تئوری تغییر
برنبمه ارتقبء ظرفیت برای نتبیج ( )CBRافغبنستبن
هذف انکشافی برنامه :ارتقاء ظرفیت و بهبود اجراآت وزارتخانه ها و نهادی های اولویت بنذی شذۀ
شامل برنامه در ساحات مشخص اصالحات.
منببع
مستقیم:
• ّوکاری تخٌیکی
• هٌاتع تطری (استخذام کارکٌاى داخل تطکیل تست )۱-۴
• توَیل قسوی/آهَزش
تسهیل کننذه های استراتیژیک:
• حوایت ٍسیع سیاسی ترای پالى اصالحات
• حکَهت اصالح طلة
• حوایت ٍسیع تر توَیل کٌٌذگاى
• تٌظیوات استراتیژیک

فعبلیت هب
موارد تحت حمایت برنامه:
• فراّن آٍری تسْیالت در ترتیة پالى اصالحات
• فراّن آٍری تسْیالت در پرٍسِ استخذام تِ اساس رقاتت آزاد ٍ
ضفاف
• ًظارت ٍ ارزیاتی
• دادخَاّی ٍ آگاّی دّی
• کٌترٍل کیفیت -تطثیقات
وزارتخانه ها و ادارات مربوطه:
• ترتیة ٍ تطثیق پالى اصالحات
• عولی سازی پرٍسِ استخذام ٍ آهَزش
• ضٌاسایی پرٍسِ ّای کاری عوذُ ادارُ

پیآمد
•
•
•
•

حکَهتذاری هَثرتر ٍ هثورتر
خذهات هلکی حساتذُ تر
افسایص در هصارف/عَایذ عاهِ (کِ از هصرف تَدجِ ٍ تْثَد در
تذارکات حاصل هیطَد)
تْثَد در تطثیق پالیسی ّای حکَهت

تبثیرات
•
•

تْثَد ارایِ خذهات تِ هردم
حکَهت خَد کفا ٍ پاسخگَ

نظبرت و ارزیببی
جوع آٍری هعلَهات  +تحلیل  +تفسیر  +ضریک ساختي
هعلَهات +تْثَد هتحَا ٍ عرضِ ترًاهِ

محصول
•
•
•
•
•
•
•

پالى اصالحات تائیذ ٍ تطثیق گردیذُ
ٍضاحت در هاهَریت ادارُ تویاى آهذُ
ساختار تطکیالتی ادارُ هٌطقی گردیذُ
ساختار ّای هَازی هَجَد اًتقال ٍ ادغام گردیذُ
پرٍسِ ّای کاری (تخصصی ٍ هطترک) سادُ ضذُ
افراد ضایستِ ٍ ٍاجذ ضرایط در داخل تطکیل استخذام گردیذُ
آگاّی در هَرد ترًاهِ  CBRافسایص یافتِ

خطرات و فرضیه هب
خطرات:
• کاّص حوایت ٍ تعْذ سیاسی در ادارات
• ترداضت ضعیف از پالى اصالحات
• ضعف در تطثیق ٍ ّواٌّگی
• ضعف در ًظارت ٍ حساتذّی
فرضیه ها:
• حکَهت در هَرد اصالحات تعْذ خَیص را حفظ هیکٌذ
• تَدجِ ٍ تطکیل ادارات تا اجٌذای اصالحات ّوٌَا تاضذ
• ًظارت دٍاهذار در هرکس حکَهت هَجَد تاضذ
• اجراآت خَب ٍ تذ قاتل هحاسثِ هیثاضذ
• تعْذ ترای حفظ غیر سیاسی تَدى خذهات هلکی هیثاضذ
• ساختار ّای هَازی تصَرت تذریجی هذغن هیطَد
• تذاٍم ترًاهِ CBRحذ اقل الی ۲۰۲۱

تئوری تغییر
برنبمه ارتقبء ظرفیت برای نتبیج ( )CBRافغبنستبن
ّذف اسبسی ثشًبهِ استمبء ظشفیت ثشای ًتبیج ( (CBRثلٌذ ثشدى ظشفیت ٍ ثْجَد اجشاآت ٍصاستخبًِ ّب ٍ ًْبدی ّبی ضبهل ثشًبهِ وِ دس اٍلَیت لشاس
داسًذ ثِ هٌظَس تطجیك اصالحبت دس سبحبت هطخص هیجبضذ .ثوٌظَس ثذست آٍسدى ایي ّذف اداسات ضبهل ثشًبهِ پالى اصالحبت سا تشتیت ،تبئیذ ٍ
عولی هیٌوبیذ ٍ پیطشفت دس عشصِ ًتبیج هطلَثِ ًظبست هیطَد.
ّذف ثشًبهِ  CBRتغییش ٍضع ثسَی ایجبد حىَهتذاسی خَة ثِ هٌظَس اسایِ خذهبت هلىی ّوِ ضوَل ٍ هجتٌی ثش طشح ّبی وست ٍ وبس ثَدُ ،تب دس
ًتیجِ آى ضْشًٍذاى ،جبهعِ هذًی ٍ سىتَس خصَصی اص تَسعِ التصبدی ٍ پیطشفت ّبی خذهبت ثطشی ٍ اجتوبعی ثْشهٌذ ضًَذ .ثب هعشفی "چبسچَة
خَدوفبیی اص طشیك پبسخگَیی هتمبثل" وِ ثِ سٍیت آى چبسچَة صلح ٍ اًىطبف افغبًستبى تشتیت ضذُ ،ثشًبهِ  CBRثبیذ ثب ثشًبهِ ّبی اٍلَیت هلی ٍ
اثتىبسات هبًٌذ ثشًبهِ "هیثبق ضْشًٍذی" ٍصل گشدد.
دس سبدُ تشیي ضىل آى ،ثشًبهِ  CBRمنابع هطخص سا ثشای تسْیل ٍ توَیل یه تعذاد فعالیت ها هطخص ثوٌظَس تىویل هسٍَلیت ّبی (محصول
های) وِ ثبعث هیطَد تب ثشًبهِ پیأمذهای وَتب هذت ٍ هیبى هذت خَیص ثذست آٍسدُ ٍ ثالخشُ ثصَست هطتشن هٌتج ثِ (تاثیرات) ثْجَد اسایِ
خذهبت ،پبسخگَیی ٍ خَدوفبیی ضَد.
ثب آًىِ  CBRهیتَاًذ ثشًبهِ اصالحبت ثشای توبم حىَهت ثبضذ؛ ٍلی ایي ثشًبهِ سٍی تمَیت ٍظبیف هطتشن ٍ تخٌیىی وِ ثبعث ثْجَد دستشسی
ضْشًٍذاى ٍ سىتَس خصَصی ثِ خذهبت هیطَد (طَسیىِ دس صیش روش گشدیذُ) اٍلَیت هیذّذ.
منابع :ثشًبهِ  CBRحوبیت هستمین خَیص سا ثطىل ّوىبسی تخٌیىی (استخذام هتخصصیي) ،استخذام وبسوٌبى خذات هلىی (ضبهل ثست ّبی
 ٍ )۱-۴توَیل ًسجی آهَصضی وِ دس پالى اصالحبت ٍصاستخبًِ هشثَطِ گٌجبًیذُ ضذُ ثبضذ .دس عیي حبلت ثب ایي ثشًبهِ یه سلسلِ سَْلت ّبی
استشاتیژیه (الذاهبت تغییش هذیشیت) ثطوَل حوبیت ٍسیع سیبسی ثشای اصالحبت ،حىَهت اصالح طلت ،جلت ّوىبسی ّبی ٍسیع توَیل
وٌٌذگبى ثشای آٍسدى اصالحبت ٍ ّوسَیی استشاتیژیه (اّذاف هطتشن) ّوشا هیجبضذ .هٌبثع فَق تَسط ثشًبهِ ّبی خَدوبس ثوٌظَس ثْجَد
هَثشیت ثشًبهِ حوبیت هیطًَذ.
فعالیت ها :هٌبثع ثشًبهِ ثبعث یه سلسلِ فعبلیت ّبی هطخص هیطَد .دفبتش ثشًبهِ دس ٍصاست هبلیِ ٍ وویسیَى اصالحبت اداسی ٍ خذهبت هلىی
تسْیالت الصم ثشای ایجبد پالى اصالحبت ،پشٍسِ استخذام ،تطجیك ثشًبهِ ّبی آهَصضی ،اًجبم دادى ًظبست ٍ اسصیبثی ،دادخَاّی ٍ آگبّی عبهِ ٍ
اطوٌبى اص وٌتشٍل ٍ ویفیت الصم طجك هعیبسات ثشًبهِ فشاّن هیسبصدٍ .صاستخبًِ ّب ٍ ًْبد ّبی ضبهل دس ثشًبهِ ،پالى ّبی اصالحی خَیص سا
تشتیت ،گشٍح هیذسیتی اسضذ سا استخذام ٍ اهَصش هیذٌّذ ٍ پشٍسِ ّبی وبسی سا ضٌبسبیی هیىٌٌذ (ثگًَِ هثبل :سبدُ سبصی پشٍسیجش وِ ثبعث
اسایِ خذهبت عبهِ ثبضذ ،سبدُ سبصی سیستن تصذیك هحصَالت داخلی ثشای سىتَس خصَصی جْت اصدیبد ظشفیت صبدسات ،ثْجَد دس سًٍذ ًظبستی
اص آهَصش ثب ویفیت ،اصالحبت دس عشصِ اًجبم وبس ،اصالحبت دس عشصۀ هبلیبت ٍ عَایذ ،تطجیك استبًذاسدّبی هحیط صیستی ،تطجیك هذل هطبسوت
خصَصی عبهِ ،تٌظین لشضِ ّبی هجذد ثستِ ّبی تشٍیج ثشای دّبلیي ،اص ثیي ثشدى پشٍسِ ّبی تىشاسی ٍ سبثمِ ٍ ،غیشُ).
محصول :هٌبثع ٍ فعبلیت ّب هب سا ثِ هحصَل سَق هیذٌّذ .هحصَل ضبهل تبئیذ اص تطجیك پالى ّبی اصالحبتٍ ،ضبحت دس هبهَسیت ٍ هٌطمی
سبصی تطىیالت اداسات هیجبضذ .عالٍتبً ،هحصَل ضبهل ادغبم سبختبس ّبی هَاصی ،سبدُ سبصی پشٍسِ ّبی وبسی ٍظبیف هطتشن (هٌبثع ثطشی،
تذاسوبت ،هبلی ٍ غیشُ) ٍ غیش هطتشن ٍ ،جزة هٌبثع ثطشی ٍاجذ ضشایط دس پست ّبی هذیشیتی ولیذی هیجبضذ.
پیأمذ ها :هٌبثع ،فعبلیت ّب ٍ هحصَل هب سا ثِ یه سلسلِ پیبهذّب سَق هیذّذ .وویتِ سّجشی ثشًبهِ  CBRپالى اصالحبت ٍصاستخبًِ ّب سا هٌظَس
وشدُ ،اٍلَیت ّبی سٍضي سشهبیِ گزاسی ایجبد گشدیذُ ٍ سبحِ هسئَلیت اداسات ٍاضحتش ضذُ ،تب ایجبد یه سیستن حىَهتذاسی هَثش ٍ هثوش سا
حوبیت وشدُ ثبضینّ .وچٌبى دس سطح پیبهذ ّب ،ثشای ایٌىِ دستشسی ثِ خذهبت عبهِ حوبیت ضَد ،الذاهبت هطخص دس هَسد ادغبم سبختبس
ّبی هَاصی (حوبیت ّبی ثیشًٍی) ،تمَیت هذل ّبی اسایِ خذهبت ٍ ،سٍش ّبی هعیبسی اجشایی ًیض ثذست خَاّذ آهذ.
تاثیرات :ثشًبهِ  CBRسًٍذ عصشی سبصی اصالحبت سا ثب استفبدُ اص تجبسة آهَختِ ضذُ اص تطجیك عولی ثب تذاٍم ٍ تىثیش آى پس اص ختن هذت
تعییي ضذُ ثشًبهِ ًْبدیٌِ خَاّذ سبخت .تبثیشات تٌْب دس چْبسچَة پیطشفت ّب دس عشصۀ اسایِ خذهبت ،حىَهت پبسخگَ ٍ ،حشوت ثسَی
خَدوفبیی اًذاصُ هیطَد.
چٌیي یه ثشًبهِ ّوشای ثب یه سلسلِ خطشات هیجبضذٍ ،لی حوبیت لَی سیبسی ،پالى ّبی ٍاضح ثشای اصالحبت ٍ ،هذیشیت ٍ ّوبٌّگی لَی ،ایي
ثشًبهِ هیتَاًذ هَفمیت ّبی لبثل هالحظِ سا ثذست ثیأٍسد .دس ضوي ،پشٍسِ خَدوبس آًالیي وِ ّوِ هَاسد فَق سا ضشح هیذّذ تشتیت ضذُ است وِ دس
آى سٌّوَد عولیبتی ٍ ثخص سَاالت ٍ جَاثبت هَجَد هیجبضذ.
لطفي ثِ ایي آدسس ًیض سش ثضًیذhttp://www.cbr.gov.af for more information :

