پوشش برنامه مرفوع میگردد.
با ترتیب و تطبیق پلان نظارتی ،از وضعیت پروژه های تعلیمات در حالت اضطرار در مناطق آسیب پذیر اطمینان
حاصل گردیده و دریافت های نظارتی بمنظور بهبود و عرضه خدمات بهتر ارایه گردیده است.
پالیسی صنوف محلی و تسریعی نهایی و تائید گردیده که باساس آن مراکز آموزش محلی و تسریعی ایجاد و زمینه
تعلیم و تربیه برای اطفال بازمانده از مکتب فراهم میگردد.
با ترتیب و نهایی سازی سند پالیسی و رهنمود تطبیق تعلیمات قبل از مکتب زمینه آموزش برای اطفال قبل از سن
مکتب در مراکز مربوطه فراهم و اطفال آماده مکتب رسمی میگردند.
مسوده پالیسی تعلیمات دختران تهیه گردیده که باساس آن دختران به مکاتب دسترسی پیدا کرده ،موانع فرا روی
دختران و زنان برطرف و تفاوت میزان شمولیت دختران و پسران در مکاتب از بین برده میشود.
پالیسی خوانش در اصول صنفی به سه زبان نهایی شده و آماده چاپ میباشد ،با تطبیق این پالیسی کیفیت تعلیم
بهتر و شاگردان مهارت خواندن و نوشتن را در صنوف ابتدائی ( )9-7کسب مینمایند.
پالیسی واش شامل پالیسی صحت مکاتب گردیده و مسوده آن تهیه گردیده است که با تطبیق آن خدمات صحی (آب
آشامیدنی صحی ،مبرز های صحی ،حفظ الصحۀ فردی ،مداوای کمخونی ،و غیره) بمنظور صحت و رفاه شاگردان
عرضه میگردد.
مسوده سند ستراتیژی ارتباطات نهایی و شریک گردیده است ،با تطبیق این ستراتیژی هماهنگی میان ادارات داخلی
و سایر ادارات بیرونی در ایجاد و تقویت میگردد.
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 .2ریاست ارزیابی و نظارت استراتیژیک
پلان های کاری در نظرداشت اولویت های کاری ریاست عمومی پلان و ارزیابی تهیه و در مقاطع مختلف زمانی بمنظور
برآورده شدن اهداف کلی وزارت معارف تحت تطبیق قرار گرفته است .موجودیت پلان ها سبب شده تا فعالیت های
پلانی مطابق به زمان معین آن اجرا و از ضیاع وقت در بدست آوردن اهداف اداره جلوگیری بعمل آید .ترتیب طرزالعمل
های جمع آوری و تائید و تصدیق ارقام احصائیوی ،پروسه های مربوطه را تسهیل ،تنظیم و در جمع آوری بموقع ارقام
مورد ضرورت و ثقه سازی معلومات احصائیوی نقش مؤثر داشته است.
معلومات احصائیوی طبق ضرورت معلوماتی به سطح مکتب ،ولسوالی و ولایت جمع آوری و بدسترس مسئولین و
استفاده کننده گان در مرکز غرض تصمیم گیری بموقع قرار داده شده است ،این معلومات ،ضرورت معلوماتی پلانگذاری
آینده را مرفوع ساخته است .ظرفیت کاری کارمندان از طریق تدویر ورکشاپ های کوتاه مدت آموزشی بلند برده شده
و روند جمع آوری و تائید ارقام تسهیل و کار های مربوطه منسجم تر گردیده است.
فارمت های گزارشدهی بشکل ماهوار و ربعوار به سطح ولایات و برنامه ها ترتیب و در دسترس مسئولین اجرا قرار
داده شده و مورد استفاده قرار گرفته است .از اثر تهیه گزارشات سالانۀ تطبیق پلان عملیاتی به سطح تمام ولایات و
گزارش های توحیدی به سطح ملی بصورت مشرح و تحلیلی از تطبیق و شناسایی مشکلات پیشرفت پلان عملیاتی
برای سالهای  7931و  7931اطمینان حاصل گردیده است .این گزارشات دستاورد های سالانه را در قبال پلان
ستراتیژیک سوم مقایسه و منعکس میسازد.
گزارش پیشرفت کمی و کیفی پروژه های انکشافی و دستاورد های وزارت معارف بطور ربعوار ترتیب و به وزارت محترم
اقتصاد و وزارت محترم مالیه ارسال و مورد استفاده قرار گرفته است .با ترتیب گزارش های بخش توانمند سازی زنان،
تعهدات معارف ،دستاورد ها و انواع از گزارشات خاص وزارت معارف باساس درخواست و تقاضای ادارات بیرونی ضرورت
معلوماتی مسئولین در زمینه مرفوع گردیده است.
با تطبیق مرور نیمه سالۀ پروژه یونیسف در پنج زون از پیشرفت و کیفیت فعالیت ها و موانع موجوده در قبال پروژه
مذکور اطمینان حاصل گردیده است .از تطبیق پیشنهادات اداره محترم میک ( )MECاطمینان حاصل و گزارشات
منظم ربعوار در زمینه ترتیب و ارایه گردیده است .در نتیجۀ برگزاری ورکشاپ آموزشی سه روزه مسوده چارچوب
شاخص های ملی تعلیم و تربیه به همکاری برنامه ها تهیه و مورد استفاده قرار گرفته است.
با تهیه مسوده پلان بهبود مکتب بصورت آزمایشی برای مکتب لیسه عالی بی بی سروری سنگری ظرفیت کاری در
زمینه انتقال یافته و مسئولین توانایی ترتیب پلان بهبود مکتب را کسب نمودند.
از اثر ارزیابی پروژه بزرگ ملی معارف (وزارت اقتصاد) ،پروژه تربیه معلم ،زیربنا و سواد آموزی از کیفیت ،موثریت و
مثمریت پروژه اطمینان حاصل و گزارش آن با وزارت محترم اقتصاد شریک گردیده است .مسوده طرح منع خشونت
علیه اطفال در مکاتب تهیه گردیده که بعد از نهایی سازی و عملی شدن آن در مکاتب از خشونت ها علیه اطفال
جلوگیری بعمل میآید و مسوده طرح کاهش اطفال خارج از مکتب تهیه گردیده که با نهایی سازی و تطبیق آن ،زمینه
شمولیت اطفال خارج از مکتب در مراکز تعلیمی افزایش یافته و سبب کاهش این اطفال میگردد.
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 .3ریاست انسجام و هماهنگی برنامه ها و تمویل کننده گان
حمایت از تأسیس  ،ارتقا و تجزیه مکاتب به سطح تمام برنامه ها در ولایات صورت گرفته و برای تعدادی زیادی از
شاگردان زمینه دسترسی به تعلیم و تربیه فراهم گردیده است .از تقسیمات  71،333بست رسمی جدید برای سال
 7931به سطح برنامه ها حمایت صورت گرفته که بعد از منظوری مقام محترم ریاست جمهوری مشکل کمبود بست
ها تا حدالامکان مرفوع و باعث کیفیت تعلیم و تربیه میگردد.
در مورد تطبیق و شامل ساختن  90پروژه ساختمانی در پلان با برنامه ها و سایر ادارات معارف در مرکز و ولایات و
 92قرارداد ساختمانی برنامه ها با وزارت محترم اقتصاد هماهنگ گردیده و کار های مرتبط بهتر و منسجم تر اجرا
گردیده است.
با ثبت و راجستر نمودن  1باب موسسه تعلیمی و فرهنگی بعد از مطالعه و تکمیل اسناد آن در دیتابیس برای تعدادی
کثیر از شاگردان زمینه آموزش و پرورش بصورت رسمی مهیا گردیده است .از طریق برگزاری  917مجلس هماهنگی
با تیم مدیریت همآهنگی در مرکز و ولایات و ارایه گزارشات منظم از این مجالس ،کارها بهبود یافته و به مشکلات
موجوده حدالامکان رسیدگی صورت گرفته است.
با دعوت و شمولیت  299تن از محصلین داخل خدمت در انستیتوت ملی پلانگذاری تعلیمی ،زمینه آموزش دو سالۀ
داخل خدمت برای کارمندان ریاست های معارف ولایات فراهم گردیده است ،این محصلین بعد از فراغت شان با کسب
مهارت ها و آموزشهای مرتبط جدید در ساحه کاریشان مؤثرتر واقع شده و امور محوله در ریاست های مربوطه بهبود
میآبد .مسوده طرز العمل تفاهم نامه ها تهیه و آماده اخذ منظوری مقام محترم وزارت معارف میباشد .با تطبیق این
طرزالعمل روند تفاهمنامه ها بین وزارت معارف و موسسات همکار تسهیل میگردد .با ترتیب پلان کاری برای کمک
های مالی مؤسسات همکار سیستم منظم برای گزارشات پیشرفت بصورت ماهوار ،ربعوار و سالانه ایجاد و مورد استفاده
قرار گرفته است.
با امضای  731تفاهمنامه به ارزش ( )2،779،121،370افغانی با مؤسسات ،نهاد های دولتی و انجمن ها کمیت و
کیفیت معارف بهبود یافته و سبب تشویق موسسات همکار گردیده است.
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خلاصه اجراأت
خلص اجراأت کاری ریاست عمومی پلان و ارزیابی در جریان سال مالی  7931به سطح ریاست ها و آمریت های تحت اثر
این ریاست بترتیب قرار ذیل شرح میگردد:

 .1ریاست ارزیابی و نظارت استراتیژیک
 1.1آمریت تحلیل احصائیه و معلومات


طرزالعمل های جمع آوری احصائیه و تائید و تصدیق ارقام ترتیب و آماده منظوری مقام محترم وزارت میباشد؛



پلان کاری سالانه سال  7931آمریت ترتیب و تحت تطبیق قرار گرفته است؛



کتاب تحلیلی احصائیه سال  7931تحت کار است و  %33پیشرفت نموده که به زودترین فرصت نهایی و بدسترس قرار
خواهد گرفت؛



احصائیه تعلیمی مکاتب ولایات کشور جمع آوری ،ثبت و دیتابیس آن به مرکز مواصلت نموده است ،ارقام دیتابیس مرکزی
بعد از پاکسازی  %733تکمیل گردیده است؛



مرور و تجدید نظر سوالنامه های احصائیوی صورت گرفته و مسوده آن ترتیب و آماده طرح و انکشاف دیتابیس میباشد؛



دیتاسیت سال  7931از طریق ویب سایت وزارت معارف به نشر رسیده و شاخص های سوالنامۀ احصائیوی نیز آماده نشر
میباشد؛



گزار شات احصائیوی به ادارات مختلف بنا بر ضرورت معلوماتی شان تهیه و ارسال گردیده است؛ و



ظرفیت کارمندان در خصوص جمع آوری ،ثبت ،تائید ارقام و استفاده از سیستم ها از طریق تدویر ورکشاپ های آموزشی
کوتاه مدت بلند برده شده است.

 1.2آمریت نظارت و گزارشدهی


فارمت های گزارشدهی ربعوار به سطح برنامه ها برای سال  7931برای پلان عملیاتی و سایر فعالیت ها ترتیب و در دسترس
مسئولین اجرا قرار گرفته است؛



گزارشات سالانه تطبیق پلان عملیاتی  7931به سطح تمام ولایات جمع آوری و مورد استفاده قرار گرفته است؛



فعالیت ها و شاخص های پلان عملیاتی سال  7931در دیتابیس تجدید و به سطح مرکز و ولایات مورد استفاده قرار گرفته
است؛



گزارشات ماهوار پلان عملیاتی  7931برای دوازده ماه جمع آوری و در دیتابیس مرکزی تجدید و در تهیه گزارشات مشرح
و تحلیلی از آن استفاده بعمل آمده است؛



گزارش تشریحی سالانۀ سال  7931از دستآوردهای عمدۀ وزارت معارف ترتیب و مورد استفاده قرار گرفته است؛



مسوده گزارش سالانۀ پیشرفت تطبیق پلان عملیاتی  7931ترتیب و با مسئولین برنامه ها در حال شریک سازی بوده که
به زودترین فرصت نهایی و مورد استفاده قرار خواهد گرفت؛
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گزارش پیشرفت کمی و کیفی پروژه های انکشافی وزارت معارف بطور ربعوار برای چهار ربع سال مالی 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؛



گزارش ربعوار چهار ربع تطبیق پلان سالانۀ وزارت معارف مبتنی بر نتایج  7931تهیه و به مقام محترم ریاست جمهوری
ارسال گردیده است؛



گزارش بخش توانمند سازی زنان مربوط به وزارت معارف در هشت مورد تهیه و به مرجع مربوطه ارسال گردیده است؛



گزارش تعهدات وزارت معارف بطور ربعوار برای چهار ربع سال ترتیب و به مرجع مربوطه ارسال گردیده است؛



طی اجندای خاص نظارتی ،از چگونگی وضعیت تطبیق پلان عملیاتی و استراتیژیک به سطح تمام برنامه ها بصورت اشتراکی
نظارت بعمل آمده و نواقص جهت اصلاح با دست اندرکاران عملاً شریک گردیده است؛



از طریق تماسها و کار دوامدار و اشتراک در ورکشاپ های کوتاه مدت آموزشی ،ظرفیت کاری کارمندان ولایتی ،کارمندان
تخنیکی برنامه ها و کارمندان مربوط آمریت نظارت و گزارشدهی بلند رفته و در اجرای امور مربوطه بهبود بعمل آمده
است؛ و در نهایت



به تعداد  23نوع از گزارشات خاص وزارت معارف باساس درخواست و تقاضای ادارات بیرونی ترتیب و ارسال گردیده است.

 1.3آمریت ریسرچ و ارزیابی


مسوده طرح مرور مشترک سکتور تعلیم و تربیه برای سال  7931تهیه و با کمیته  ،EJSRموسسه یونیسف ،یونیسکو و
مسئولین برنامه ها شریک گردیده است؛



مرور نیمه سالۀ پروژه یونیسف در پنج زون تطبیق ،گزارش آن تهیه و در جلسه مرور در مرکز ساینس با تمام اشتراک
کننده گان شریک گردیده است؛



گزارش تحلیل از تطبیق پیشنهادات اداره محترم میک ( )MECبابت چهار ربع سال جاری بصورت ربعوار تهیه و با آن اداره
محترم شریک گردیده است؛



بررسی ساختار سند اصلاحات وزارت معارف با وضعیت موجود مکاتب (بصورت آزمایشی در لیسه عالی امانی) صورت گرفته
است؛



مقایسه لایحه وظایف مکتب با لایحه وظایف پیشنهادی در سند اصلاحات وزارت معارف انجام یافته است؛



ورکشاپ آموزشی سه روزه بمنظور انکشاف چارچوب شاخص های ملی تعلیم و تربیه تدویر و مسوده چارچوب شاخص های
تعلیمی به همکاری برنامه ها تهیه گردیده است؛



مسوده پلان بهبود مکتب بصورت آزمایشی به مکتب لیسه عالی بی بی سروری سنگری تهیه گردیده است؛



پروژه بزرگ ملی معارف (وزارت اقتصاد) ،پروژه تربیه معلم ،زیربنا و سواد آموزی تحت ارزیابی قرار گرفته و گزارش آن به
وزارت محترم اقتصاد تهیه و ارسال گردیده است؛



مسوده طرح منع خشونت علیه اطفال در مکاتب تهیه گردیده و با ریاست شورای علمی و مسئولین ریاست تعلیمات عمومی
شریک گردیده است؛ و



مسوده طرح کاهش اطفال خارج از مکتب تهیه و با ریاست تعلیمات عمومی شریک گردیده است.
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 .2ریاست انسجام و هماهنگی برنامه ها و تمویل کننده گان
 2.1آمریت حمایت از تأسیسات و تشکیل موسسات تعلیمی


حمایت از تأسیس  703باب مکتب ابتدائیه جدید با استفاده از بست های سال  7931در  23ولایت کشور صورت گرفته
است؛



از ایجاد  9باب مکتب جدید تعلیمات تخنیکی و مسلکی در  9ولایت با استفاده از سهمیه بست های سال  7931حمایت
صورت گرفته است؛



بمنظور فراهم آوری آموزش ها برای شاگردان در مکاتب مربوطۀ شان با حفظ تشکیل موجود از ارتقای  19باب مکتب
ابتدائیه به متوسطه در  29ولایت و  10باب مکتب متوسطه به لیسه که نیاز به ارتقاء داشتند در  21ولایت کشور حمایت
صورت گرفته و از تجزیه  2باب لیسۀ مختلط به دو بخش (نسوان و ذکور) نیز در ولایت دایکندی و کابل حمایت انجام
یافته است؛



از تأسیس  71باب مرکز تعلیمات اسلامی جدید در ده ولایت کشور حمایت صورت گرفته و  9باب مدرسه در ولایات بغلان
و تخار به دارالعلوم ارتقاء نموده است؛



در ضمن از ایجاد  77،037باب کورس سواد آموزی جدید در سراسر کشور حمایت لازم صورت گرفته است؛



به تعداد  932مورد از عرایض و پیشنهادات مبنی بر تغیر نام موسسات تعلیمی انجام یافته که از جمله نامگذاری  72مورد
آن بعد از فیصله کمیسیون و منظوری مقام محترم وزارت تغیر نام نموده و دوباره به مراجع ذیربط اطلاع داده شده است؛



حمایت از تقسیمات  71،333بست رسمی جدید برای سال  7931در برنامه های تعلیمات عمومی ،اسلامی و تربیه معلم
صورت گرفته اما منظوری این بست ها از مقام محترم ریاست جمهوری تاکنون مواصلت نورزیده است.

 2.2آمریت همآهنگی پروژه ها


همآهنگی در مورد تطبیق و شامل ساختن  90پروژه ساختمانی در پلان با برنامه ها و سایر ادارات معارف در مرکز و ولایات
صورت گرفته است؛



همآهنگی در خصوص  92قرارداد ساختمانی برنامه تعلیمات عمومی و اسلامی با وزارت محترم اقتصاد صورت گرفته است؛



ثبت و راجستر نمودن  1باب موسسه تعلیمی و فرهنگی بعد از مطالعه و تکمیل اسناد آن در دیتابیس صورت گرفته است؛



در ضمن به تعداد  917مجلس هماهنگی با تیم مدیریت همآهنگی در مرکز و ولایات هماهنگ و گزارشات منظم مجالس
برگزار شده دریافت و تنظیم گردیده و به مشکلات حدالامکان رسیدگی صورت گرفته است؛ و



به تعداد  299تن از محصلین دوره های مختلف آموزشی ریاست های معارف ولایات دعوت بعمل آمده و به انستیتوت ملی
پلانگذاری تعلیمی غرض شمولیت معرفی گردیدند.
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 2.3آمریت هماهنگی موسسات و تمویل کننده گان


مسوده طرز العمل تفاهم نامه ها در  0فصل و  70ماده تهیه گردیده و آماده اخذ منظوری مقام محترم وزارت معارف
میباشد؛



پلان کاری برای کمک های مالی مؤسسات همکار ترتیب گردیده و باساس آن گزارشات منظم پیشرفت ها بصورت ماهوار،
ربعوار و سالانه تهیه و تنظیم گردیده است؛



جمعاً به تعداد  731تفاهمنامه بعد از طی مراحل ،نهایی و با مؤسسات ،نهاد های دولتی و انجمن ها به ارزش
( )2،779،121،370افغانی به منظور بهبود کیفیت و کمیت تعلیم و تربیه به امضاء رسیده است؛



بیشتر از  33تفاهم نامه که دارای بودجه بودند در جریان سال مالی  7931به امضاء رسیده است؛ و



نیاز سنجی قابلیت های کارمندان در بخش بودجه سازی و دیتابیس صورت گرفته و طبق پلان ارتقای ظرفیت ،تحت
آموزش قرار گرفتند.

 .3ریاست پلان استراتیژیک و پالیسی
 3.1آمریت پلانگذاری استراتیژیک و عملیاتی


پلان سه ساله جاری آمریت های معارف ولسوالیها برای سالهای  7033-7931تهیه شده است؛



کانسپت نوت ها برای پروژه های پیشنهادی سال  7931ترتیب گردیده است؛



متحدالمال تکمیل و به وزارت مالیه و اقتصاد ارسال گردیده است؛



به تعداد  021پلان عملیاتی سالانه سال  7931به سطح ملی ،ولایتی و ولسوالی تهیه و نهایی گردیده است؛



به تعداد  92پلان ساختمانی سال  7931ولایات تهیه ،نهایی و به ولایات ارسال گردیده است؛



پلان ساختمانی جهت اعمار  1،333باب مکتب از مواد محلی مطابق به معیارهای تعیین شده ترتیب و به وزارت محترم
احیا و انکشاف دهات ارسال شده است؛



پلان عملیاتی برای زنان ترتیب و به مرجع مربوطه ارسال گردیده است؛ و



پلان نظارتی پروژه های تعلیمات در حالت اضطرار ترتیب و تحت تطبیق قرار گرفته است.

 3.2آمریت پالیسی


پالیسی صنوف محلی و تسریعی نهایی و تائید گردیده و در سایت وزارت معارف به نشر سپرده شده است؛



سند پالیسی تعلیمات قبل از مکتب تهیه و نهایی گردیده و رهنمود تطبیق آن نیز تهیه گردیده است؛



مسوده سند ستراتیژی ارتباطات نهایی و با بخش مربوطه شریک گردیده است؛



کار تخنیکی سند پالیسی جابجایی معلمان اناث انجام یافته و فعلا تحت نظر شورای علمی قرار دارد؛



انکشاف ستراتیژی تحرک اجتماعی که سال قبل آغاز گردیده بود در ربع اول سال مالی  7931نهایی گردیده است؛



پالیسی خوانش در اصول صنفی به سه زبان نهایی شده و آماده چاپ میباشد؛



پالیسی واش شامل پالیسی صحت مکاتب گردیده و مسوده آن تهیه گردیده که فعلاً تحت پروسه نظرخواهی قرار دارد؛



مسوده اول پالیسی تعلیمات دختران تهیه گردیده و کار روی نهایی سازی آن جریان دارد؛



مسوده پالیسی نصاب تعلیمی ترتیب گردیده است؛
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نظریات اصلاحی و تخنیکی در مورد تسوید و نهایی سازی پالیسی منع خشونت علیه زنان ارایه گردیده است؛



سند پالیسی معلم/تربیه معلم تسوید شده و بعد از نظرخواهی داخلی با گروپ کاری تربیه معلم شریک میگردد؛



پالیسی اعمار مکاتب به زبان انگلیسی ترجمه گردیده است؛



نظریات اصلاحی در مورد تسوید پالیسی ملی نفوس افغانستان ارایه و نهایی گردیده و فعلا آماده تصویب کابینه میباشد؛



به تعداد  3تن از کارمندان این آمریت از آموزشی های مختلف بهره مند گردیده است.

 .4مدیریت اداری و اجرائیوی


فورم های ارزیابی  27تن 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؛



ارزیابی کارکرد های  97تن از کارمندان انکشافی پروژه های بانک جهانی/پی پی جی و جی پی ایی/یونیسف صورت گرفته
است؛



به تعداد  2قلم جنس ثابت که به کارمندان این ریاست در مرکز توزیع شده سورت ،اسکن و درج دیتابیس شده است؛



به تعداد  22قلم جنس مختلف النوع (در هر ربع) از قبیل قرطاسیه باب و اجناس تنظیفاتی مورد ضرورت ریاست عمومی
پلان 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 (پلان تدارکاتی) اجناس خدماتی سال  7931ریاست عمومی پلان و ارزیابی خارج از پلان این مدیریت ترتیب
و غرض اجراأت بعدی به مراجع ذیربط شریک ساخته شده 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 شش ماهه و سالانۀ مدیریت اداری و اجرائیوی ترتیب و غرض اجراأت بعدی به مرجع مربوطه ارسال
گردیده است.
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اجراأت در مقایسه با پلان
ریاست عمومی پلان و ارزیابی که متشکل از سه ریاست فرعی و هشت آمریت و مدیریت عمومی اداری و اجرائیوی تحت
اثر بوده اجراأت سالانۀ ادارات متذکره که در کٌل اجراأت این ریاست را تشکیل میدهد با در نظرداشت پلان های سالانه
کاری و ساختار تشکیلاتی این ریاست قرار ذیل مفصلاً شرح میگردد:

 .1ریاست ارزیابی و نظارت استراتیژیک
این ریاست از نگاه ساختار تشکیلاتی دارای سه آمریت (آمریت تحلیل احصائیه و جمع آوری معلومات ،آمریت نظارت و
گزارشدهی و آمریت تحقیق و ارزیابی) ماتحت بوده که اجراأت کاری آنها با در نظرداشت پلان های مرتبه کاری مقایسه و
بترتیب قرار ذیل شرح میگردد:

 1.1آمریت تحلیل احصائیه و معلومات
هدف کلی :تهیه و فراهم سازی معلومات تحلیل شده برنامه وار به سطح مرکز ،ولایت و ولسوالی به وقت و زمان معین که
پاسخگوی تمام نیازمندی های پلانگذاری ،پالیسی سازی و تصمیم گیری ،در زمینه انکشاف اداره معارف باشد.
هدف

دستآورد

فیصدی

سالانه

سالانه

پیشرفت

تهیه طرزالعمل جمع آوری معلومات

تعداد طرزالعمل انکشاف یافته

7

7

%733

تهیه طرزالعمل نظارت از ارقام جمعآوری شده

تعداد طرزالعمل انکشاف یافته

7

7

%733

تعداد پلان های تهیه شده

7

7

%733

92

35

%733

فعالیت ها

ترتیب پلان برای جمع آوری معلومات سال 7931
با در نظر داشت آموخته های سال قبل

شاخص

جمع آوری و پاکسازی ارقام مکاتب برای سال تعداد ولایاتیکه معلومات آن
 7931در سراسر کشور

مواصلت ورزیده

ترتیب و نشر کتاب سالنامه و گزارش تحلیلی
احصائیوی به سطح ملی ،ولایتی و ولسوالی به سه تعداد گزارشات تهیه شده

7

7

%33

لسان
ارتقای ظرفیت کارمندان در مورد جمع آوری،
نظارت و تائید ارقام ،محاسبه شاخص های

تعداد کارمندان آموزش دیده

737

071

%+733

تعلیمی و ریاضیات
ترتیب گزارش کاری آمریت بصورت  1ماه و
سالانه

تعداد گزارشات تهیه شده
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2

2

%100

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 لازم آنها در این طرزالعمل گنجانیده شده است .بعد از تائید و منظوری ریاست عمومی پلان و ارزیابی ،منظوری مقام
محترم وزارت اخذ خواهد گردید.
مسوده طرزالعمل نظارت از ارقام و جمع آوری معلومات ترتیب و با آمریت های ریسرچ و ارزیابی و نظارت وگزارش دهی شریک
گردیده و نظریات لازم آنها در این طرزالعمل گنجانیده شده است .بعد از تائید و منظوری ریاست عمومی پلان 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.

فعالیت دوم :تهیه پلان پنجساله ستراتیژیک آمریت تحلیل احصائیه و جمع آوری معلومات
پلان استراتیژیک سوم وزارت معارف و گزارشات مرور مشترک معارف بمنظور تهیه پلان پنجساله ستراتیژیک آمریت تحلیل
احصائیه مرور و تحت مطالعه قرار گرفت .مجالس مقدماتی برای تعیین اهداف و دور نمای آمریت برای پنج سال آینده تدویر
یافته است ،پلان سال های قبل مرور و ساختار سازمانی برای پلان ستراتیژیک تهیه گردیده است .در ضمن عناوین باساس
اهداف و دورنما تعیین و مسوده پلان پنجساله ترتیب و غرض نظرخواهی با تیم  CBEشریک گردیده است.

فعالیت سوم :ترتیب پلان جمع آوری معلومات احصائیوی از مکاتب
پلان جمع آوری معلومات برای مکاتب سردسیر و گرمسیر کشور به سطح مرکز و لایات ترتیب و تحت تطبیق قرار گرفته که
باساس آن معلومات احصائیوی مکاتب گرم سیر و سردسیر ولایات کشور جمع آوری و در دیتابیس های معلومات احصائیوی
ثبت گردیده است.

فعالیت چهارم :آموزش و ارتقای ظرفیت کارمندان به سطح مرکز و ولایات
طی سال مالی  ،7931بمنظور تسهیل روند جمع آوری و تائید معلومات احصائیوی مکاتب ،به تعداد  903تن از اعضای نظارت
تعلیمی ولسوالیها و کارمندان مدیریت پلان و احصائیه ریاست های معارف  2ولایت در موارد خانه پری فورمه جات احصائیوی،
جمع آوری معلومات و تائید و تصدیق ارقام احصائیوی تحت آموزش قرار گرفتند.
در ضمن به تعداد  13تن از کارمندان آمریت تحلیل احصائیه و جمع آوری معلومات بشمول مسئولین برنامه ها و کارمندان
احصائیوی ریاست معارف شهر طی دو دوره آموزشی در موارد معرفی شاخص های کلیدی تعلیم و تربیه و تصدیق ارقام
احصائیوی در مرکز از آموزش های لازم مستفید گردیدند .همچنان برای  71تن از کارمندان به مدت  03یوم برنامه آموزشی
در بخش ریاضیات و محاسبه فراهم گردیده است.

فعالیت پنجم :آموزش تابلیت ها و پروفایل مکتب
آموزش کارمندان در حصۀ تابلیت ها و پروفایل مکتب به نسبت نبود بودجه صورت نگرفته است.
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فعالیت ششم :هماهنگی پروسه جمع آوری و ثبت ارقام درتبلیت به عوض فورم هشت ورقه
در جریان سال  7931پروسه ثبت ارقام از طریق تبلیت ها عملی نگردیده است ،حین انکشاف سیستم ها ،موضوع موبایل
اپلیکیشن نیز شامل و تطبیق میگردد.

فعالیت هفتم :جمع آوری سالانه ارقام و پاکسازی آن
در جریان سال جاری احصائیه تعلیمی مکاتب  92ولایت جمع آوری ،ثبت و دیتابیس های آن به مرکز مواصلت ورزیده است.
ارقام دیتابیس های متذکره به سطح مرکز تحت پروسه/عملیه پاکسازی قرار گرفته و  %733تکمیل گردیده است .به اساس
وظایف و مسئولیت های آمریت تحلیل احصائیه و معلومات ،ریاست نظارت و ارزیابی استراتیژیک پروسه جمع آوری ارقام را در
سراسر کشور تطبیق نموده است .قابل ذکر است که تاکنون در سراسر کشور جمعاً  71،319باب مکتب موجود می باشد که از
جمله به تعداد  71،221باب فعال و  102باب مکتب به نسبت عوامل گوناگون مسدود و غیر فعال می باشد ،ارقام احصائیوی
مکاتب غیر فعال در جریان سال مالی  7931جمع آوری نگردیده است .قابل ذکر است که پروسه جمعآوری معلومات احصائیوی
در ماه ثور آغاز و الی ماه عقرب اختتام یافت که در زمینه آمریت تحلیل احصائیه و جمع آوری معلومات جهت پاکسازی و اصلاح
ارقام واصله اقدامات ذیل را اتخاد نموده است:
 .7توظیف کارمندان در  90ولایات و ریاست معارف شهر کابل بمنظور رفع نواقصات ارقامی صورت گرفت .در این راستا با
استفاده از پنج کیوری تهیه شده جمعاً  111شاخص انتخاب و باساس آن معلومات مکاتب مقایسه گردید که در نتیجه از
مجموع شاخص های انتخاب شده به تعداد  22شاخص مکاتب دارای اشتباهات مشخص و از سیستم معلوماتی استخراج گردید
و در نهایت با تکمیل این پروسه اشتباهات جمعاً  72،122باب مکتب برملا و توسط تیم موظف مرفوع گردید.
 .2در قدم دوم پاکسازی ارقام در آمریت تحلیل احصائیه و معلومات به سطح مرکز صورت گرفت که به تعداد  11شاخص مورد
غور و بررسی قرار گرفت .در جریان پروسه پاکسازی  02مورد از اشتباهات در  1،129باب مکتب بملاحظه رسید که در نتیجه
ذریعه تماس های تیلفونی بصورت غیر مستقیم با مسئولین مکاتب مرفوع گردید.
 .9در قدم سوم تطبیق سروی تلیفونی آزمایشی که در برنامه اقرا پلان شده بود ،ارقام  799باب مکتب در طول یک ماه ذریعه
تیلیفون جمع آوری و گزارش تحلیلی آن با اداره محترم بانک جهانی شریک گردیده است.
 .0تیم مشترک از ریاست محترم تشکیلات ،راجستریشن و ریاست نظارت و ارزیابی استراتیژیک بمنظور بازدید و مقایسه ارقام
احصائیوی ولایت پروان بطور نمونه تشکیل یافت که در نتیجه ارقام معلوماتی هر سه ریاست با یکدیگر مقایسه و مکاتب که
اشتباهات داشت بعد از تماس های تیلیفونی اشتباهات آن اصلاح گردید .در این بازدید چهارده روزه جمع ًا  027باب مکتب
تحت بررسی قرار گرفت .قابل ذکر است که آمریت راجستریشن کار را به نسبت نبود معلومات کارمندان معارف به سطح ریاست
و ولسوالی در سیستم  EMISتوقف نمود و دلیل آن را وانمود کرد که این معلومات باید در دیتابیس  EMISاضافه گردد که
نیار به مرور و انکشاف سیستم دارد.
 .2معلومات  7،301باب مکتب با بانک جهانی شریک و ارقام آن توسط وزارت انکشاف دهات نظارت گردیده که در نتیجه به
تعداد  92باب مکتب دارای تعمیر بوده اما نزد بخش احصائیه بدون تعمیر میباشد که در زمنیه تصمیم اتخاذ و با مسئولین
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 410باب مکتب تماس تلیفونی گرفته شد ،در مورد شاخص های عمده از مسئولین بازجویی صورت گرفت ،همچنان معلومات
متذکره ذریعه مکتوب رسمی از طریق مخابره و ایمیل به روسای ولایات مربوطه نیز شریک گردیده است.

فعالیت هشتم :ترتیب سوالنامه های احصائیوی و گزارش تحلیلی سالانه
مرور و تجدید نظر سوالنامه های احصائیوی صورت گرفته و مسوده آن ترتیب و نهایی گردیده است .سوالنامه مذکور جهت
طرح و انکشاف دیتابیس آماده میباشد .در ضمن مسوده گزارش احصائیوی تحلیلی به زبان های دری و پشتو تحت کار است و
 %33فیصد پیشرفت نموده است و بعد از نهایی سازی به چاپ سپرده خواهد شد .قابل ذکر است که جمعاً  7،133نسخه از
گزارش تحلیلی احصائیوی به چاپ خواهد رسید که شامل  233نسخه به زبان دری 233 ،نسخه به لسان پشتو و  233نسخه
به زبان انگلیسی میباشد.

فعالیت نهم :پلانگذاری و رهبری
پلان های کاری سالانه ماهوار و هفته وار کارمندان این آمریت ترتیب ،تشریح و مورد تطبیق قرار گرفته است .علاوه بر آن پلان
کاری سالانه آمریت ترتیب و مورد تطبیق قرار گرفته و گزارش اجراأت کاری شش ماهه و سالانه سال مالی  7931ترتیب و به
مرجع مربوطه ارایه گردیده است.
در ضمن مجالس هفته وار داخلی با کارمندان ذیربط غرض رهنمایی و پیشبرد امور محوله انجام یافته است و نیز در مجالس
هفته وار ریاست عمومی پلان و ارزیابی اشتراک بعمل آمده است .همچنان در مورد  911قطعه مکاتیب (وارده-صادره) آمریت
مربوطه اجراأت صورت گرفته است.

اجراأت خارج از پلان:


مقایسه مکاتب در دیتابیس های ریاست های مالی ،تشیکلات و  EMISصورت گرفته است.



ارسال فورمه های احصائیه مرکزی به واحدهای دومی بمنظور جمع آوری و چک معلومات صورت گرفته و معلومات
مورد ضرورت به اداره محترم احصائیه مرکزی ارسال گردیده است.



فورمه های احصائیوی یونیسکو مقیم کشور هندوستان خانه پری گردیده است.



معلومات احصائیوی به وزارت محترم اقتصاد ارایه گردیده است.



معلومات احصائیوی به معینیت محترم تعلیمات عمومی ارسال گردیده است.



مقایسه ارقام تشکیل دیتابیس  EMISبا دیتابیس ریاست تشکیلات صورت گرفته است.



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



خریداری تجهیزات مورد ضرورت برای زیر ساخت های اولیه سروی تیلفونی که در پلان پروژه اقرأ مربوط وزارت
معارف شامل است طی مراحل گردیده است.



گزارش برای نشست خبری محترم وزیر صاحب معارف جمهوری اسلامی افغانستان تهیه گردیده است.

نتایج حاصله


طرزالعمل جمع آوری احصائیه و طرح و طرز العمل تصدیق ارقام ترتیب و آماده منظوری میباشد؛
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کتاب احصائیوی  7931به سطح ملی ،ولایتی و ولسوالی تحت کار میباشد و  %33پیشرفت نموده است که به زودترین
فرصت نهایی و مورد استفاده قرار خواهد گرفت؛



پلان جمع آوری معلومات ترتیب و تحت تطبیق قرار گرفته که باساس آن احصائیه مکاتب  34ولایت کشور و ریاست
معارف شهر کابل جمع آوری ،ثبت و پروسه پاکسازی آن انجام یافته است؛



مسوده سوالنامه ها ترتیب و نهایی گردیده است و جهت طرح و انکشاف دیتابیس آماده میباشد؛



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 گردیده بود انجام یافته است؛



ظرفیت کارمندان به سطح مرکز و ولایات در خصوص جمع آوری ،ثبت و تائید ارقام و استفاده از سیستم ها بلند رفته
و کار های مرتبط بهبود یافته است.

مشکلات عمده


مشکلات امنیتی ،صعب العبور و دور بودن بعضی مناطق باعث شد تا در بعضی از ولایات پروسه بررسی و نظارت از
ارقام احصائیوی به کندی به پیش رود و یاهم صورت نگیرد.



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



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



نبود مدیر احصائیه وکارمندان بخش احصائیه در اکثر ولایات



نبود بودجه غرض انجام سروی تائید و تصدیق ارقام احصائیوی



به تعداد  0تن کارمند این آمریت ظرفیت کافی ندارند و کار های شان به سایر کارمندان تقسیم میشوند که مشکل
جدی و عمده میباشد.

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 انتری و احصائیه در ولایات حین ثبت ارقام از دقت زیاد کار گیرد و درک مسئولیت نمایند.



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



بست های خالی مدیریت های احصائیه بشمول اعضای آن به زودترین فرصت از طریق رقابت آزاد اعلان و استخدام
صورت گیرد.



بودجه لازم بمنظور اجرای سروی تصدیق ارقام که یک اصل مهم و ضروری میباشد در نظر گرفته شود.
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آمریت نظارت و گزارش دهی
هدف کلی :هدف کلی :جمع آوری ،تحلیل ،تهیه و نهایی سازی گزارشات منظم دوره یی و گزارشات خاص در جریان سال
مالی در سطوح مختلف وزارت معارف ،و نظارت از پیشرفت تطبیق پلان عملیاتی در مرکز ،ولایت و ولسوالی.
شاخص

فعالیتها

تجدید ( )updateنمودن دیتابیس نظارت و تعداد سیستم های تجدید شده
گزارش دهی 7931
مرور و باز نگری ابزار جمعآوری معلومات به تعداد ابزار مرور شده
اساس پلان عملیاتی 7931
مرور و بازنگری فارمتهای نظارت و گزارشدهی

تعداد فارمت های مرور شده

ترتیب پلان ارتقای ظرفیت کارمندان نظارت و تعداد پلان های تهیه شده
گزارش دهی به سطح مرکز و ولایات
ترتیب پلان مراقبتی به سطح مرکز و ولایات

تعداد پلان های تهیه شده

ترتیب پلان ارتقای ظرفیت کارمندان نظارت و تعداد پلانهای تهیه شده
گزارش دهی به سطح مرکز و ولایات
ترتیب گزارش ماهوار از تطبیق پلان عملیاتی تعداد گزارشات ماهوار تولید شده به
به سطح ولایتی

سطح ولایتی

ترتیب گزارشات ماهوار از تطبیق پلان عملیاتی تعداد گزارشات تولید شده به سطح
به سطح ملی و تجدید نظر آن در سیستم

ملی

هدف

دستآورد

فیصدی

سالانه

سالانه

پیشرفت

7

7

%733

7

7

%733

2

2

%733

1

3

%3

2

7

%23

7

3

%3

420

271

%27

72

3

%3

ترتیب و جمع آوری گزارش های سالانه تطبیق تعداد گزارشات ربعوار تهیه شده به
پلان عملیاتی برای سال  7931و ربعوار سال سطح ولایتی

703

703

%733

7931
ترتیب گزارش تشریحی ربعوار تطبیق پلان تعداد گزارشات ربعوار تهیه شده به
عملیاتی به سطح ملی ()7931

سطح ملی

ترتیب گزارش تشریحی سالانه  7931پلان تعداد گزارشات سالانه تهیه شده
عملیاتی به سطح ملی
ترجمه گزارش تشریحی سالانه  7931ملی از تعداد گزارشات ترجمه شده
تطبیق پلان عملیاتی به لسان انگلیسی
تهیه گزارش پروژه های انکشافی بطور ماهوار تعداد گزارشات ماهوار ترتیب شده
برای وزارت اقتصاد

برای وزارت اقتصاد
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9

9

%733

7

7

%733

7

7

%733

72

72

%733

تهیه گزارش پروژه های انکشافی بطور ربعوار تعداد گزارشات ربعوار تهیه شده
برای وزارت اقتصاد

برای وزارت اقتصاد

تهیه گزارش پیشرفت فعالیت ها بطور ماهوار و تعداد گزارشات تهیه شده برای
ربعوار برای وزرات مالیه

وزارت مالیه

ترتیب گزارش ربعوار تعهدات وزارت معارف

تعداد گزارشات تهیه شده تعهدات

ترتیب گزارش ربعوار به وزارت امور زنان به

تعداد گزارش های ترتیب شده

اساس پلان کاری ملی وزارت امور زنان
ترتیب گزارش بازدید نظارتی به سطح ملی به تعداد گزارشات نظارتی ترتیب شده
اساس ولایات
ترتیب گزارش توحیدی باز دید های مراقبتی تعداد گزارشات نظارتی تهیه شده
به سطح ملی
ترتیب گزارش ماهوار پروژه های ساختمانی به تعداد گزارشات ماهوار ترتیب شده
سطح ملی
ترتیب گزارش UPR

تعداد گزارشات تهیه شده

0

0

%733

71

71

%733

0

0

%733

1

7

%733

9

3

%3

9

3

%3

72

72

%733

7

7

%733

تهیه گزارش سالانه  7931و ربعوار  7931تعداد گزارشات ترتیب شده
0

وزارت معارف باساس نتایج به مقام ریاست

0

%733

جمهوری (دری و پشتو)
همکاری در ترتیب گزارش تعلیم و تربیه برای تعداد گزارشات تهیه شده

3

3

%3

تعداد گزارشات تهیه شده

3

3

%3

ترتیب گزارش های کنواسنیون های ملل متحد تعداد گزارشات تهیه شده

7

7

%733

7

23

+%733

92

0

%77

همه ()SDG
همکاری در ترتیب گزارش EFA- GMR

تهیۀ سایر گزارشات خاص نظر به درخواست تعداد گزارشات خاص ترتیب شده
ادارات داخل وزارت و خارج وزارت
اجرای بازدید های نظارتی از ساحه به سطح تعداد بازدید های انجام شده
ولایات
جمع آوری و تحلیل معلومات از پیشرفت پروژه تعداد گزارشات ترتیب شده ماهوار
های ساختمانی از ادارات ذیربط (ریاست زیربنا،

72

ریاست مالی ،تدارکات و واحد پیگیری پروژه

72

%733

های انکشافی)
مرور و بازنگری قابلیت های کارمندان نظارت و تعداد مرور های انجام شده
گزارشدهی برای ارتقای ظرفیت آنان
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2

2

%733

همکاری در انکشاف بسته های آموزشی در تعداد بسته های آموزشی انکشاف

7

7

%733

مورد نظارت و گزارشدهی ،و سیستم موجود یافته
وزارت معارف

فعالیت اصلی  :1تحلیل و انکشاف بنیادی
 1.1تجدید نمودن سیستم مراقبت و گزارشدهی سال  ،1331بازنگری و تجدید چارچوب نظارت و گزارشدهی و
مرور و بازنگری فارمت های مراقبت و گزارشدهی
شاخص ها ،فارمت ها ،چارچوب نظارت و گزارشدهی برای پلان عملیاتی ملی سال مالی  7931توسط تیم متخصصین نظارت و
گزارشدهی با در نظرداشت نیازمندیهای این وزارت برای جمع آوری معلومات مورد ضرورت در سال  7931تجدید نظر و سیستم
نظارت و گزارشدهی از قبیل فارمت های گزارشدهی مطابق به پلان عملیاتی و نیز فارمت ها برای گزارشات خاص ترتیب و مورد
استفاده قرار گرفته است .سیستم گزارشدهی پلان عملیاتی به اساس فعالیت ها و شاخص های پلان عملیاتی سال  7931تجدید
و دیتابیس آن در کمپیوترهای کارمندان تخنیکی ولایتی نصب و مورد استفاده آنان قرار گرفته است.
برای رسیدن به این هدف ،فعالیت های ذیل انجام میگردد:
 .7هماهنگی با بخش انکشاف سیستم ها جهت تجدید نظر و تغییرات لازم در شاخص های پلان عملیاتی و فعالیت های برنامه ها
از طریق برگزاری مجالس کاری میان کارمندان آمریت انکشاف سیستم ها و آمریت نظارت و گزارش دهی صورت گرفته و
شخص مسئول این آمریت تمام فعالیت ها و شاخص های پلان عملیاتی را باساس سه عرصه در دیتابیس تجدید و تنظیم نموده
است.
 .2شریک ساختن فورمه های گزارش دهی تجدید شده به شکل نرم افزار با مسئولین ولایتی با استفاده از انترنت و نصب دیتابیس
در کمپیوتر های مسولین ولایتی بصورت غیر مستقیم و حصول اطمینان از فعال سازی دیتابیس ها بمنظور ثبت گزارشات
ماهوار پیشرفت پلان عملیاتی صورت گرفته است.
 1.2ترتیب پلان ارتقای ظرفیت کارمندان آمریت نظارت و گزارشدهی به سطح مرکز و ولایات
در شروع هر سال به اساس بودجه دست داشته ریاست ،پلان ارتقای ظرفیت کارمندان ترتیب و نهایی میگردد .اما در سال مالی
 7931به نسبت نبود بودجه بمنظور ظرفیت سازی کارمندان پلان ترتیب نگردیده است .اما کارمندان در جریان اجرای وظایف
تحت آموزش قرار گرفتند و رهنمایی های لازم در زمینه ارایه گردیده است.
 1.3ترتیب پلان نظارتی به سطح مرکز و ولایات
جهت حصول اطمینان از تطبیق پلان های عملیاتی و دریافت معلومات مورد نیاز برای ترتیب گزارش های غیری پلانی ،پلان
نظارتی به سطح مرکز ترتیب گردیده است .شاخص ها ،فارمت ها ،چارچوب نظارت برای پلان عملیاتی ملی سال مالی 7931
توسط تیم تخنیکی نظارت و گزارشدهی با در نظرداشت نیازمندیهای این وزارت بمنظور جمع آوری و تائید معلومات مورد
ضرورت ترتیب و عملی گردیده است.
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فعالیت اصلی  :2گزارشدهی
 2.1ترتیب گزارش ماهوار از تطبیق پلان عملیاتی به سطح ولایتی و ترتیب گزارش ماهوار از تطبیق پلان عملیاتی
به سطح ملی و تجدید نظر آن در سیستم
در شروع هر سال پلان عملیاتی سالانه با مسوولین ولایتی پلان ،نظارت و گزارشدهی شریک میگردد و به اساس آن شاخص ها
بطور سافت در کمپیوتر ها تجدید میشود تا از پیشرفت فعالیت ها بشکل دقیق نظارت بعمل آمده و گزارشات ماهوار تهیه
گردند .در زمینه ولایات که همکاران تخنیکی در آن وجود دارند ،گزارشات ماهوار پیشرفت پلان عملیاتی برای دو.ازده ماه
گذشته در سیستم ثبت و به مرکز ارسال نموده اند و گزارش توحیدی ربعوار به سطح مرکز تولید و در تهیه گزارشات مشرح
تحلیلی ربعوار و سالانه از آن استفاده بعمل آمده است.
 2.2ترتیب گزارش تشریحی ربعوار از تطبیق پلان عملیاتی به سطح ولایتی
گزارشات تشریحی ربعوار و سالانه پیشرفت پلان عملیاتی به سطح ولایات ترتیب و سافت کاپی آن جهت نظر خواهی به مرکز
ارسال گردیده است .تیم تخنیکی در مرکز ،گزارشات واصله را مرور  ،مشکلات را شناسایی و بازجواب اصلاحی را جهت اصلاح
مجدد گزارشات به ولایات ارائه داشتند که در نتیجه هارد کاپی گزارشات اصلاح شده به مرکز ارسال گردیدند .تاکنون گزارشات
سالانۀ  97ولایت کشور دریافت و بصورت مطبوع و غیر مطبوع در فایل های مربوطه جابجا و تنظیم گردیده است ،اما گزارشات
ولایات کاپیسا ،پروان ،بدخشان و جوزجان با وجود تماس های مکرر به نسبت عدم توجه مسئولین ولایات مربوط به جدول
زمانی طرزالعمل گزارشدهی تا الحال تکمیل و نهایی نگردیده است.
 2.3ترتیب گزارش تشریحی ربعوار به سطح ملی از تطبیق پلان عملیاتی
معلومات برای تهیه گزارش تشریحی ربعوار و سالانۀ از تطبیق پلان عملیاتی سال  7931به سطح ملی جمع آوری و باساس آن
گزارش پیشرفت پلان عملیاتی بصورت شش ماهه و نه ماهه تهیه و مورد استفاده قرار گرفته است .در ضمن مسوده گزارش
سالانۀ تشریحی به سطح ملی ترتیب و با مسئولین برنامه ها و ریاست های مرکزی شریک گردیده است که بعد از دریافت
نظریات اصلاحی مسئولین ،به زودترین فرصت نهایی و مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
 2.4ترتیب گزارش تشریحی سالانه به سطح ملی از تطبیق پلان عملیاتی ()1331
به اساس گزارشات ولایتی و معلومات برنامه ها به سطح مرکز و بادرنظرداشت طرزالعمل گزارشدهی ،گزارش تشریحی سالانۀ
 7931به سطح ملی در اوایل ربع اول سال مالی  7931ترتیب و نهایی گردیده است .در گزارش های ولایتی بعضی تفاوت های
ارقامی و معلوماتی بملاحظه رسید که بعد از تماس با ولایات و برنامه ها ارقام و معلومات پاکسازی و مورد استفاده قرار گرفت.
البته خلاصه گزارش مذکور نیز ترتیب و علاوه بر لسان دری به لسان های پشتو و انگلیسی نیز ترجمه گردید که در نتیجه
مسودۀ نهایی گزارش سالانه سال  7931بشکل برنامه وار ترتیب و بعد از نظریات اصلاحی برنامه ها و ادارات ذیربط در دسترس
رهبری مقام محترم وزارت قرار داده شد.
 2.2تهیه گزارش ربعوار تطبیق پلان سالانه مبتنی برنتایج سال 1331
طبق پلان مرتبه ،گزارش ربعوار ربع اول ،دوم ،سوم و سالانۀ سال  7931از تطبیق پلان سالانه مبتنی بر نتایج و دستآورد های
وزارت معارف برای مقام محترم ریاست جمهوری به اساس درخواست و فارمت ارسالی مرجع مربوطه ترتیب ،نهایی و به ریاست
محترم دفتر مقام ریاست جمهوری ارسال و مورد استفاده قرار گرفته است.

- 19 -

 2.1تهیه گزارش پروژه های انکشافی بطور ربعوار برای وزارت اقتصاد
طبق پلان ،گزارشات ربع وار (ربع اول ،دوم ،سوم و چهارم) از پیشرفت فزیکی پروژه های عمدۀ وزارت معارف مطابق به فارمت
وزارت محترم اقتصاد ترتیب و ارسال گردیده است .این گزارش در هماهنگی نزدیک واحد های ذیدخل مانند ریاست انکشاف
زیربنا و ریاست مالی ترتیب می گردد .این گزارش معمولاً معلومات ارقامی پروژه ها ،نتایج متوقعه ،دستاوردها و مصارف آن را
احتوا میکند.
 2.1تهیه گزارش پیشرفت برنامه ها به وزارت مالیه در سال مالی 1331
گزارش پیشرفت برنامه ها بصورت ربعوار برای چهار ربع سال مالی  ،7931برای وزارت محترم مالیه ترتیب و ارسال گردیده
است .این گزارشها معلومات مجموعی شاگرد ،معلم ،کارمندان ،کتب درسی ،ارتقای ظرفیت و مصارف مالی به اساس برنامه های
معارف را احتوا میکند.
همچنان به اساس درخواست رسمی و هدایت مصوبۀ کابینه ،گزارش پیشرفت کمی و کیفی پروژه ها بشکل ماهوار (حمل ،ثور
و جوزا) نیز ترتیب و شریک گردیده است.
 2.2ترتیب گزارش سالانه به وزارت امور زنان به اساس پلان کاری ملی وزارت امور زنان
این گزارش به اساس فارمت مشخص از شاخص های عمدۀ مربوط به جندر ترتیب میگردد .گزارش بخش جندر وزارت معارف
بصورت ربعوار ترتیب و با وزارت محترم امور زنان و سایر ادارات ذیربط شریک و مورد استفاده قرار گرفته است.
 2.3ترتیب گزارش بازدید نظارتی به سطح ملی از برنامه های مرکزی
طبق پلان در جریان سال مالی ،ماموریت نظارتی در مرکز بخصوص از برنامه ها و ریاست های مرکزی وزارت معارف بمنظور
جمع آوری و تائید معلومات برای گزارش های ربعوار تطبیق پلان  ،7931صورت گرفته و باساس آن گزارش چهار ربع سال
 7931معارف به اساس نتایج به مقام ریاست جمهوری تهیه و ارسال گردیده است در ضمن گزارش ربع اول ،دوم ،سوم و چهارم
و گزارش ماهوار به وزارت مالیه و اقتصاد در مرکز ترتیب و مورد استفاده قرار گرفته است.

فعالیت اصلی  :3ترتیب گزارش های خاص
 .1ترتیب گزارش کمی و کیفی از پیشرفت پروژه های انکشافی وزارت معارف به وزارت های مالیه و اقتصاد
به اساس هدایت مقام رهبری دولت جمهوری اسلامی 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 اسلامی 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 آن مشخص گردیده است.
جهت حصول اطمینان از چگونگی تطبیق پروژه های انکشافی طبق زمان بندی مشخص از ادارات و مسئولین اجرا بصورت
منظم گزارشات و معلومات جمع آوری نموده و بعد از مرور ،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 پلان مطابق به درخواست ادارات ذیربط ترتیب و شریک گردیده است.
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فعالیت اصلی  :4باز دید از ساحه
 4.1اجرای بازدید های نظارتی از ساحه Monitoring field visit /بصورت ربعوار و بازدید از پروژه های
ساختمانی
طبق پلان مرتبه بصورت ربعوار ،ماموریت های نظارتی در مرکز (از برنامه ها و ریاست های مرکزی وزارت معارف) توسط تیم
تخنیکی و کارمندان دولتی راه اندازی گردیده است که این باز دید ها شامل نظارت از تطبیق و مقایسه اجراأت پلان عملیاتی،
تطبیق پلان وزارت به اساس نتایج به مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و پروژه های انکشافی /ساختمانی وزارت معارف
بوده است .بازدید های نظارتی در همآهنگی برنامه مربوطه و ریاست ها انجام میآبد .به منظور نظارت از برنامه ها در سطح
ولایات ،مسوولین ولایتی پلان ،نظارت و گزارش دهی شامل می باشند و برعلاوه آن متخصصین نظارت و گزارشدهی بشکل
ربعوار از ولایات مربوطه شان نظارت می نمایند .این کار به نسبت حجم بیشتر کاری در مرکز صورت نگرفته است اما به سطح
ولایات توسط مسوولین ولایتی پلان ،نظارت و گزارش دهی از تطبیق برنامه ها/پلان ها نظارت بعمل آمده است.
علاوت ًا در جریان یک سال مالی حدود چهار مرتبه به سطح برنامه ها و ریاست های مرکزی جهت حصول اطمینان از تطبیق
پلان عملیاتی ،پلان به اساس نتایج و تطبیق پلان استراتیژیک سوم بازدید بعمل آمده است .در این بازدید از تطبیق فعالیت
های پلان شده اطمینان حاصل گردیده و اسناد تائیدی مرتبط به اجرای فعالیت ها مورد تطبیق قرار گرفته است.

فعالیت اصلی  :2ارتقای ظرفیت
 .1ترتیب پلان ارتقای ظرفیت کارمندان آمریت نظارت و گزارشدهی به سطح مرکز و ولایات
در شروع هر سال به اساس بودجه دست داشته ریاست ،پلان ارتقای ظرفیت کارمندان ترتیب و نهایی میگردد .اما در سال مالی
 7931به نسبت عدم مواصلت بودجه برای ارتقای ظرفیت کارکنان پلان ترتیب نگردیده است.
برای انتقال مهارتهای لازم و بلند بردن ظرفیت 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 میکنند
تا در جریان اجرای امور روزمره و سفر های نظارتی مهارتهای لازم بصورت عملی به اوشان انتقال گردد که نتایج خوب را بجا
گذاشته است.
در جریان سال مالی ،باز دیدهای نظارتی به سطح مرکز که توسط تیم تخنیکی نظارت و گزارشدهی مرکزی در طول سال
عملی گردیده ،مهارتهای لازم در رابطه به پلانگذاری ،نظارت و گزارشدهی به کارمندان داخل تشکیل برنامه ها بخصوص مدیریت
عمومی پلان ،مسوولین برنامه ها و ریاست های مرکزی انتقال یافته است.
در جریان سال مالی  7931اکثریت کارمندان این آمریت به ورکشاپ های مختلف ارتقای ظرفیت معرفی گردیدند که از
جمله به تعداد یک تن در در ورکشاپ چهار روزه مبارزه علیه فساد اداری و اصول اخلاق اداره ،سه تن در ورکشاپ ارتقای
ظرفیت برنامه  CBAکه محتوای آن تحلیل ارقام احصائیوی به سطح متوسط ،یک تن در ورکشاپ اداره و مدیریت ،پالیسی و
پلانگذاری برای دو هفته ،چهار تن در رابطه به تشخیص پروسه های اجرائیوی در اداره در برنامه ارتقای ظرفیت  CBAو تمام
کارمندان این آمریت در ورکشاپ  73روزه تحقیق تعلیم و تربیه اشتراک ورزیدند.
برعلاوه آن ،همکاری در تهیه بسته های آموزشی برای ورکشاپ آموزشی موسسه محترم یونیسف در بخش نظارت و گزارشدهی
صورت گرفته است.
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اجراأت خارج از پلان (گزارشات خاص)


به اساس هدایت مقام محترم ریاست جمهوری در مجلس مشترک شورای ملی و وزارت ها ،تصمیم گرفته شد تا وزارتخانه ها
برای حل مشکلات ولایات تعهدات خویش را ارائه نموده و بصورت ربعوار از پیشرفت اجراآت گزارش ارایه نمایند .به همین اساس
از تطبیق تعهدات وزارت معارف در ولایات در هر ربع سال مالی از ولایات کشور معلومات جمع آوری و بعد از تحلیل و تجزیه،
گزارش فشردۀ از دستاوردها ترتیب و با شورای وزیران و وزارت دولت در امور پارلمانی شریک میگردد ،بنا براین ،گزارش
پیشرفت تعهدات معارف بصورت ربعوار برای چهار ربع سال مالی ترتیب و به مرجع مربوطه آن ارسال گردیده است.



به اساس هدایت رهبری ریاست عمومی پلان و آرزیابی ،گزارش اجراأت کاری آمریت نظارت و گزارش دهی بصورت شش ماهه
و سالانه برای سال مالی  7931ترتیب و مورد استفاده قرار گرفته است.



به اساس هدایت مقام محترم رهبری وزارت ،خلص گزارش از دست آوردهای وزارت معارف برای سال  7931ترتیب و مورد
استفاده قرار گرفته است.



به اساس نیازمندی های ادارات مختلف ،خلص گزارش از دستآورد های شش ماهۀ وزارت معارف سال  7931ترتیب و مورد
استفاده قرار گرفته است.



سیستم 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 اصلاحی را ارائه می
نمایند که گزارشات نهایی شده با برنامه های مربوطه و آمریت هماهنگی دونرها و پروژه ها جهت اجراآت بعدی شریک میگردد.



به اساس هدایت مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان و درخواست وزارت های محترم مالیه و اقتصاد ،گزارش پیشرفت
کمی و کیفی پروژه های وزارت معارف بشکل ماهوار (از برج حمل ،ثور و جوزا  )7931ترتیب و شریک گردیده است.



کارمندان تخنیکی آمریت نظارت و گزارشدهی در ترجمه سخنرانی جلالتمآب وزیر صاحب معارف از انگلیسی به دری و پشتو
همکاری نموده است.



کارمندان تخنیکی آمریت نظارت و گزارشدهی در ترجمه کانسپت نوت مناظره وزیر "شهروند و ارگ" همکاری همه جانبه
نموده است.



به 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.



گزارش زون پایتخت به اساس هدایت ریاست دفتر جمهوری اسلامی افغانستان در فارمت مشخص ترتیب و ارسال میگردد .این
گزارش در ربع دوم سال مالی سال  7931ترتیب و ارسال گردیده است.



در ترتیب و نهایی سازی گزارش  MECکارمندان تخنیکی آمریت نظارت و گزارشدهی همکاری همه جانبه نموده و بعد از
تکمیل ،گزارش مذکور با اداره میک شریک گردیده است.



جهت جمع آوری معلومات مطابق پلان عمل مبارزه علیه فساد اداری وزارت معارف ،فارمت مناسب دیزاین ،ترتیب و مورد
استفاده قرار گرفته و در نتیجه معلومات مورد نیاز جمع آوری و گزارش چهار ربع آن ترتیب و جهت اجراآت بعدی از طریق
ریاست دفتر مقام وزارت معارف با کمیته ویژه مبارزه علیه فساد اداری شریک گردیده است.



بر اساس هدایت ریاست دفتر وزارت معارف ،گزارش کنوانسیون های حقوق بشر و حقوق طفل ترتیب و مورد استفاده قرارد
گرفته است.



به 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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اشتراک در جلسات هماهنگی و گزارشدهی در وزارت های محترم اقتصاد ،مالیه و امور زنان صورت گرفته است.



اشتراک در جلسات هماهنگی معینیت های وزارت معارف در رابطه به سیستم گزارشدهی پلانی و سایر گزارشات خاص انجام
یافته است.



در ترتیب و نهایی سازی گزارشات مختصر به رهبری وزارت و سایر ادارات خارج از وزارت همکاری همه جانبه صورت گرفته
است.



گزارش شاخص های مشخص وزارت امور خارجه تهیه و به آن وزارت محترم ارسال گردیده است.



گزارش مختصر دستاورد های وزارت معارف به اساس تقاضای وزارت امور خارجه ترتیب و به آن وزارت محترم ارسال گردیده
است.



گزارش مختصر سالانه دستآورد های وزارت برای سال  7931ترتیب و به وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ ارسال گردیده است.



گزارش تکمیل سوالنامه های قطعنامه  7922برای ربع اول ،دوم ،سوم و چهارم سال  7931بصورت مشرح ترتیب و به مرجع
مربوطه آن ارسال گردیده است.

نتایج حاصله
در آغاز سال مالی  7931پلان کاری سالانه برای آمریت و بشکل انفرادی برای هر یک از کارمندان تخنیکی با درنظرداشت لایحۀ
وظایف شان ترتیب و تمام فعالیت های شامل پلان در زمان معین آن تحت تطبیق و اجراء قرار گرفته و نتایج متوقعه اداره
حاصل گردیده است.
طی سال مالی ،پیشرفت اجراآت و دست آوردها در مقایسه با پلان مناسب بوده و در عرصه های مختلف کاری ( انکشاف بنیادی،
گزارشدهی ،نظارت ،ارتقای ظرفیت و ایجاد هماهنگی) اجراآت لازم صورت گرفته است و به تمام فعالیتهای شامل پلان بوقت و
زمان رسیده گی صورت گرفته ،دست آورده ها و نتایج حاصله در زمینه قناعت بخش بوده است.
ضرورت معلوماتی استفاده کننده گان در داخل و خارج از وزارت از طریق تهیه و فراهم نمودن گزارشات کمی ،کیفی و مشرح
دستآورد های وزارت معارف بنا بر ضرورت در مقاطع مختلف زمانی مرفوع گردیده است.
قابل یادآوری است که این آمریت در رابطه به اجرای فعالیت های خارج از پلان (بخصوص ترتیب گزارشات خاص و غیر پلانی)
که بخش عظیمی از اجراآت این آمریت را تشکیل میدهد ،نیز دستآوردهای قابل ملاحظه داشته و نتایج قناعت بخش در زمینه
حاصل گردیده است.
باوجود دست آوردها و نتایج حاصله بعضی از مشکلات و حجم بیشتر کاری به نسبت فعالیتهای غیر پلانی/غیرمترقبه به شکل
از اشکال باعث سکتگی در اجرای فعالیت ها گردیده است.
مشکلات عمده


با آن که ورکشاپ های کوتاه مدت آموزشی از طریق متخصصین به منظور بلند بردن سطح دانش مسلکی کارمندان دولتی
پلان ،نظارت و گزارشدهی تدویر یافته است ،هنوز هم ظرفیت مسوولین دولتی پلان ،نظارت و گزارش دهی در سطح ولایات
قناعت بخش نمیباشد .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 ،و تمام کارمندان این آمریت از نبود فضای
مصئون کاری سخت رنج میبرند؛



نسبت عدم نهائی سازی پلان عملیاتی سال  7931بوقت معین آن در تجدید سیستم دیتابیس تاخیر صورت گرفت؛
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از اینکه بودجه معین برای تدویر برنامه های قصیرالمدت ارتقای ظرفیت تاکنون تثبیت نگردیده بنآ پلان جامع ارتقای ظرفیت
ترتیب نگردیده است؛



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



عدم توجه مسئولین در تطبیق طرزالعمل گزارش دهی سبب شده است تا گزارشات ولایات در وقت مناسب آن دریافت نگردد
که این کار پروسه توحید و نهایی سازی گزارشات را به سطح ملی خدشه دار ساخته است.
طرح های پیشنهادی



ظرفیت مسوولین دولتی پلان ،نظارت و گزارش دهی در سطح ولایات می تواند از طریق انستیتوت پلانگذاری تعلیمی و تربیتی
بلند برده شود و از جانبی هم مسوولین ولایتی پلان ،نظارت و گزارش دهی که در بست انکشافی می باشند مؤظف گردیدند تا
آموزش های لازم 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
لازم صورت گیرد .نبود فضای مصئون کاری یکی از چالش های بزرگ در مرکز وزارت معارف می باشد اما ریاست محترم عمومی
پلان و ارزیابی طی یک نیازسنجی به کمک معینیت مالی و اداری می تواند مکان مناسب برای تمام شعبات تحت پوشش
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 املاک ،شعبات بعضی از مشاورین که کارهایشان مرتبط به تعمیر اصلی وزارت معارف
نمی شود؛



پلان های عملیاتی ولایتی باید به وقت معینه ترتیب و نهائی گردد تا در تطبیق آن تاخیر صورت نگیرد؛



برای تدویر ورکشاپهای قصیرالمدت جهت ارتقای ظرفیت کارمندان از طریق تماسها با تمویل کننده گان و سایر مراجع بودجه
لازم تدارک گردد تا با درنظرداشت آن پلان جامع ارتقای ظرفیت جهت آموزش کارمندان ترتیب و عملی گردد؛



روسای محترم معارف ولایات در زمینه تطبیق طرزالعمل گزار شدهی و نیز تهیه و ارایه گزارشات ولایات مربوطه شان طبق
جدول زمانی طرزالعمل همکاری همه جانبه نمایند.
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 1.3 .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.

فعالیتها

شاخص

هدف
سالانه

دست

فیصدی

آورد

پیشرفت

سالانه

تهیه طرح مرور مشترک سالانه

تعداد طرح مرور تهیه شده

7

7

%733

تهیه سوالنامه های مرور مشترک

تعداد سوالنامه های تهیه شده

2

2

%733

بازدید های ساحوی

تعداد بازدید های انجام شده

1

1

%733

اجرای مرور مشترک سکتور تعلیم و تربیه

تعداد مرور اجرا شده

7

7

%733

تهیه طرح ارزیابی پروژه ها

تعداد طرح ارزیابی تهیه شده

2

2

%733

ارزیابی پروژه یونیسف

تعداد ارزیابی انجام شده

7

7

%733

ارزیابی پروژه GIZ

تعداد ارزیابی اجرا شده

7

7

%733

اجرا و هماهنگی تحقیقات

تعداد تحقیقات هماهنگ شده

2

2

%733

هماهنگی با پروژه  ACRبمنظور انکشاف مادیول
تحقیقی

تعداد مادیول های تحقیقی
هماهنگ شده

2

9

%13

هماهنگی با اداره مک بمنظور جمع آوری
معلومات برای تهیه و ترتیب گزارش

تعداد گزارشات هماهنگ شده

7

7

%733

7

7

%733

7

7

%733

9

9

%733

5

5

%733

همکاری در انکشاف و تطبیق سند اصلاحات معارف تعداد سند هایکه در آن
همکاری صورت گرفته
تهیه سوالنامه های حمایوی و اساسی برای سند
اصلاحات معارف

تعداد سوالنامه های تهیه شده

بازدید از مکاتب جهت انکشاف سند اصلاحات
معارف

تعداد بازدید های انجام شده به
سطح مکتب

فراهم نمودن برنامه های ارتقای ظرفیت برای
کارمندان

تعداد آموزش های فراهم شده

مرور مشترک سکتور تعلیم و تربیه
هدف از مرور مشترک سکتور تعلیم و تربیه بررسی پیشرفت ها ،شناسایی چالش ها و ارائه راه حل های مناسب جهت مرفوع
نمودن مشکلات و موانع و رسیدن به اهداف وزارت معارف می باشد .در مرور مشترک سکتور تعلیم و تربیه برعلاوه تحلیل ارقام
کمی که توسط سیستم احصائیه معارف جمع آوری میگردد ،مصاحبه ها و بحث های گروهی بر اساس نکات تمرکز مرور سال
 7931در سطح ولایات و مراکز تعلیمی با مسؤلین معارف صورت می گیرد و سپس معلومات لازم جمع آوری شده ،پس از
تحلیل جامع گزارش مرور به سطح ملی تهیه می گردد .در سال  7931بر اساس پلان طرح شده قرار بود به تعداد  1ولایت
بازدید صورت گیرد.
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مطابق پلان تهیه شده سال جاری ،اجرای ارزیابی ها یکی از فعالیت های مهم این آمریت می باشد .از آنجا که با توجه به تجارب
و نتایج بدست آمده از اجرای مرور سالانه معارف در سالهای گذشته برای سال  7931نیز طرح و اجرای مرور مشترک سکتور
تعلیم و تربیه توسط ریاست عمومی پلان و ارزیابی به همکاری برنامه های تعلیمات عمومی ،ریاست تربیه معلم ،تعلیمات
تخنیکی و مسلکی ،تعلیمات اسلامی ،سواد آموزی ،در سطح مرکز و ولایات انجام شده است.
دو تیم  72نفره متشکل از ریاست عمومی پلان و ارزیابی ،ریاست عمومی تعلیمات عمومی ،معینیت تعلیمات اسلامی ،ریاست
عمومی تربیه معلم ،معینیت سواد آموزی و اداره مستقل تعلیمات تخنیکی و مسلکی از ولایات بلخ ،بدخشان ،فاریاب ،ننگرهار،
هرات ،لغمان ،سمنگان ،قندهار ،جهت بازدید اعزام شده و از بخشهای معارف در ولایت و ولسوالی ها و مراکز تعلیمی بازدید به
عمل آورد .قرار است تا در این بازدید ها با مسؤلین معارف مصاحبه های انفرادی و همچنان بحث های گروهی را با معلمان و
شاگردان داشته باشند.
به منظور تطبیق مرور ،کارمندان آمریت تحقیق و ارزیابی به همکاری برنامه های وزارت معارف پیش از تطبیق مرور ابتدا طرح
مرور را نهائی ساخته و با دائر نمودن جلسات هماهنگی ،به انکشاف سوالنامه های آن پرداختند .با سفر به ولایات پلان شده و
اجرا و تطبیق موفقانه مرور سال  7931تیم های کاری فوق ،اینک یافته های خویش را ترتیب و تنظیم نموده تا گزارش نهائی
آن را به مقامات ذیصلاح شریک نمایند.
مرور نیمه سال و سالانه پروژه یونیسیف:
ریاست عمومی پلان وارزیابی با همکاری کارمندان موسسه یونیسف بطور مشترک پلان سالانه ارزیابی از فعالیت های پروژه
یونسف را ساخته است.
بعد از ترتیب و تهیه پلان ارزیابی ،آمریت تحقیق وارزیابی با کارمندان موسسه یونیسف فعالیت های میان ساله ای پروژه یونیسف
را بصورت مشترک مرور و ارزیابی نموده اند .در نتیجه یافته های مرور وارزیابی فعالیت های میان ساله پروژه یونسف بشکل
گزارش با مسولین معارف ولایات هرات و بلخ شریک ساخته شده است.
در نتیجه گزارش نهایی مرور و ارزیابی فعالیت های پروژه یونسف بعد از اخذ نظریات مسولین معارف ولایات متذکره .با ریاست
عمومی پلان وارزیابی ،معینیت تعلیمات عمومی و اداره محترم یونسف شریک سازی و ارایه کردیده است.
ارزیابی پروژه  : GIZبا توجه به تفاهمنامۀ که بین وزارت معارف و کشور فدرال آلمان در سال  2370به امضا رسید این کشور
در انکشاف و بهبود مکاتب (لیسه های :امانی ،عایشه درانی و مسلکی جمهوریت) به عنوان مکاتب نمونه به ارزش  72میلیون
یورو را وعده همکاری داده بود .فعالیت های انکشافی در این مکاتب توسط پروژه  GIZتطبیق و اجرا می گردد .که پروژه
مذکور در بخش های اعمارو بازسازی تعمیر مکاتب ،انکشاف نصاب تعلیمی ،آموزش معلمان و سیستم جذب شاگردان جدید
فعالیت می کرد و این پروژه توسط  9تن از کارمندان تحقیق و ارزیابی با در نظرداشت فعالیت های پلان شده آن مورد ارزیابی
قرار گرفت ،چالش ها و پیشرفت های پروژه مذکور بصورت گزارش به ریاست پلان ارایه گردید.
اجرا و هماهنگی تحقیقات در سطوح مختلف جهت سازمان دهی شواهد و مدارک به منظور بهبود پالیسی و اجراات
تعلیمی
وظایف و فعالیت های که آمریت تحقیق و ارزیابی انجام میدهد شامل هماهنگی بین ارگانهای تحقیقی داخلی و خارجی،
برقراری و ارتباط بین سازمانها و نهاد های همکار ،با وزارت معارف می باشد و این آمریت با پروژه  ACRو نهاد
تحقیقاتی MECدر اجرای تحقیقات و هماهنگی ها همکاری داشته است.
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همکاری با پروژه اطفال افغان می خوانند :پروژه اطفال افغان می خوانند یکی از پروژه های بزرگ وزارت معارف می باشد
که از طرف اداره  USAIDتمویل و از طریق نهاد کریتیف تطبیق می گردد .این پروژه برای مدت  2سال بوده که هدف آن
بهبود خوانش در دوره اصول صنفی می باشد .یکی از بخش های این پروژه اجرای تحقیقات و ارتقای ظرفیت تحقیقی وزارت
معارف می باشد .آمریت تحقیق و ارزیابی با پروژه اطفال افغان می خوانند ،همکاری داشته و در سال  7931در عرصه انکشاف
چهارچوب
تحقیقی این پروژه و تهیه مواد آموزشی جهت بلند بردن ظرفیت تحقیقی ادارات معارف همکاری لازم داشته است .این آمریت
در انکشاف و ارائه  2مادیول کورس تحقیق با این پروژه همکاری نموده و مادیول های متذکره را انکشاف داده است.
تا به حال به تعداد  9مادیول کورس متذکره برای بیشتر از  92تن از کارمندان وزارت معارف در سه دوره تطبیق شده است
که اعضای این آمریت در ارائه جلسات آموزشی با پروژه متذکره همکاری نموده است ودر بخش هر مادیول ورکشاپ سه روزه
ای را دایر نموده است.
همکاری با اداره  MECدر فراهم آوری معلومات :اداره مک یکی از نهادهای تحقیقاتی است که از تمام فعالیت های
ادارات دولتی نظارت و بررسی میکند .و از جمله نهاد دولتی که مورد توجه و تمرکز این اداره قرار دارد وزارت معارف می باشد.
اداره مک بنا به درخواست وزارت معارف یک ارزیابی همه جانبه از ادارات معارف انجام داده و پینشهادات مشخص را در قالب
گزارش به این وزارت ارسال داشته است .اداره مذکور بر اساس پیشنهادات ارائه شده و به منظور تعقیب پیشنهادات و پیشرفت
های صورت گرفته ربع وار ،شش ماه و سالانه فارمت گزارشدهی را به آمریت تحقیق و ارزیابی ارسال نموده و مطابق به فارمت
متذکره آمریت تحقیق و ارزیابی فارمت را به ادارت مرتبط وزارت ارسال نموده است که در نتیجه معلومات مورد ضرورت برای
تهیه گزارش میک از ریاست های مرکزی وزارت معارف جمع آوری و بعد از تحلیل و تجزیه ،گزارش تحلیل از تطبیق پیشنهادات
اداره محترم میک ( )MECبابت چهار ربع سال جاری تهیه و با آن اداره محترم شریک گردیده است.
همکاری در انکشاف و تطبیق سند اصلاحات معارف و تهیه سوالات سند مذکور
فعالیت های مهم این آمریت در تهیه مسوده سند اصلاحات وزارت معارف در سه سطح حمایوی ،اساسی و تخنیکی انجام شده
است .این پروسه با طرح و تهیه سوالنامه های ابتدائی و نهائی سازی آن به منظور نظر خواهی پیرامون سند اصلاحات وزارت
معارف آغاز گردید .به منظور مستند سازی و فراهم آوری شواهد و مدارک ،طرح پلان انکشافی مکاتب روی دست گرفته شد.
همکاران آمریت تحقیق و ارزیابی جهت بهبود سند اصلاحات معارف از مکاتب امانی ،سیدالناصری در شهر کابل و مکتب گلبته
در ولسوالی بگرامی قریه شیوکی ولایت کابل بازدید نموده و موضوعات مندرج سند اصلاحات معارف را در بخشهای حمایوی و
اساسی شریک ساخته و نظریات مسؤلین این مکاتب را جهت بهبود و غنامندی این سند گرفته و به مقام وزارت ارایه نموده
است.
اجرای نشست سالانه سران تعلیم و تربیه به منظور بررسی تصامیم و پالیسی های وزارت معارف
هر چند یکی از فعالیت های اصلی آمریت تحقیق وارزیابی تهیه طرح نشست سران تعلیم و تربیه بوده ،بنابراین این آمریت
فعالیت های اولیه طرح نشست سران تعلیم و تربیه را انکشاف داده است .ولی با در نظر داشت هدایت مقامات ذیصلاح فعالیت
های بعدی این طرح در حال حاضر متوقف میباشد.
تهیه چارچوب شاخص های ملی تعلیم و تربیه
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ورکشاپ آموزشی سه روزه بمنظور انکشاف چارچوب شاخص های ملی تعلیم و تربیه تدویر و مسوده چارچوب مذکور به
همکاری برنامه ها تهیه گردیده است .در این راستا ،همکاری همه جانبه صورت گرفته و لیست اشتراک کننده گان ورکشاپ
سه روزه هوتل کابل سرینا ،حاضری ،دعوت اشتراک کنندگان و توزیع مواد مورد بحث کتاب پلان ستراتیژیک انجام یافته است.
در ضمن اسناد بخش مدیریت تدارکات ،مالی ،تفتیش و مبارزه با فساد اداری نیز مورد مطالعه قرار گرفته است.
تهیه مسوده منع خشونت علیه شاگردان مکاتب
مسوده طرح منع خشونت علیه اطفال در مکاتب تهیه گردیده و با ریاست شورای علمی و مسئولین ریاست تعلیمات عمومی
شریک گردیده است.
ضمنا مسوده طرح کاهش اطفال خارج از مکتب تهیه و با ریاست تعلیمات عمومی شریک گردیده است .برعلاوه آن ،مسوده
پلان بهبود مکتب بصورت آزمایشی به مکتب لیسه عالی بی بی سروری سنگری تهیه گردیده است.
تهیه پلان کاری phone call survey
همکاری در تهیه پلان کاری ( )phone call surveyبا بخش های مربوطه صورت گرفته است .برعلاوه آن ،گزارش شش ماهه
و سالانه و پلان کاری سالانه و ربعوار ترتیب و به بخش های مربوطه (آمریت ،مسئولین برنامه ها ،تمویل کنندگان) ارایه گردیده
است.
فراهم نمودن برنامه های ارتقای ظرفیت
آمریت تحقیق و ارزیابی متعهد است که برنامه های ارتقای ظرفیت را برای کارمندان این آمریت در بخش های مختلف کاری
فراهم نماید .در جریان سال مالی برنامه های ذیل جهت ارتقای ظرفیت کارمندان فراهم گردیده است:
مطالعه نظام  42کشور جهان :کارمندان این آمریت جهت ارتقای ظرفیت و دریافت معلومات کافی در مورد نظام های
آموزشی کشور های مختلف ،نظام آموزشی  01کشور جهان را مطالعه و خلاصه آن را به همکاران ارایه نمودند و موضوعات که
به نظام تعلیمی کشور مرتبط و قابل تطبیق و اجرا بوده شناسایی و پیشنهاد گردید.
اشتراک در کورس آموزشی :ACRبه تعداد  73کارمند این آمریت در سال  7931جهت اشتراک در کورس تحقیق تعلیمی
که از طرف پروژه اطفال افغان می خوانند دایر شده بود اشتراک نموده و در ارتباط به تهیه طرح تحقیق ،مرور ادبیات و بیان
مسئله آموزش های لازم را فرا گرفتند .بر علاوه آن ،این آمریت دو تحقیق را که یکی تحت عنوان بررسی روند تاسیس و ارتقای
مکاتب ابتدائیه در دو ولسوالی ولایت کابل و خانه پری فورم احصائیوی وتآثیر آن بالای کیفیت ارقام طرح و تطبیق نمایند که
این برنامه ها ضمن آموزش ادامه دارد.
اشتراک در ورکشاپ سیستم داینمیک :همکاران تحقیق و ارزیابی به مدت سه روز به ورکشاپ سیستم داینمیک که از
طرف کمیته ناروی برای افغانستان با همکاری پوهنتون واشنگتن دایر و توسط داکتر ترانی به پیش برده میشد اشتراک کرده
و مهارتهای را که چگونه مشکلات را تحلیل و به عمق مشکلات رسید و همچنان اینکه چگونه برای مشکلات مختلف راه های
حل مختلف دریافت نمایند فرا گرفتند.
سهم گیری در ورکشاپ مبارزه با فساد اداری و مکتوب نویسی :به تعداد  9تن از کارمندان آمریت تحقیق و ارزیابی به
ورکشاپ که در انستیتوت اصلاحات اداری دایر شده بود اشتراک نموده و مهارت های چون مبارزه با فساد اداری و مکتوب
نویسی را آموختند.
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اشتراک در برنامه آموزشی استفاده از  :STATAبه تعداد  72تن از کارمندان آمریت تحقیق و ارزیابی در برنامه
آموزشی STATAکه توسط بنیاد آسیا ) (Asia Foundationبرگزار شده بود در دوره های مختلف اشتراک کرده و مهارت
استفاده از این برنامه آموزشی را فرا گرفتند .این برنامه می تواند در تحلیل های ارقام احصائیوی و تهیه گزارشات ،کارمندان
این آمریت را حمایت کند.
تجدید گزارش تعلیمات دختران
سروی در مورد سند وضعیت تعلیم و تربیه دختران در افغانستان در سال های  7932-7917انجام یافته و تغیرات لازم در آن
برای سال های  7931-7932آورده میشود که برای تجدید گزارش مؤثر است .بنا براین ،گزارش تعلیمات دختران برای سال
های  7931-7932تجدید و بروز گردیده است.
بخش های حمایتی و مدیریتی
ترتیب و تنظیم سیستم فایلنگ :ترتیب و تنظیم سیستم فایلنگ بشکل هارد و سافت مربوط به آمریت تحقیق و ارزیابی
به گونه درست در سال جاری انجام گردیده و جهت حل مشکلات و پراگندگی کارهای این آمریت سیستم فایلنگ را در بخش
حمایتی خود ایجاد کرد و در این بخش تمام گزارشات ماهوار کارمندان آمریت تحقیق بگونه منظم درج سیستم گردیده است.
تهیه و ترتیب گزارش ماهوار و ارسال آن به مراجع مربوطه :گزارش ها از فعالیت های کارمندان آمریت تحقیق و ارزیابی
بشکل ماهوار ترتیب و توحید گردیده است.
ترتیب و تنظیم کتابخانه :آمریت ریسرچ و ارزیابی ،کتاب ها این آمریت را کود گذاری نموده و کتاب ها را در جای معین
آن جابجا نموده است .برعلاوه آن،در سال  7931به تعداد  901جلد کتب برای کارمندان آمریت تحقیق وارزیابی جهت مطالعه
و بلند بردن ظرفیت های کاری شان توزیع گردیده است که بعد از مطالعه کتاب های متذکره ( حدود  770جلد کتب از
کارمندان آمریت) دو باره اخذ گردیده است.
همچنان به تعداد  207قطعه مکتوب تحریر و صادر گردیده و  229قطعه مکتوب به این آمریت مواصلت ورزیده است .در
ضمن به تعداد  19قطعه استعلام اجراات شده و مکاتیب وارده و صادره ثبت دیتابیس گردیده است .
مشکلات عمده


کمبود برنامه های ارتقای ظرفیت برای کارمندان این آمریت در بخش تحقیق و ارزیابی.



عدم همکاری ادارات در دسترس قرار دان معلومات و ارقام در وقت و زمان معین آن که باعث تاخیر در تهیه گزارش مرور می
گردد.



سرو صدا ها و مزاحمت های صوتی باعث شده که کارمندان آمریت تحقیق و ارزیابی فضای مناسب کاری نداشته باشند و



کارها درست اجرا نگردد.



نبود تشتاب و دستشویی مردانه و زنانه برای کارمندان این آمریت باعث ضیاع وقت در اجرا کار میگردد.



آمریت تحقیق و ارزیابی از اثر گرد و خاک با مشکلات صحی روبرو است.
طرح های پیشنهادی



با توجه بر اینکه آمریت تحقیق وارزیابی از محیط کاری مناسب بر خور دار نیست بنا پیشنهاد میگردد تا تدابیر لازم اخذ گردد.



برنامه های ارتقای ظرفیت بیشتر مرتبط به کار فراهم گردد.
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بهبود همکاری ادارات جهت در دسترس قرار دادن ارقام و معلومات مورد نیاز در وقت و زمان معین آن.



بخاطر جلوگیری از گرد و خاک باید پارتیشن تا سقف بلند گردد.



برای موضوعات ذکر شده گامهای عملی برداشته شود.

 .2ریاست انسجام و هماهنگی برنامه ها و تمویل کننده گان
این ریاست از نگاه ساختار تشکیلاتی 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  7931قرار ذیل بترتیب
شرح میگردد:

 2.1آمریت 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.
شاخص

فعالیت ها
حمایت از تاسیس مکاتب جدید
ابتدائیه

تعداد مکاتب تاسیس شده

حمایت ارتقای مکاتب از ابتدائیه به
متوسطه

تعداد مکاتب ارتقاء یافته

حمایت ارتقای مکاتب متوسطه به
لیسه

تعداد مکاتب ارتقاء یافته

حمایت از تاسیس مکاتب جدید برای
اطفال کوچی

تعداد مکاتب حمایت شده
کوچی

حمایت از تجزیه مکاتب لیسه مختلط
به دو بخش (ذکور و اناث)

تعداد مکاتب تجزیه شده

حمایت ازتاسیس مدارس جدید

تعداد مدارس حمایت شده

فیصدی
پیشرفت

هدف
سالانه

دستآورد
سالانه

933

703

%23

233

19

%91

723

10

%21

23

3

%3

23

2

%73

93

3

%93

حمایت از تاسیس دارالعلوم جدید

تعداد دارالعلوم حمایت شده

73

3

%3

حمایت از تاسیس دارالحفاظ جدید

تعداد دارالحفاظ حمایت شده

73

1

%13

حمایت از ارتقأمدرسه به دارالعلوم

تعداد مدرسه های ارتقاء
یافته

72

9

%22

حمایت از تاسیس موسسات تعلیمی
تخنیکی ومسلکی جدید در ولسوالیها

تعداد

موسسات

مسلکی

تخنیکی

حمایت شده در

ولسوالی ها
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23

9

%72

حمایت از تاسیس مراکز حمایوی
جدید تربیه معلم در ولسوالـــــی ها
حمایت ازایجاد کورس های سواد
)آموزی جدید در سراسر کشور)

تعداد مراکز حمایوی جدید،
حمایت شده

73

تعداد کورس های جدید
حمایت شده

23،333

%3

3
77،037

%21

طی مراحل اسناد تغییر نام

تعداد اسناد طی مراحل شده

033

932

%31

تغیر نام موسسات تعلیمی منظور
شده

تعداد موسسات تغییر نام داده
شده

733

20

%20

حمایت از توزیع ( )71،333بست
جدید تشکیلاتی برای سال 7931

تعداد بست های حمایت
شده

71،333

71،333

%733

فعالیت اول :حمایت از تأسیسات با استفاده از بست های جدید منظور شده سال 1331مطابق به پلان
استراتیژیک و یا از بست های داخل تشکیل
در جریان سال 7931تقسیمات  71،333بست جدید برنامه های تعلیمات عمومی ،اسلامی و تربیه معلم برای سال 7931
صورت گرفته اما منظوری این بست ها از مقام محترم ریاست جمهوری تاکنون مواصلت نورزیده است.
همچنان حمایت از تأسیس  703باب مکتب ابتدائیه جدید با استفاده از بست های سال  7931در  23ولایت کشور صورت
گرفته است .علاوه بر آن ،از  19باب مکتب ابتدائیه به متوسطه در  29ولایت و  10باب مکتب متوسطه به لیسه که نیاز به
ارتقاء داشتند بمنظور فراهم آوری آموزش ها برای شاگردان در مکاتب مربوطه شان با حفظ تشکیل موجود در  21ولایت کشور
حمایت صورت گرفته است .در ضمن حمایت از تجزیه  2باب لیسه مختلط به دو بخش (نسوان و ذکور) از داخل تشکیل انجام
یافته است .همچنان طی سال مالی از تأسیس  3باب مدرسه جدید 1 ،باب دارالحفاظ جدید و  9باب مدرسه که نیاز به ارتقای
دارالعلوم داشت حمایت لازم صورت گرفته است.
بر علاوه آن ،حمایت از ایجاد  9باب مکتب جدید تعلیمات تخنیکی و مسلکی در  9ولایت با استفاده از سهمیه بست های سال
 7931انجام یافته است.

فعالیت دوم :نامگذاری و تغیر نام موسسات تعلیمی
بررسی و طی مراحل تعداد  932مورد عرایض وپیشنهادات مبنی بر تغیر نام موسسات تعلیمی انجام یافته که از جمله نامگذاری
 20مورد آن بعد از فیصله کمیسیون و منظوری مقام محترم وزارت تغیر نام و دوباره به ولایات پروان ،غزنی ،فاریاب و شهر
کابل اطلاع داده شده است و موسسات متباقی که در مطابقت به لایحه نیوده از تغیر نام آن معذرت خواسته شده است.

مشکلات عمده


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

طرح های پیشنهادی


منظوری بست های تشکیلاتی جدید جهت تاسیس ،ارتقا ورفع نیازمندی موسسات تعلیمی.

- 31 -

 2.2آمریت همآهنگی پروژه ها
هدف کلی :ایجاد و تقویت هماهنگی برنامه ها در سطح مرکز و ولایات برای بهبود پلانگذاری و تطبیق آن.

شاخص

فعالیت ها

هدف
سالانه

دستآو
رد
سالانه

فیصدی
پیشرفت

323

33

%93

همآهنگی در تطبیق پروژه های ساختمانی با برنامه ها تعداد پروژه هایکه بمنظور اعمار شامل
و سایر ادارات معارف در مرکز و ولایات
همآهنگی قرارداد های ساختمانی برنامه ها ( تعلیمات
عمومی ،اسلام ،تربیه معلم ،تخنیکی و مسلکی و سواد
آموزی با وزارت محترم اقتصاد

پلان و هماهنگ گردیده
تعداد قراردادهای ساختمانی همآهنگ

11

و ارسال شده

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

72

و معرفی شده
تعداد کارمندان معرفی شده به دوره

993

های آموزشی

92

1

019

%12

%03

%723

7،323

7،323

٪733

تعداد گزارشات ترتیب و توحید شده

71

71

%733

تعداد کارمندان ارزیابی شده

90

90

%733

تعداد مجالس فعال و برگزار شده

فعالیت اول :همآهنگی در تطبیق پروژه های ساختمانی با برنامه ها و سایر ادارات ذیربط معارف درمرکز
و ولایات
معرفی و همآهنگی  20باب مکاتب مربوط به برنامه تعلیمات عمومی شامل مکاتب (ابتدائیه ،متوسطه و لیسه) و تعمیر ریاست
معارف و آمریت های معارف مرکز و ولایات) 70 ،باب پروژه ساختمانی مربوط به برنامه تعلیمات اسلامی  1 ،باب پروژه ساختمانی
مربوط به برنامه تربیه معلم  70 ،اب پروژه ساختمانی مربوط به برنامه تعلیمات تخنیکی و مسلکی 2 ،باب پروژه ساختمانی
مربوط به برنامه سواد آموزی غرض اعمار تعمیر ،اعمار دیوار احاطه ،کار باقی مانده و شمولیت آنها در پلان ساختمانی به
ریاست های مربوطه و ریاست های حمایوی در مرکز فرستاده شده است.

فعالیت دوم :همآهنگی قرارداد های ساختمانی به وزارت محترم اقتصاد
قرارداد  92پروژه ساختمانی مکاتب تعلیمات عمومی ،اسلامی ،تربیه معلم ،تعلیمات تخنیکی و مسلکی و سواد آموزی به وزارت
محترم اقتصاد ارسال گردیده است .در ضمن در مورد توقف کار  2پروژه مربوط ولایات پروان و شهر کابل غرض حل مشکلات
به مراجع ذیربط اطلاع داده شده است .برعلاوه آن 73 ،پروژه آغاز نشده به بخش مربوطه اطلاع گردیده و  0ورق لست مکاتب
بدون تعمیر ریاست معارف ولایت کاپیسا غرض اجراأت بعدی به مراجع مربوطه ارسال گردیده است.
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همچنان جداول مشکلات ولسوالیهای ده گانه ولایت جوزجان و مشکلات حوزه های شهری کابل غرض دریافت راه حلهای
مناسب به مراجع ذیربط ارسال گردیده است .ضمناً یک کاپی از پلان عمل ملی افغانستان قطعنامه  7922شورای امنیت ملی
و حقوق بشر و  22ورق طرح زنگ مکتب سال تعلیمی  7931به بخش مربوطه ارسال شده است.

فعالیت سوم :ثبت و راجسترموسسات تعلیمی و فرهنگی پس از مطالعه و تکمیل اسناد دردیتابیس
به تعداد  1باب موسسه تعلیمی بعد از مطالعه و بررسی اسناد و ثبت آن در دیتابیس ،بریاست محترم روابط بین المللی و
فرهنگی غرض اجراآت بعدی معرفی و ارسال شده است.

فعالیت چهارم :همآهنگی و ایجاد ارتباط میان انستیتوت ملی پلانگذاری و ریاست های معارف مرکز و
ولایات
دعوت  299تن از محصلین دوره های آموزشی دهم ،یازدهم ،چهارم شبانه ،هشتم و نهم از ریاست های معارف مرکز و ولایات
غرض ارایه کار عملی سمستر چهارم و معرفی آنها به انستیتوت ملی پلان گذاری تعلیمی صورت گرفته است .برعلاوه آن ،به
تعداد  722تن محصل دوره های هشتم ،یازدهم و دوازدهم بعد از سپری نمودن موفقانۀ ارزیابی نهایی سمستر چهارم دوباره
به ولایات مربوطه شان معرفی گردیدند.
معرفی  21تن محصلین دوره سوم شبانه از ریاست های مرکزی غرض تکمیل کار عملی سمستر چهارم به ریاست های مربروطه
شان ،معرفی  01تن از محصلین دوره سوم شبانه از ر ریاست های مرکزی غرض ارایه کارعملی سمستر چهارم و معرفی آنها به
انستیتوت ملی پلانگذاری تعلیمی و تربیتی ،معرفی  02تن از محصلین دوره یازدهم به ولایات شان بعد از ارائه کار عملی
سمستر چهارم .همچنان ارسال فورم پلان ارتقای ظرفیت کارمندان ریاست های معارف ولایات کابل ،پکتیکا ،تخار ،بادغیس،
کابل ،کندهار ،بلخ و پکتیا به انستیتوت ملی پلان گزاری تعلیمی و تربیتی و ارسال  9فورم ارتقای ظرفیت کارمندان ریاست
های معارف ولایت بغلان به انستیتوت محتمر ملی پلانگذاری صورت گرفته است.

فعالیت پنجم :همآهنگی جلسات تیم مدیریت همآهنگی در مرکز و تمام ولایات
جمعا  72جلسۀ متعدد از جمله جلسات هماهنگی پیرامون استخدام  71،333بست معلم جدید و  2،333معلم جدید قراردادی،
جلسه تطبیق تفاهمنامه ماستری و لیسانس بین وزارت تحصیلات عالی و معارف ،جلسه طرزالعمل استخدام معلمین اناث در
مناطق روستایی ،جلسۀ مشترک کمیته ملی دادخواهی پیرامون مشکلات کمبود بست و تشکیل ،تعمیر معیاری مکاتب ،کمبود
و کیفیت کتب درسی و دریافت شهادتنامه ها ،جلسۀ پیرامون رهنمود تدریس آموزی ،جلسه هماهنگی پیرامون تکمیل و خانه
پری جدول شاخص های اقتصادی معارف با وزارت محترم اقتصاد ،جلسه هماهنگی پیرامون نهایی سازی گزارش ربع سوم
سفارشات میک کمیته مبارزه با فساد اداری ،جلسه هماهنگی نهایی سازی انکشاف استراتیژی توسعه مکاتب خصوصی ،جلسه
با پوهنتون تعلیم و تربیه ،جلسه هماهنگی تهیه پروپوزل تجهیز مکاتب ،تهیه پلان مصارفاتی ،ترتیب پروسیجر تدارکاتی ،جلسه
هماهنگی ترتیب و نهایی سازی گزارش اجراآت هدایات مقام عالی ریاست جمهوری در قبال تطبیق سفارشات آسیب پذیری
های فساد ،جلسه هماهنگی تهیه گزارش اجراآت و دست آورد های چهار ساله حکومت وحدت ملی و فعالیت های مربوطه
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وزارت معارف ،جلسۀ هماهنگی پیرامون امضای تفاهمنامه های
همکاری میان وزارت معارف و انستیتوت زبان چینایی
کنفیسیوس به سطح مرکز همآهنگ و تدویر یافته است.
همچنان جلسات همآهنگی به سطح ولایات بطور هفته وار و 72
روزه در  92ولایت فعال بوده و مینوت فیصله های مجالس برگزار
شده بصورت منظم به مرکز ارسال میگردد .قابل یاد آوری است
که تاکنون حدود  917جلسۀ مختلف هماهنگی به سطح مرکز و
ولایات برگزار شده است که در نتیجه آن به مشکلات رسیدگی
صورت گرفته است.
ارسال  3ورق گزارش جلسات هماهنگی هفته وار ولایات  ،جوزجان  ،هلمند  ،غزنی در رابطه به کمبود بست معلم  ،نبود انترنت
در تمام برنامه های ریاست محترم معارف ولایات به مراجع مربوطه صورت گرفته است .
فعالیت ششم :هماهنگی تفاهم نامه ارتقای سویه تحصیلی معلمان موجود مکاتب بین وزارت محترم تحصیلات
عالی و وزارت معارف
 .7تفاهمنامه که میان وزارت تحصیلات عالی و وزارت معارف به امضاء رسیده و به  90ولایت و دیگرمراجع ذیربط ارسال گردیده
است.
 .2میکانیزم معرفی معلمان چهارده پاس وپذیرش محصلین پوهنحی های تعلیم وتربیه برای تدریس آموزی وکارعملی درمکاتب
مرکز و ولایات نهایی گردیده است .

فعالیت هفتم :هماهنگی قرار داد های ساختمانی به ریاست های محترم  ،پلان استراتیژیک و پالیسی و
نظارت استراتیژیک و ارزیابی.
 oقرار داد کارساختمانی  72پروژه ریاست های محترم معارف ولایات کابل  ،ننگرهار  ،تخار  ،نورستان  ،کاپیسا  ،پکتیا  ،لوگر به
مراجع ذیربط ارسال گردیده است .
 oلست  77پروژه آغاز نشده ریاست های محترم معارف ولایات ،به مراجع ذیربط ارسال گردیده است .
 oلست  1پروژه متوقف شده ریاست های محترم معارف ولایات  ،بغلان  ،پروان و شهر کابل غرض حل مشکل پروژه ها به مراجع
ذیربط ارسال گردیده است.
 oارسال هدایت رئیس جمهور درمورد رسیدگی به خانواده شهدا ،به ریاست محترم پلان استراتیژیک و پالیسی.
 oاطلاع کمک های محدود و کوچک افغان های مقیم کشور ایالات متحده امریکا دررابطه به اعمار دیوار های احاطه مکاتب ،
حفر چاه عمیق  ،ترمیمات ازقبیل دروازه کلکین و نصب شیشه  ،به ریاست محترم پلان استراتیژیک و پالیسی .اطلاع پیگیری
وعده های جلالتماب رئیس جمهور اسلامی افغانستان درمورد اعمار ساختمان ریاست معارف و  10باب مکاتب ولایت بامیان به
ریاست محترم پلان استراتیژیک و پالیسی.
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فعالیت هشتم :نظارت و ارزیابی کارمندان آمریت به منظور بهبود امور
طی یک سال گذشته اجراأت کاری کارمندان مورد نظارت و ارزیابی قرار گرفته و باساس آن کار ها بهبود یافته است.

فعالیت نهم :گزارشدهی
سیستم گزارشدهی ماهوار و ربعوار ایجاد گردیده و باساس آن گزارش های اجراأت کاری ترتیب ،توحید و به مراجع ذیربط
ارسال گردیده است.

مشکلات 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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 2.3آمریت 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 پلان استراتژیک معارف ،برای ارائه خدمات تعلیم و تربیه متوازن و با کیفیت.
فعالیت ها
تهیه پالیسی و ستراتیژی هماهنگی با تمویل
کنندگان
امضای تفاهمنامه ها با موسسات
ترتیب پروپوزل ها برای صنوف محلی ،تسریعی،
سواد آموزی و تعلیمات تخنیکی و مسلکی
تهیه پلان ارتقای ظرفیت کارمندان آمریت

هدف

دستآورد فیصدی

سالانه

سالانه

پیشرفت

7

7

%733

تعداد تفاهمنامه های امضاء شده

773

731

%31

تعداد پروبوزل های ترتیب شده

2

33

%733+

تعداد طرح های آموزشی تهیه شده

2

7

%23

شاخص ها
تعداد پالیسی های تهیه شده

ترتیب پالیسی و ستراتیژی هماهنگی با تمویل کنندگان و موسسات
بمنظور جلب و جذب کمک های موسسات همکار در بخش تعلیم و تربیه و ایجاد هماهنگی میان وزارت معارف و شرکای
انکشافی نیاز است تا پالیسی و ستراتیژی در بخش هماهنگی کمک ها ترتیب گردد ،بنا بر حجم بیشتر کاری و کمبود متخصص
در این آمریت تاکنون پالیسی هماهنگی تهیه نگردیده است .اما برای بهبود روند تطبیق پروژه های انکشافی وزارت معارف
رهنمود تهیه و تحت تطبیق قرار دارد .این رهنمود پروسه های امضای تفاهمنامه ،گزارشدهی و مرور مشترک تعلیم و تربیه را
روشن و تسهیل نموده است.

ترتیب طرزالعمل همآهنگی با تمویل کنندگان و موسسات
به منظور انسـجام فعالیت های موسـسـات همکار و تمویل کننده گان به اسـاس پالیسی و استراتیژی های وزارت معارف طرز
العمل هماهنگی با موسـسـات و تمویل کننده گان ترتیب گردیده و جهت ابراز نظر با بخش های مربوطه شریک گردیده است
ولی تا اکنون منظوری آن اخذ نگردیده است.
فورم پروفایل برای موسـسـات همکار و تمویل کننده گان ترتیب گردیده که در گیرنده معلومات کلی(اهداف ،ماموریت ،اساس
نامه ،جواز فعالیت ،بودجه سالانه ،بودجه مصرف شده ،بودجه سال های بعدی ،گزارش پروژه های قبلی و گزارش تفتیش مالی)
و اسناد لازم در باره سوابق و فعالیت های موسسات بدست آمده و جهت ثبت در دیتابیس استفاده از آن استفاده نمود.
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انکشاف دیتابیس برای درج معلومات مؤسسات و تمویل کننده گان
بمنظور دســترســی ســریع به معلومات مورد ضــرورت ،دیتابیس درج معلومات
مؤسـسـات که قبلاً ایجاد گردیده بود با تغییرات لازم انکشـاف یافته است که در
قدم نخسـت مشـکلات دیتابیس قبلی تشخیص و با اعضای این آمریت شریک و
نظریات سازنده آنان تطبیق و باساس آن دیتابیس جدید طرح گردید.
این دیتابیس دارای معلومات کافی در مورد موسـسات همکار و تمویل کنندگان
بوده و سـهولت قابل ملاحظه را در فراهم آوری بموقع معلومات مورد ضرورت در
خصوص موسسات و تمویل کنندگان مهیا کرده است.

تهیه پلان کاری برای کمک های مالی تمویل کنندگان و گزارشدهی
پلان کاری برای کمک های مالی مؤسسات همکار ترتیب گردیده و باساس آن گزارش منظم پیشرفت ها بصورت ماهوار ،ربعوار
و سالانه تهیه میگردد .گروپ های کاری به اساس عرصه های پلان ستراتیژیک تشکیل گردیده و طبق آن فعالیت مینمایند .در
این راستا جلسات گروپ های کاری بطور ماهوار برگزار گردیده و برای شرکای انکشافی پلان کاری تهیه گردیده است .آمریت
نظارت وگزارشدهی نیز در بخش دریافت ،مرور ،اصلاح مجدد ،هماهنگی و شریک سازی گزارشات مؤسسات همکاری مینماید.
تا الحال  2پلان کاری برای شرکان انکشافی 703 ،گزارش از شرکای انکشافی و  71گزارش بطور ماهوار ،ربعوار و سالانه ارائه
گردیده است.

امضای تفاهمنامه ها با تمویل کنندگان
در طول ســال مالی  7931بتعداد  731تفاهم نامه
با موسسات ،انجمن ها ،نهاد ها و نهاد های دولتی با
هزینه مجموعی ( )2،779،121،370افغانی معادل
( )11،712،332دالر آمریکایی جهت بهبود کیفیت
معارف ،دسـترسی به تعلیم و تربیه و تجهیز و اعمار
مکاتب نهائی و به امضـــاء مقامات ذیصـــلاح معارف
فرسـتاده شـده است  .موسسات همکارفعالیت های
خویش را با در نظرداشـــت تفاهمنامه ها در ولایات
مختلف کشـور عملاً آغاز و نقل یادداشت تفاهم نامه
ها رســماً جهت تطبیق مفاد تفاهم نامه ها و تطبیق
درست ،شفاف و بموقع آن نیز به ریاست های ذیدخل در مرکز و ریاست های محترم معارف مربوطه آن ارسال گردیده است.
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در جدول و چارت ذیل مصرف بودجه پروژه ها به اساس برنامه مربوطه آن ترتیب گردیده است.
شماره

مقدار بودجه تخصیص یافته به افغانی

بخش

7

زیربنا (اعمارتعمیر ،ترمیم ،تجهیز و غیره)

3,914,037,934

2

تعلیمات عمومی (تعلیمات محلی ،تسریعی...

1,044,190,811

9

تربیه معلم و دیگر

112,382,749

0

سواد آموزی و حرفه

43,045,420
 2،779،121،370افغانی

مجموعه

تهیه پروپوزل ها برای صنوف محلی ،تسریعی ،سواد آموزی و تعلیمات تخنیکی و مسلکی
تهیه و ترتیب پروپوزل ها برای صـنوف محلی ،صـنوف تسـریعی ،سواد آموزی و تعلیمات تخنیکی و مسلکی در حقیقت اسناد
می باشـد که نشان دهنده معیارها و فعالیت های استندرد برای تطبیق برنامه های مذکور مشخص ساخته و شرکای انکشافی
و موسسات را کمک می نماید تا در انکشاف برنامه های تعلیمی معیار ها و فعالیت های مشخص شده را مدنظر کرفته و منابع
مالی مساویانه تقیسم گردد.
بیشـتر از  33تفاهم نامه همکاری که در جریان سال  7931به امضاء رسیده است بودجه داشته و متباقی آن بدون بودجه و یا
با دوایر دولتی به امضــاء رسـیده اســت ،آنعده از تفاهم نامه های که بودجه داشــته اســت و برای هریک از پروژه های متذکره
پروپوزل تخنیکی مطابق به معیارات ،اسـتندرها و نورم های وزارت معارف ترتیب و بعد از اخذ منظوری رئیس سازمان ضمیمه
یادداشت تفاهم گردیده بعداً تفاهم نامه همکاری میان وزارت معارف و سازمان ها عقد گردیده است.

تقویت هماهنگی
یکی از فعالیت های اسـاسی که این اداره در طول سال بشکل
موفقانه آنرا تطبیق و انجام نموده زمینه ســازی و ایجاد ارتباط
میان وزارت محترم معارف جمهوری اســلامی افغانستان و نهاد
هــای دولتی و غیر دولتی در زمینــه هــای مختلف منجملــه
هماهنگی و انســجام برنامه های عقد تفاهم نامه های دو جانبه
و چنــد جــانبــه هکــذا جلســـات کمیتــه رهبری پلــان ملی
اســتراتژیک ســوم (  ) NESP IIIو جلســات کمیته مدیریت
پلان استراتژیک سوم با شرکای انکشافی معارف میباشد.
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پلان عملیاتی  2113برای جمع آوری معلومات بودجه خارجی
پلان عملیاتی برای جمع آوری معلومات بودجه خارجی ترتیب ،تصویب و در جلسه رهبری پلان استراتژیک ارائه شد که بعداً
طبق پلان ترتیب شده معلومات بودجه خارجی از مؤسسات همکار معارف جمع آوری طبقه بندی گردیده و در پلان عملیاتی
سال  7931وزارت معارف گنجانیده شد.

تهیه پلان ارتقای ظرفیت کارمندان آمریت
در این راستا ،نیاز سنجی قابلیت های کارمندان (بخش بودجه سازی و دیتابیس) صورت گرفته و باساس آن پلان ارتقای ظرفیت
و مواد آموزشی انکشاف یافته است .کارمندان در مورد روش بودجه سازی پروژه توسط آمر بخش مربوطه تحت آموزش قرار
گرفتند.

نظارت از کارکرد کارمندان مربوطه و رهنمایی کارمندان برای بهبود امور
نظارت از پروســه کاری کارمندان بطور دوامدار صــورت گرفته و رهنمای های لازم جهت بهبود وظایف محوله کارمندان ارائه
گردیده است.

مشکلات عمده


نداشتن جای مناسب؛



نداشتن امکانات اداری ( تلفن برای برقراری ارتباط با مؤسسات و دونرها و نهاد های دولتی و )......؛



کمبود کارمندان و خالی بودن بست های آمریت؛



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



نداشتن جای مناسب کاری برای کار مندان این آمریت



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



کمبود کارمندان متخصص

طرح های پیشنهادی


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 اعلان سپردن بست های خالی این آمریت و جذب کارمندان مسلکی برای پیش برد بهتر فعالیت های آمریت.



فضـای مناسـب کاری همانطوریکه به دفتر ضـروری است مهیا گردد تا اسناد مربوطه بشکل درست تنظیم و دوسیه
بندی گردد.



امکانات ارتباطی (تلفن و انترنت) بمنظور برقرار نمودن ارتباطات و هماهنگی با بخش های مربوطه فراهم گردد.



به اعلان سپردن بست های خالی این آمریت و جذب کارمندان مسلکی برای پیش برد بهتر فعالیت های آمریت.
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 .3ریاست پلان استراتیژیک و پالیسی
این ریاست از نگاه ساختار تشکیلاتی دارای دو آمریت (پلانگذاری استراتیژیک و عملیاتی و پالیسی) ما تحت بوده که اجراأت
کاری آنها در مقایسه با پلان کاری سال  7931بترتیب قرار ذیل شرح میگردد:

 3.1آمریت پلانگذاری استراتیژیک و عملیاتی
هدف کلی :تهیه و ترتیب پلان های استراتیژیک ،میان مدت و عملیاتی به سطح ملی ،ولایتی و ولسوالی برای تعین و تنظیم
و انسجام بهتر اهداف و فعالیت های ادارات معارف برای ارائه خدمات تعلیم و تربیه.
شاخص

فعالیت ها

اهداف

دستاورد

فیصدی

سالانه

سالانه

پیشرفت

تهیه فارمت جدید پلان سه ساله جاری ولایتی معارف
برای سالهای 7033-7931

تعداد پلان های ترتیب شده

92

92

%733

تهیه و ارسال پلان سه ساله جاری ولسوالی معارف برای
سالهای 7033-7931
ارسال متحدالمال تکمیل و به وزارت مالیه و اقتصاد

تعداد پلان های ترتیب شده

تعداد متحدالمال

021

021

%733

1

1

%100

ترتیب کانسپت نوت ها برای پروژه های پیشنهادی
سال 7931

تعداد کانسپت نوت ترتیب شده

15

15

%100

تهیه ،نهایی سازی و ارسال پلان عملیاتی سالانه سال
 7931به سطح ملی ،ولایتی و ولسوالی
تهیه و ارسال پلان ساختمانی سال  7931ولایات

تعداد پلان های ترتیب شده

021

021

%733

تعداد پلان های ترتیب شده

92

92

%733

تــدویر جلســات همــاهنگی بــا واحــد هــا وریاســت
های ذیربط

فیصدی پیشرفت

%733

%733

%733

نظــارت از کــارکرد کارمنــدان مربوطــه و رهنمــایی
کارمندان برای بهبود امور
ارتقای ظرفیت کارمندان آمریت

فیصدی پیشرفت

%733

%733

%733

تعداد کارمندان

1

1

%733

- 40 -

فعالیت :1تهیه فارمت پلان مرکزی سه ساله جاری  1411- 1332ولایتی
به منظور تطبیق پلان استراتیژیک سوم ملی معارف در سطح ولایات پلان میان مدت سه ساله جاری ترتیب میگردد .لذا فارمت
جدید پلان میان مدت سه ساله مطابق به پلان استراتیژیک ترتیب گردید و جهت خانه پری به مسئولین ولایتی ارسال گردیده
است که کار بر روی آن جریان دارد و ( ) فیصد پیشرفت نموده است.
.فعالیت :2تهیه پلان میان مدت سه ساله جاری ولسوالی سال های  1331الی 1411
پلان استراتیژیک سوم ملی معارف در سه بخش عمده (کیفیت و مرتبط بودن ،دسترسی متوازن و مدیریت موثر شفاف و
پاسخگو) ترتیب گردیده است و پلان میان مدت جهت دستیابی به اهداف پلان استراتیژیک ترتیب میگردد .لذا فارمت جدید
پلان میان مدت سه ساله ترتیب گردیده و جهت خانه پری به مسئولین ولایات و از طریق ولایات به ولسوالی ها ارسال گردیده
است .این پروسه  %03تکمیل گردیده است.

فعالیت :3دریافت متحد المال شماره  1با زمانبندی آن از طریق وزارت اقتصاد و مالیه
آمریت پلان استراتژیک و عملیاتی بعد از توظیف دو تن از کارمندان این بخش جهت اشتراک در ورکشاپ ترتیب متحدالمال
در وزارت اقتصاد و اخذ رهنمایی های مسئولین مربوطه ،بخش پلانی متحدالمال را مطابق به معیارهای خواسته شده تکمیل و
با کارمندان ریاست مالی و اداری جهت اجراات بعدی شریک نمودند .این آمریت در روشنائی متحدالمال تمام برنامه ها برای
هر پروژه جدید کانسپت نوت ها را تهیه خواهد نمود.
فعالیت :4ترتیب کانسپت نوت ها برای پروژه های پیشنهادی سال 1332
بعد از دریافت متحدالمال ورکشاپ آموزشی برای تمام همکاران برنامه ها جهت ترتیب کانسپت نوت دایر گردیده است تا برای
پروژه های پیشنهادی جدید خویش مطابق فارمت جدید وزارت محترم اقتصاد و وزارت محترم مالیه ترتیب نمایند که خوش
بختانه به تعداد  15پروژه تهیه و به وزارت محترم اقتصاد ارسال گردیده است.
فعالیت  :5تهیه و نهایی سازی پلان عملیاتی سالانه سال  1331به سطح ملی ،ولایتی و ولسوالی
پلان های عملیاتی سال  1397به سطح ملی ولایتی و ولسوالی توسط برنامه های وزارت معارف مطابق به پلان استراتیژیک
سوم ملی معارف در سه کتگوری یعنی (کیفیت و مرتبط بودن ،دسترسی متوازن و مدیریت موثر ،شفاف و پاسخگو) تهیه و
ترتیب گردیده است و جهت تطبیق به برنامه ها ،ریاست های مرکزی ،ریاست های معارف ولایت و ویب سایت وزارت معارف

انتقال و ارسال گردیده است .
فعالیت :6تهیه و نهایی سازی پلان های ساختمانی سال  1331ولایات
به تعداد  92پلان ساختمانی ولایات برای سال  7931تهیه گردیده است .برعلاوه آن ،پلان ساختمانی برای سال  7931به اساس
توازن بین ولایات و سهمیه تعیین شده در مشوره با برنامه مربوطه ترتیب گردیده است .همچنان پلان ساختمانی جهت اعمار
 1،333مکتب از مواد محلی مطابق به معیارهای تعیین شده ترتیب و به وزارت احیا و انکشاف دهات ارسال گردیده است.
در ضمن پلان ساختمانی اعمار ( وزارت شهرسازی و مسکن) تهیه گردیده که بعد از هدایت مقام ریاست به وزارت مربوطه رسماً
ارسال خواهد شد .علاوتا ،پلان ساختمانی جهت اعمار مکاتب که از طرف وکلا پیشنهاد گردیده بود ،ترتیب و به وزارت محترم
شهرسازی و مسکن ارسال گردیده است.
همچنان پلان ساختمانی جهت اعمار مکاتب برای کوچی ها تهیه و به وزارت شهرسازی و مسکن ارسال گردیده است.
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ضمناً پلان ساختمانی جهت اعمار مکاتب تحت برنامه اقرأ ترتیب گردیده که با ادارات ذیربط شریک و فعل ًا تحت کار می باشد.
فعالیت  :1تدویر جلسات هماهنگی با واحد ها وریاست های ذیربط
جلسات کاری به منظور ترتیب پلان ها و انجام فعالیت های پلانی بطور دوامدار و بر اساس نیاز با تمام ریاست های ذیربط انجام
گردیده و مشکلات تخنیکی که در جریان پروسه کاری وجود داشته با آنها شریک و مشوره ها و نظریات شان اخذ گردیده است.
علاوه براین ،یک تعداد کارمندان این آمریت بنا بر درخواست آمریت هماهنگی با برنامه ها در جلسات هفته وار هماهنگی
اشتراک و به سهم خویش مطابق به ساحه کاری خویش همکاری همه جانبه نموده اند.
فعالیت  :2نظارت از کارکرد کارمندان مربوطه و رهنمایی کارمندان برای بهبود امور
نظارت از پروسه کاری کارمندان بطور دوامدار صورت گرفته و رهنمای های لازم را جهت بهبود وظایف محوله شان ارایه گردیده
است.
فعالیت  :3ارتقای ظرفیت کارمندان
آمریت پلان استراتیژیک و عملیاتی  0تن از کارمندان خویش را به انستیتوت پلانگذاری تعلیمی معرفی نموده است 2 ،تن از
کارمندان به ورکشاپ بودجه پاسخگو به جندر در پروسه ترتیب بودجه و  7تن به کشور هندوستان معرفی گردیده است .علاوه
براین ،رهنمایی های عملی حین کار به کارمندان ارایه شده تا وظایف محوله شان را بهتر انجام دهند.
انجام سایر وظایف جهت کسب اهداف اداره:


ترتیب پلان ساختمانی که در بودجه ملی سال  7931برای وزارت معارف منظور گردیده و حل مشکلات آن نظر به
درخواستی وکلای محترم پارلمان.



ترتیب پلان ساختمانی  72ولایت به وزارت محترم شهرسازی و مسکن



ترتیب پروفایل ولایات



اولویت بندی پروژه های معارف که به شهر سازی و مسکن ارسال گردیده



ترتیب پلان ساختمانی برای کوچی ها



حل نمودن مشکلات پروژه های ساختمانی که و ارسال آن به وزارت محترم شهرسازی و مسکن



ترتیب پروسیجر های کاری آمریت پلانگذاری استراتیژیک و عملیاتی



ترتیب  13پروژه ساختمانی برای ولایات نا امن و کمتر انکشاف یافته در  71ولایت



ترتیب پلان عملیاتی برای زنان



ترتیب ساختار دستورالعمل آماده سازی و اولویت بندی پروژه های باالقوه مشارکت عامه و خصوصی



ترتیب ساختاری جدید وزارت معارف



تهیه پلان های عملیاتی سال  7931ملی و ولایتی به لسان پشتو



تهیه پروفایل ولایتی به لسان پشتو



تهیه .ترتیب و خلاصه نمودن پلان های یونیسف برای سال  2371به لسان های دری و پشتو و ارسال آن به ولایات



تکمیل پلان ها و گزارش های پروژه های انکشافی وزارت معارف به وزارت محترم اقتصاد



تهیه پلان مهاجرین از وزارت معارف به وزارت مهاجرین و همچنان اشتراک در جلسه مهاجرین



نرتیب کانسپت نوت پروژه های ساختمانی برای کمک های کشور هندوستان
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تهیه گزارش پروژه های کمک کشور هندوستان



اشتراک در جلسات وزارت مهاجرین و اطلاعات و فرهنگ



تهیه کانسپت نوت مکاتب خصوصی قابل استطاعت اداره اشیا فاوندیشن ترجمه شده به دری



تهیه لیست فوکل پاینت های میک اشتراک در جلسات و تهیه گزارش آن



تهیه پلان نظارتی پروژه های تعلیمات در حالت اضطرار



تهیه پلان ساختمانی مکاتب و تعمیر وزارت معارف جهت اعمار به کشور چین



تهیه پرزنتیشن پلان استراتیژیک سوم



آمادگی ها و ترتیب پلان ها برای ورکشاپ های ولایتی و ملی یونیسف



ترتیب کانسپت نوت و بودجه (AETF )Afghanistan education task force



تهیه لایحه وظایف گروپ کاری برای مکاتب خصوصی قابل استطاعت اشیا فاوندیشن



تهیه لایحه وظایف مشاورین ملی و بین المللی اشیا فاوندیش



تهیه لایحه وظایف و پلان کاری به اساس محصول برای افیسر های ای ام ای اس



تنظیم جلسه با کارمندان سفارت امریکا در رابطه به مکاتب بسته شده



تنظیم جلسات مسلسل با اشیا فاوندیشن به منظور تهیه پروپوزل مکاتب خصوصی و قابل استطاعت و همچنان تهیه
اجندا و مینوت جلسات.



تهیه و ارسال گزارش ها از پروژه های انکشافی ربعوار محاصل وزارت مالیه



ترجمه گزارش تعلیمات در حالت اضطرار



تهیه پلان پروژه های انکشافی تعلیمات تخنیکی و مسلکی و تعلیمات اسلامی



تهیه و ترتیب لایحه وظایف و مسولیت های وزارت شهر سازی



توحید شاخص های اس دی جی برای ریاست محترم اجرایه



تهیه پروپوزل و کانسپت نوت برای اعمار مکاتب توسط کشور کوریا



تهیه پروپوزل و کانسپت نوت برای کورس های سواد آموزی به کشور جاپان



تهیه گزارش ورکشاپ های مرور نیمه ساله اداره یونیسف در پنج زون وزارت معارف

- 43 -

مشکلات عمده


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



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



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



عدم پاسخ گویی و مسئولیت پذیری مسئولین برنامه ها در جریان ساختن پلان های عملیاتی ( به ایمیل ،مکتوب و
تلفن ).



عدم پاسخگویی ولایات در جریان ساختن پلان های میان مدت  7931الی .7033



اشتباهات ارقامی در پلان های میان مدت ولایتی و و لسوالی بطور گسترده.

طرح های پیشنهادی


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



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



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 پلان های عملیاتی (به ایمیل ،مکتوب و تلفن) ایجاد و تقویت
گردد.



هماهنگی بین ولایات در جریان ساختن پلان های میان مدت  7931الی  7033تقویت گردد.



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



توجه بیشتر در ارسال پلان ها از سوی مسئولین ولایات صورت گیرد.
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 3.2آمریت 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).
شاخص

فعالیت ها
هماهنگی و همکاری در انکشاف پالیسی های

تعداد پالیسی های

وزارت معارف

هماهنگ و همکاری شده

هماهنگی و همکاری در انکشاف استراتیژی های تعداد استراتیژی های
هماهنگ و همکاری شده

معارف
ارتقای ظرفیت کارمندان آمریت
تهیه گزارش شش ماهه و سالانۀ کاری آمریت
پالیسی

تعداد کارمندان آموزش
دیده
تعداد گزارشات تهیه شده

اهداف

دستآورد

فیصدی

سالانه

سالانه

پیشرفت

72

72

%733

2

2

%733

3

3

%733

2

7

%23

فعالیت اول :انکشاف پالیسی ملی معارف ()NEP
انکشاف سند پالیسی ملی معارف یکی از تعهدات مهم پلان استراتیژیک ملی معارف میباشد .این آمریت مسئولیت انکشاف این
پالیسی را به عهده دارد و اجراآت ذیل در زمینه صورت گرفته است:


تحلیل وضعیت فعلی معارف و بررسی تمام پالیسی های موجود این وزارت از طرف کمیته اصلاحات و کمیته انکشاف
پالیسی ملی معارف صورت گرفته و میگیرد.



آمریت پالیسی که سکرتریت این کمیته ها را دارد در قسمت ایجاد سوال های پالیسی و تهیه گزینه های پالیسی
نقش فعال داشته است .فعلا سند اصلاحات مسوده اول آن نهایی شده است و در مرحله شریک سازی با دونر ها قرار
دارد .گزینه های پالیسی پیشنهاد شده در سند اصلاحات مورد تایید وزارت معارف قرار دارد و در ماه های آینده
نظریات همکاران انکشافی در آن درج خواهد شد.



سند اصلاحات تقریبا تمام پالیسی های مهم و اساسی وزارت معارف را که بعدآ درج سند مخصوص پالیسی های این
وزارت (پالیسی ملی معارف) خواهند شد ،در خود گنجانیده است .براساس این مسوده سند اصلاحات تصویر نسبتا
واضحی از معارف کشور در پانزده سال آینده نیز ترسیم شده است.



جلسهء در ارتباط با چگونگی انکشاف سند پالیسی ملی معارف دایر و روی موضوع تهیه  outlineو محتویات اساسی
این سند بحث صورت گرفت.

فعالیت دوم و سوم :انکشاف و نهایی سازی پالیسی های وزارت همراه با رهنمود آنها
آمریت پالیسی از شروع فعالیت های خویش تا حال توانسته است که به تعداد دوازده پروسه مختلف پالیسی سازی و انکشاف
استراتیژی های وزارت معارف را تحت نظر خود داشته و همکاری های لازم را با ادارات ذیربط انجام دهد .پالیسی های که در
پلان سال  7931تحت کار بودند اجراآت و پیشرفت های آن قرار ذیل ارایه میگردد:
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 1پالیسی صنوف محلی و تسریعی
سند پالیسی صنوف محلی و تسریعی نهایی گردیده است که توسط تعلیمات عمومی تایید نیز گردیده است .فعلا این سند در
سایت وزارت معارف به دسترس عموم قرار دارد.
در ارتباط به نهایی سازی این سند پالیسی یک سفر یک هفته ای در کشور بنگلادیش نیز از طرف وزارت و موسسه برک ترتیب
گردیده بود که در این سفر یک تن از اعضای این آمریت اشتراک داشته و گزارش نیز در ارتباط این سفر با مقام وزارت و
موسسه محترم برک و نیز سفار ت آسترالیا که حامیان مالی این سفر بودند شریک گردیده است.
پالیسی تعلیمات قبل از مکتب
سند پالیسی تعلیمات قبل از مکتب نیز نهایی شده و به ادامه آن یک رهنمود تطبیق نیز تهیه شده است .آمریت پالیسی در
نهایی سازی این سند هم بطور حمایوی و هم بصورت تخنیکی سهم فعال داشته و همیشه یک تن از کارمندان این آمریت در
جلسات و مسوده سازی این سند نقش ایفا کرده است.
سند استراتیژی ارتباطات
این سند بطور یک مسوده نهایی ترتیب گردیده است و در یکی از جلسات داخلی ریاست عمومی پلان نیز ارایه شده است.
پالیسی جابجایی معلمین اناث
کارهای تخنیکی این سند توسط آمریت پالیسی انجام شده و فعلا این سند تحت نظر شورای علمی قرار دارد.
استراتیژی تحرک اجتماعی
انکشاف این سند که سال قبل آغاز گردیده بود در اخیر ماه حوت سال  7931نهایی گردید .آمریت پالیسی منحیث یکی از
ادارات اشتراک کننده در تمام جلسات انکشاف این سند حضور داشته و نظریات مرتبط با پالیسی ها و استراتیژی های موجود
در وزارت معارف را ارایه داشته است.
پالیسی خوانش در اصول صنفی
پالیسی خوانش در اصول صنفی به سه زبان نهایی شده است .در پروسه انکشاف این سند  1جلسه مشورتی بین ادارات مختلف
داخلی و چندین ورکشاپ از جمله ورکشاپ معرفی این سند در سطح مرکز دایر گردیده است .آمریت پالیسی هماهنگی لازم و
همکاری های تخنیکی را هم در تدویر جلسات و ورکشاپ ها و نیز در نهایی سازی مسوده های و بلاخره سند نهایی با تیم
موسسه  CREATIVEکرده است .اخیرا این سند به هرسه زبان (دری ،پشتو و انگلیسی) توسط آمریت پالیسی دیزاین نیز شده
است که فعلا آماده چاپ میباشد.
بحث های ابتدائی روی اینکه چگونه رهنمود تطبیق این سند ساخته شود نیز انجام شده است که قرار است دو جلسه گروپ
کاری پیرامون همین موضوع نیز دایر گردیده است.
نهایی سازی پالیسی WASH
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پالیسی  WASHشامل پالیسی صحت مکاتب گردیده است که فعلا پروسه انکشاف آن توسط معینیت تعلیمات عمومی رهبری
میگردد .آمریت پالیسی منحیث یک عضو در جلسات انکشاف این سند نقش داشته و از اینکه سند در مطابقت با دیگر پالیسی
ها و استراتیژی های وزارت معارف ترتیب میگردد اطمینان حاصل می نماید .قابل یادآویست که مسوده اول این سند تهیه شده
است و فعلا در مرحله نظرخواهی قرار دارد.
پالیسی تعلیمات دختران
این سند نیز مسوده اول آن تهیه گردیده و فعلا روی نهایی سازی آن کار جریان دارد .یک تن از کارمندان این آمریت منحیث
عضو در تمام جلسات انکشاف این سند و ورکشاپ های شان اشتراک فعال داشته است.
پالیس نصاب تعلیمی
مسوده پالیسی نصاب تعلیمی ترتیب گردیده است .فعالیت های انکشاف این سند توسط گروپ کاری انکشاف نصاب تعقیب
میگردد که آمریت پالیسی نیز عضو این گروپ کاری بوده است.
پالیسی منع خشونت علیه زنان
انکشاف این سند از طرف واحد جندر وزارت معارف تعقیب و پیگیری میگردد که آمریت پالیسی در تمام جلسات آن حضور
داشته و نظریات اصلاحی و تخنیکی این آمریت به گروپ کاری انکشاف این سند ارایه می کند.
پالیسی معلم (پالیسی تربیه معلم)
پالیسی معلم که یکی از فعالیت های  EQRAمیباشد توسط آمریت پالیسی مسوده شده است .این سند که بعد از نظرخواهی
داخلی ریاست عمومی پلان با گروپ کاری تربیه معلم شریک خواهد گردید.
پالیسی اعمار مکاتب
پالیسی اعمار مکاتب توسط آمریت پالیسی به زبان انگلیسی ترجمه گردیده و نظریات اصلاحی نیز با ریاست انکشاف تعمیرات
شریک گردیده است.
فعالیت چهارم :اشتراک در انکشاف پالیسی های خارج از وزارت معارف
 .1پالیسی ملی نفوس افغانستان
آمریت پالیسی در جلسات انکشاف پالیسی ملی نفوس در وزارت محترم اقتصاد اشتراک نموده و از آدرس وزارت معارف نظریات
اصلاحی خویش را ارایه نموده است .این سند فعلا بعد از دو دوره نظرخواهی مسوده نهایی شده است که قرار است به زودی به
تصویب کابینه راجع گردد.
فعالیت پنجم :ارتقای ظرفیت کارمندان آمریت پالیسی
دو تن از کارآموزان ریاست عمومی پلان در حدود شش ماه میشود که در آمریت پالیسی تحت نظر آمرپالیسی آموزش میبینند.
پروگرام های ارتقای ظرفیت برای این دو کارآموز در ماه اول ترتیب شده بود که در حدود  %13آن عملی نیز گردیده است.
برعلاوه ،تعداد از کارمندان این وزارت آموزش های ذیل را در جریان سال مالی فرا گرفتند:
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اسم برنامه

برگزار کننده

شماره
7

تحلیل پالیسی ها

2

تهیه و ترتیب گزارش سالانه از

آمریت

تطبیق پلان استراتیژیک سوم

دهی

کیوری آمار و ارقام از دیتابیس

آمریت

وزارت

احصائیه

0

آموزش کمک های اولیه

مدیریت عمومی

9

مدت زمان
برنامه

تعداد اشتراک
کننده از آمریت
پالیسی

موسسه APPRO

 9روز

 2تن

گزارش

 7روز

 7تن

تحلیل

سه هفته
 7روز

 2تن
 2تن کار آموز

اداری و اجرائیوی
5

ورکشاپ تحقیق

ACR

 9روز

 7تن

1

ورکشاپ تعیین معیارات خوانش

ACR

 9روز

 7تن

مشکلات 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 سبب شده است که:
-

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 شامل (قانون معارف ،مفررات لوایح) ،پالیسی ها،
استراتیژی ها و طرزالعمل ها) میباشد یک پروسه زمانگیر است که بدون هماهنگی لازم 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 فعلا استفاده نمیگردد ویا در محتویات این اسناد تغیرات آورده شده است.

طرح های پیشنهادی


کارمندان جدید خدمات ملکی استخدام گردیده و آموزش های لازم 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 لازم با برنامه های پنجگانه و ریاست های مستقل و دیگر ادارات مرکزی و ولایتی 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 پلان و ارزیابی و تامین ارتباطات آن با سایر ادارات
داخلی این وزارت ،و ایجاد یک مکانیزم فعال اداری غرض بهبود فعالیت های اداری و اجرائیوی این ریاست.
این مدیریت با درک مسئولیت ،تمام فعالیت های مندرج پلان کاری سالانه خویش را با کمال میل اجرا مینماید.
هدف

دستآورد

فیصدی

سالانه

سالانه

پیشرفت

تعداد نیازسنجی انجام شده

7

7

%733

تعداد کتاب های حاضری

2

2

%733

تعداد گزارشات ترتیب شده

20

20

%733

تعداد گزارشات ترتیب شده

2

2

%733

فعالیت ها
نیازسنجی بمنظور ضروریات آمریت ها غرض صرفیه سال
7931
ترتیب کتاب حاضری کارمندان رسمی و انکشافی بطور
سالانه
ترتیب گزارش حاضری بمنظور اجرای معاشات کارمندان
بطور ماهوار
ترتیب گزارش ربعوار کاری مدیریت (شش ماه و سالانه)

شاخص

فعالیت اول :استخدام کارمندان
 :1.1طی مراحل فورم های ارزیابی کارمندان ریاست عمومی پلان و ارزیابی
به اساس قانون خدمات ملکی و لزوم دید کمیسیون اصلاحات اداری ارزیابی تمام کارمندان در اخیر هرسال ضروری میباشد که
فورم های ارزیابی  27تن کارمندان اینریاست به همکاری و هماهنگی این مدیریت خانه پری و غرض درج سوانح کارمندان
ازین طریق به ریاست منابع بشری ارسال گردیده است.
1.2تنظیم و تسهیل پروسه ارزیابی کارمندان انکشافی
ارزیابی اجراأت کاری  73تن از کارمندان انکشافی پروژه های بانک جهانی /پی پی جی و  27تن کارمند پروژه جی پی
ای/یونیسف در مقایسه با پلان های کاری و لوایح وظایف صورت گرفته است.

فعالیت دوم :انکشاف سیستم فایلنگ اسناد
درج اجناس ثابت در دیتابیس
در جریان سال مالی  7931به تعداد  2قلم جنس ثابت که به کارمندان این ریاست در مرکز توزیع شده سورت ،اسکن و درج
دیتابیس شده است .تاکنون جمعاً به تعداد  99قلم جنس با تمام مشخصات آن در دیتابیس درج گردیده و قرار است که من
بعد به تفکیک افراد درج گردد.

فعالیت سوم :تدارکات و محاسبه جنسی
 3.1دوران و تسلیمی اجناس شامل چارت صرفیه سال 1331
طی ربع اول سال مالی  7931به تعداد ( 22هر ربع سال) قلم جنس مختلف النوع؛ از قبیل قرطاسیه باب و اجناس تنظیفاتی
مورد ضرورت ریاست عمومی پلان 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 تسلیم گردیده است.
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 3.2توزیع اجناس شامل چارت صرفیه سال  1331به آمریت ها
در جریان شش ماه گذشته اجناس و قرطاسیه باب مورد ضرورت ادارات مربوطۀ ریاست عمومی پلان و ارزیابی از طرف ریاست
املاک به نسبت مشکلات تدارکات ملی فراهم نگردیده است.
 3.3طی مراحل و انتقال اجناس داغمه به بخش داغمه جات
اقلامیکه در فوق تحریر گردیده یعنی ( )22قلم در هر ربع سال اجناس مختلف النوع از قبیل قرطاسیه باب و اجناس تنظیفاتی
مورد ضرورت 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.
نوت :از شروع سال مالی الی اکنون از طرف ریاست املاک قرطاسیه دریافت ننمویدم بنا بر مشکلات تدارکات ملی
 3.4تسلیمی و جمع دهی اجناس
تمام اجناس مورد ضرورت ریاست عمومی پلان 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 .بنابراین طی سال مالی ،به تعداد  73قلم جنس مصرفی از جمع معتمد اینریاست وضع و به
مصرف موصوف مجرائی داده شده است.
 3.2ترتیب چارت صرفیه (پلان تدارکاتی) اجناس خدماتی سال  1332ریاست عمومی پلان و ارزیابی
چارت صرفیه (پلان تدارکاتی) اجناس خدماتی سال  7931ریاست عمومی پلان و ارزیابی خارج از پلان این مدیریت ترتیب و
غرض اجراات بعدی به مراجع زیربط شریک ساخته شده است .باید یادآورشد که چارت دربرگیرنده تمام نیازهای اداری ریاست
عمومی پلان و ارزیابی در ظرف یک سال مالی میباشد و نظر به ضرورت ،پلان تهیه شده و پیشنهاد اینریاست تمام اقلام درج
این لست بدسترس این ریاست قرارداده میشود.

فعالیت چهارم :خدمات
 4.1طی مراحل پیشنهادات خدماتی و لوجستیکی
طی مراحل  23قطعه پیشنهادات و استعلام های خدماتی و لوجستیکی ریاست عمومی پلان 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.
 4.2توزیع 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 این قرارداده شده است به تمام ریاست ها از طریق این مدیریت صورت
گرفته است.

- 50 -

 4.3وارسی 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 مشکلات 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
 2.1ترتیب و تعقیب حاضری کارمندان عادی و انکشافی
ترتیب و تعقیب حاضری یومیه تمام کارمندان عادی و انکشافی ریاست عمومی پلان و ارزیابی از طریق این مدیریت صورت
میگیرد .بنابراین در آغاز سال تعلیمی حاضری کارمندان اعم از عادی و انکشافی ترتیب گردیده و از کیفیت آن وارسی صورت
گرفته است .راپور حاضری و اضافه کاری تمام کارمندان مربوط ریاست عمومی پلان و ارزیابی بصورت منظم ترتیب و به ریاست
محترم مالی و حسابداری غرض اجرای معاشات و حق الامتیاز ارسال گردیده است.
 :2.2ترتیب و طی مراحل راپور حاضری و اضافه کاری کارمندان
ترتیب راپور حاضری و اضافه کاری تمام کارمندان رسمی و انکشافی ریاست عمومی پلان و ارزیابی و ریاست های تحت اثر آن
از طریق مدیریت عمومی اداری و اجرائیوی صورت گرفته و از طریق این مدیریت و به همکاری ریاست مالی در وزارت مالیه
تعقیب و طی مراحل شده و میشود.
 2.2توزیع اضافه کاری کارمندان
توزیع اضافه کاری کارمندان از سال  7930بدینسو 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 پلان کاری ایشان از نزد شان جمع آوری
و تحت یک گزارش کاری بنام گزارش کاری ربع سال مالی  1397مدیریت 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 در قسمت رفع آن کمک صورت میگیرد.
که این کار از یک طرف سبب حل مشکل شده و از جانب دیگر سطح دانش کارمندان بلند میرود.

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 پلان 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 میباشد .لذا اجرای وظایف فوق به وقت و زمان معین آن ایجاب نظارت و وارسی از کارکردهای کارمندان
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را به صورت روزمره مینماید .بنابراین از امور کاری کارمندان نظارت و وارسی بعمل آمده و باساس آن کار ها تنظیم گردیده
است.
صادره و وارده مکاتیب و تعقیب آنها
مدیریت عمومی اداری و اجرائیوی یکی از مدیریت های ریاست عمومی پلان و ارزیابی بوده که تمام اجراات مکاتیب داخلی و
خارجی اینریاست از طریق این مدیریت صورت میگیرد این مدیریت درجریان این مدت به تعداد ( )7191قطعه مکاتیب صادره
و وارده داشته که از آنجمله به تعداد ( )7031آن به شکل داخلی مدیریت بوده یعنی الی تاریخ  7931/1/21به تعداد ()173
قطعه مکاتیب که از طریق مدیریت آرشیف الی تاریخ 7931/1/21مواصلت نموده به وقت و زمان آن به شعبات مربوطه آن
ارسال شده است .و مجموع مکاتیب ارشیف الی تاریخ  7931/3/93به تعداد  133قطعه تخمین گردیده است.

مشکلات عمده


کمبود جای مناسب



عدم اجرای پیشنهادات خریداری اجناس(کمپیوتر ،تلویزیون و کوچ) از طریق ریاست های تهیه وتدارکات و
خدمات



عدم دریافت بموقع و مکمل ضروریات مطابق چارت صرفیه



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



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



کمبود بست برای  2تن ملازم صفاکار

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 پلان وارزیابی تجدید گردد.



مکاتیب ،پیشنهادات و استعلام به وقت معین آن بدسترس قرار گیرد تا اجراأت آن به وقت صورت گیرد.



ضرورت کمبود ملازم صفا کار غرض پیشبرد کار های مربوطه استخدام و توظیف گردد.
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مشکلات و چالش های عمده


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



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



عدم پاسخ دهی ولایات در جریان ساختن پلان های میان مدت ولایتی



موجودیت بیش از حد فعالیت های غیر پلانی.



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 ولایتی.



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



خالی بودن بست های مدیریت عمومی پلان ،تطبیق بودجه و گزارشدهی بخصوص مدیریت احصائیه در ولایات که بالای امور
مربوطه تأثیر ناگوار گذاشته است.



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



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



نرسیدن پلان های میان مدت سال  1398-1400از بعضی ولایات.



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



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



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


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



مسئولین برنامه ها مسئولیت ساختن پلان 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 پلان های میان مدت ولایات ایجاد و تقویت گردد تا از ضیاع وقت جلوگیری بعمل آید.



توجه بیشتر برای فعالیتهای پلانی 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 ولایتی که در راستای تطبیق پلان ها در ولایات موثر واقع گردیده تمدید گردد.



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



ولایات 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.



ولایات در خصوص ارسال پلان های میان مدت سال  7933-7931توجه 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 پلان های کاری برای فعالیت های احتمالی و غیر مترقبه در نظر گرفته شود تا در اینده بالای فعالیت های
پلانی تاثیر گذار نباشد.
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نتیجه گیری نهایی
 پلان های کاری ریاست ها ،آمریت ها و مدیریت های ماتحت ریاست عمومی پلان و ارزیابی در طی سال  7931بطور مؤثر مورد
تطبیق قرار گرفته و اجراأت کاری آنها در این سند بطور خلص و مشرح به سطح هر اداره تنظیم و ارایه گردیده است.
 هماهنگی با برنامه ها به سطح مرکز و ولایات بمنظور بهبود پروسه های پلانگذاری و تطبیق آن تا حد امکان ایجاد و تقویت
گردیده است.
 هماهنگی و حمایت لازم در خصوص انکشاف پالیسی ها و استراتیژی های مرتبط به تعلیم و تربیه ،جلسات گروپ های کاری و
کمیته های رهبری در خصوص اهداف پلان استراتیژیک سوم و پیشرفت آن صورت گرفته است.
 پلان های استراتیژیک ،میان مدت و عملیاتی به سطح ملی ،ولایتی و ولسوالیها از طریق یک پروسه مشارکتی انکشاف یافته و
غرض تطبیق آن با مسئولین ذیربط به سطح مرکز و ولایات شریک و مورد تطبیق قرار گرفته است .همچنان نظارت از تطبیق
این پلان ها به سطح مرکز و ولایات به منظور حصول اطمینان از پیشرفت ها ،شناسایی مشکلات در پروسه تطبیق ،و ارایه راه
حلهای مناسب جهت اقدامات اصلاحی 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 پلان های عملیاتی بطور ماهوار ،ربعوار و سالانه به لسان های ملی و نیز به لسان انگلیسی ترتیب و
مورد استفاده قرار گرفته است .برعلاوه آن ،گزارشات خاص از قبیل گزارش به دونر ها ،وزارت خانه ها و غیره نیز ترتیب ،تنظیم
و آماده گردیده و ضرور ت معلوماتی استفاده کننده گان در زمینه مرفوع گردیده است.
 فارمت های گزارشدهی و سوالنامه ها بشمول رهنمود آن برای تطبیق و گزارش پلان استراتیژیک سوم بادر نظرداشت سه عرصه
ترتیب و مورد استفاده قرار گرفته است.
 احصائیه و معلومات فعالیت های تمامی موسسات تعلیمی از ولایات سردسیر و گرم سیر کشور جمع آوری و در چهار سطح وارد
سیستم دیتابیس گردیده که بعد از پاکسازی 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 پلانگذاری تعلیمی آینده میباشد.
 سیستم گزارشدهی موسسات همکار فعال گردیده و باساس آن گزارشات موسسات همکار دریافت و در فایل ها تنظیم گردیده
است.
 گزارشات تحلیلی احصائیوی برای سالهای  7931-7931تسوید گردیده و به زودترین فرصت مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
 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 ادارات ذیربط تأمین و هماهنگ گردیده است.
 تعدادی از فعالیت های پلان شده بعضی از آمریت ها/مدیریت های اینریاست به نسبت کار های غیر مترقبه/غیر پلانی و دارای
اولویت در زمان معین آن تکمیل نگردیده و در حال اجرا قرار دارد و برخی از فعالیت های یک تعداد آمریت ها با توجه به زمان
اجرای آن در ربع آول سال مالی آینده اجرا و تکمیل میگردد.
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 سطح دانش کارمندان وزارت معارف به سطح مرکز ،ولایات و ولسوالیها از طریق برگزاری برنامه های آموزشی قصیرالمدت،
رهنمایی های لازم حین اجرای وظایف و برنامه های تعلیمی دو ساله انستیتوت ملی پلانگذاری تعلیم و تربیه ارتقا یافته و در
امور مربوطه 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 .برعلاوه آن تمام گزارشات واصله و ارسال شدۀ تطبیق پلان عملیاتی بصورت مطبوع و
غیرمطبوع بطور منظم فایلبندی گردیده است.
 طرزالعمل جدید تفاهمنامه ها برای انسجام مساعدت ها تهیه و عملاً 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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