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اشتراک پوهندوی دوکتور محمد شریف شریفی و هیئت همراه شان در مجمع ادارات 

انتوسای) سازی   عالی بررسی دارای وضعیت شکننده کمیته ظرفیت  

 

رسیده گی به حوادثمالقات رییس اداره عالی بررسی با وزیر دولت درامور      

 

 گرامی داشت از هشتم مارچ روز جهانی زن در اداره عالی بررسی

 

 

تیم تخنیکی وزارت مالیه با اعضای اداره عالی بررسی روی دومین نشست مشورتی 

ایجاد سیستم جدید درآن وزارت به هدف تحقق اصالحات و شفافیت مالی درادارات 

دولتی افغانستان

 

برنامه نیازسنجی آموزشی از سوی کمیسیون اصالحات اداری و خدمات ملکی در 

 اداره عالی برسی آغاز گردید

 

 جدید هنمونی  پالنگذاری  بامعیارهایروزه در اداره به هدف ر تدویر ورکشاپ یک

 

نشست مسووالن اداره عالی بررسی با نهادهای همکار در مورد نهایی سازی میکانیزم 

مشارکت عامه در روند بررسی
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------------------------------------------------------------------------------------------ 

 گان خواننده با یسخن

 بررسیاستقاللیت اداره عالی 

استقاللیت یکی از اصول پذیرفته شده ادارات عالی تفتیش است؛ باید این اصل در تمام جوامع ملل پذیرفتنی و       

قابل درک باشد به همین اساس سازمان های بین المللی تفتیش  پیرامون نهادینه شدن پدیده استقاللیت در ادارات 

به عنوان یک سازمان فراگیر ( INTOSAI)مللی ادارات عالی تفتیش سازمان بین ال. عالی تفتیش درجهان تأکید دارد

برای جامعه مفتشین مستقل دولتی فعالیت می کند؛ این سازمان چارچوبی را برای ادارات عالی تفتیش در سراسر 

این . جهان فراهم ساخته تا توسعه و انتقال دانش را ارتقا دهند و تفتیش دولتی را در سراسر جهان بهبود بخشند

مبادله تجربه میان کشور های « همکاری های متقابل به نفع همه است» سازمان در زنده نگهداشتن شعار انتوسای

عضو انتوسای و یافته ها و دیدگاه های حاصل از آن تضمینی است که تفتیش دولتی به طور پیوسته با به کارگیری 

 . پیشرفت های جدید به پیش می ورد

خود مختار، مستقل و غیر سیاسی است؛ سازمانی غیر دولتی که موقعیت مشاوره ای ویژه ای در  انتوسای سازمان      

این سازمان پس از سازمان ملل متحد، دومین . سازمان ملل متحد دارد( ECOSOC)شورای اجتماعی و اقتصادی

 . سازمان جهانی بوده که از جانب اسامبله عمومی ملل متحد هم تائید گردیده است

میالدی تصویب  ۷۷۱۱ان انتوسای اعالمیه لیما را به عنوان یک رهنمود در بخش اخالقیات تفتیش در سال سازم

این اعالمیه مهم و اساسی، روش نظری و فلسفی سازمان انتوسای را از هم جدا کرد و با تصویب اعالمیه . نمود

 . ارزش های دموکراتیک تأکید مینماید در رابطه به اصل استقاللیت ادارات عالی تفتیش و ۷۰۰۱مکسیکو از سال 

نهاد های عالی تفتیش فقط  به اساس اعالمیه لیما پیرامون استقاللیت ادارات عالی تفتیش می توان اشاره نمود؛ که     

جع تحت تفتیش مستقل بوده و در برابر ااز مر  در صورتی میتوانند وظایف شان را بطور عینی و موثر انجام دهند که

اگر چه نهاد های دولتی بطور مطلق مستقل بوده نمیتوانند بخاطریکه آنها بخش از . رجی حمایت شوندنفوذ خا

؛ تا نهاد های عالی تفتیش به استقاللیت وظیفوی و سازمانی جهت انجام وظایف شان نیاز دارنداما دولت میباشند، 

و تفصیالت باید در قانون تنظیم  ،گرددی مسجل ایجاد نهاد عالی تفتیش و اندازه استقاللیت الزمه آن در قانون اساس

به ویژه حمایت قانونی کافی منجانب محکمه عالی در برابر هر نوع مداخله در استقاللیت نهاد عالی تفتیش و . شود

نیز اشاره  استقاللیت اعضا و مقامات رسمی نهادهای عالی تفتیشپیرامون .دستورالعمل تفتیش باید تضمین گردد

اعضای که به عنوان . استقاللیت نهاد های عالی تفتیش یک رابطه ناگسستنی با استقاللیت اعضای آن داردشده که 

اشخاص تصمیم گیرنده نهاد عالی تفتیش گماشته میشوند ، آنها مبنی بر تصامیم شان نزد طرف ثالث جوابگو بوده و 

استقاللیت اعضا در کل  .تیش را تنظیم مینمایدفعالیت نهاد عالی تف اعضای تصمیم گیرنده و یا راّس واحد رهبری،

شده  حطرفی از اداره باید در قانون اساسی واضیبه ویژه طرزالعمل ها برای ب. باید توسط قانون اساسی تضمین گردد

هم چنان   .روش استخدام و برطرفی اعضا به قانون اساسی هر مملکت رابطه دارد. و به استقاللیت اعضا زیان نرساند

که تفتیش میشوند تحت تاثیر قرار داشته و  یدان نهاد عالی تفتیش نباید در کارهای مسلکی خود توسط اداراتکارمن

د؛ غیر جانبدار، غیر سیاسی، بیطرف بودن نیز از اصول پذیرفته استقاللیت ادارات وابسته باشن اداراتنباید به 

 . محسوب میگردد

 

 

 :     همکاران این شماره

 ذبیح اهلل ذکی:  ویراستار 

عبدالوکیل نایبی: گزارشگر  

محمد احسان بابکرخیل:  دیزاین  
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www.sao.gov.af/ :ویب سایت    
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  اشتراک پوهندوی دوکتور محمد شریف شریفی و هیئت همراه شان در مجمع ادارات عالی بررسی دارای وضعیت شکننده کمیته ظرفیت

 (انتوسای )ازی س

 

پوهندوی دوکتور محمد شریف شریفی رییس اداره عالی بررسی 

وهیئت همراه شان در مجمع ادارات عالی بررسی دارای وضعیت 

مارچ  ۷۷تا  ۷2که به تاریخ ( سازی انتوسای کمیته ظرفیت)شکننده 

در شهر جانسبورگ کشور افریقای جنوبی برگزارشده  ۷۰۷2سال 

 .نمودند بود، اشتراک

هدف از اشتراک در مجمع ادارات عالی بررسی دارای وضعیت 

سازی انتوسای و  شکننده، شریک سازی تجارب با کمیته ظرفیت

ادارات عالی بررسی کشورهای عضو، اتخاذ اقدامات برای باال بردن 

توجه  سطح فعالیت اداره و همکاری در بخش دولت سازی و جلب

و اداره  (CBC) (INTOSAIs)سازی انتوسای  کمیته ظرفیت

ها در جهت ارتقای  ملی بررسی کشور سویدن برای ادامه کمک

 .ظرفیت مسلکی اداره عالی بررسی افغانستان بود

سازی انتوسای،  ارائه پریزنتیشن ها توسط متخصصان کمیته ظرفیت

افروسای، کشور سویدن و ناروی در مورد اهداف و مقاصد مجمع و 

عالی بررسی مطابق به رهنمود انتوسای سازی در ادارات  ظرفیت

 .محور نشست جانسبورگ بود

های مجمع،  منظور شریک سازی تجارب بین اشتراک کننده به 

پریزنتیشن ها توسط روسای ادارات عالی بررسی کشورهای 

افغانستان، سودان، فلسطین، سیرالیون، زمبابی، و الیبریا ارائه گردیده 

 .ن نیز پاسخ داده شدو به پرسش های اشتراک کنندگا

های کلیدی  ها روی میزگرد در مورد شریک سازی چالش بحث

های کلیدی  بندی چالش ادارات عالی بررسی و توافق بر سر اولویت

گیری در  برای بحث در جلسه، کارهای گروپی بحث و تصمیم

موارد، چگونگی تقویت ظرفیت و نقش پارلمان در ارزیابی 



های بررسی و اینکه چطور نقش ادارات عالی بررسی را به  گزارش

آگاهی عامه معرفی نمایم، اعتماد شهروندان و حکومت را به دست 

های دولت را مشخص  آوریم، ادارات عالی بررسی چطور ضرورت

 .ها رسیدگی نماید، را در برگرفت نموده و به آن

 

المللی ادارات عالی  ی بینچگونگی تطبیق معیارها

در ادارات عالی بررسی، مشکالت برسر تطبیق  (ISSAIs) بررسی

آوری و شریک سازی تجارب  المللی بررسی، جمع معیارهای بین

المللی نیز شامل  مؤثر ادارات عالی بررسی در تطبیق معیارهای بین

اجندای مجمع بود که روی تطبیق عملی آن ادارات عالی بررسی 

 .مودندتعهد ن

محترم پوهندوی دوکتور محمد شریف شریفی رئیس اداره عالی 

ها و  شان ضمن ابراز امتنان از برگزارکننده بررسی افغانستان در بیانیه

کنندگان مجمع و اداره بررسی افریقای جنوبی، درباره دست  تسهیل

های مسلکی  ویژه در بخش آوردهای اداره عالی بررسی افغانستان به

، (ISSAI)المللی ادارات عالی بررسی  یق معیارات بینسازی و تطب

های موجود قانونی در استخدام افراد شایسته، عدم استقاللیت  چالش

های مکسیکو، جانسبورگ و  کامل اداره عالی بررسی خالف اعالمیه

لیما که بر استقاللیت اداره عالی بررسی کشورهای عضو ملل متحد 

 .نماید صحبت کرد تأکید می

شریفی از اجرای بررسی عملکرد که یک پدیده نو در بین  آقای

های  المللی بررسی در پروسه ادارات عالی بررسی بوده و معیارات بین

مختلف بررسی، پالنگذاری، بررسی اسناد و مدارک، گزارش دهی 

جمهور و  ها و گزارش هایکه بعد از ارایه به رئیس و تعقیب یافته

اره نشرمی گردد نیز معلومات ارائه پارلمان کشو، در ویب سایت اد

 .کرد

کشور ما به امنیت ضرورت دارد و برای تطبیق کامل : ایشان افزودند

ها  در زون (ISSAIs) المللی ادارات عالی بررسی ستندردهای بین

به امنیت و همکاری مراجع تحت بررسی ضرورت است؛ اما مراجع 

را ندارند و اسناد و مندی به تطبیق معیارات  تحت بررسی عالقه

وقت و زمان آن به  سوابق مورد ضرورت گروپ های بررسی را به

 .دهند اختیارشان قرار نمی
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تحکیم روابط مسلکی اداره عالی بررسی افغانستان با کمیته 

سازی انتوسای و اداره ملی بررسی کشور سویدن، ناروی و  ظرفیت

سازی با  ی انتوسای برای همکاری در ظرفیتالملل اداره انکشاف بین

 .اداره عالی بررسی افغانستان

های مسلکی بررسی در مورد پیشرفت و نوآوری در  کسب مهارت

سازی اداره عالی بررسی افغانستان با سایر  های بررسی همگام پروسه

ادارات عالی کشورهای عضو سازمان انتوسای، استفاده از تجارب 

منظور پیشرفت و نوآوری در  عالی بررسی بهمؤثر سایر ادارات 

 .های بررسی پروسه

جانبه مسلکی میان کشورهای در  های همه ها و همکاری نشست

های  وضعیت شکننده و تأمین ارتباطات از طریق انترنت و سایت

اجتماعی، ازجمله دست آورد های بود که ازسوی رییس اداره عالی 

 .ت نیزارایه گردیدبررسی برای اشتراک کنندگان این نشس

ادارات عالی بررسی کشورهای، افغانستان، افریقای جنوبی، عراق، 

الیبریا، فلسطین، رواندا، سیریلون، سودان، سودان جنوبی، زمبابی 

های  شامل کشورهای دارای وضعیت شکننده هستند و نماینده

انکشافی افروسای، آی دی آی، کشورهای ناروی و سویدن به 

ه و برگزارکننده درین مجمع حضور به هم رسانده کنند حیث تسهیل

 .بودند

 

 

 

 

 

 

 

 3 



---------------------------------------------------------------------------------- 

 مالقات رییس اداره عالی بررسی با وزیر دولت درامور رسید گی به حوادث

---------------------------------------------------------------------------------- 

 

محترم نجیب آقا فهیم که به تازه گی از سوی محترم 

افغانستان به عنوان وزیر دولت درامور ی رییس جمهور

رسیدگی به حوادث گماشته شد ه است؛به روز سه شنبه 

دکتورمحمدشریف شریفی با محترم  ۷9۷۱حمل  ۷۷

 .رییس اداره عالی بررسی درمقراین اداره دیدارکرد

ی ام نخست دکتورشریفی پیرامون نحوهدرگ

کاری،ساحات مسوولیت وفعالیت های اداره به وزیر 

دولت دراموررسیده گی به حوادث؛ معلومات ارایه 

کرده افزود که تجارب ویافته های مسلکی این اداره 

است که فساد مالی درادارات دولتی  بیان گراین واقعیت

به مقیاس متفاوت موجود است، که جهت مبارزه با این 

مصیبت، الزم است تا حین اجراآت، تطبیق قوانین و 

مقررات را در بخش مالی و حسابی فراموش نکنیم؛ زیرا 

مدیریت نوین راهبردی می طلبد تا توجه بیشتر به 

عالی بررسی کنترول داخلی صورت گیرد، رئیس اداره 

به طورمستند مواردی را که در اجراآت اداره یکه ایشان 

جدیدآ درراس آن قرارگرفته است به ایشان بازگو 

 .نمود
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وزیر دولت درامور رسیدگی به حوادث درین 

تالش می کند تا مسؤلیت خویش را به  :دیدارگفت

حیث وزیر دولت در امور مبارزه با حوادث به درستی 

وپیشبرد این مسوولیت مستلزم همکاری های انجام دهد 

ضمن بحث   آقای فهیم.اداره عالی بررسی نیزمی باشد

وتبادل نظر روی سایرموضوعات مورد عالقه با رییس 

اداره عالی بررسی،ازبخش های اداره به ویژه بخش 

نشراتی وکتابخانه اداره عالی بررسی، سالون ها، اتاق 

وجودیت کتابخانه نیز دیدن نموده و م های آموزشی 

مجهز را، در راستای پیشبرد کارهای مسلکی وپژوهشی 

 .یک غنامندی بزرگ تلقی نموده و با اهمیت خواند

 

وزیر دولت درامور رسیدگی به حوادث در اخیر 

درکتاب یاد داشت خاطرات اداره عالی بررسی نوشته 

بازدید از اداره عالی بررسی ومالقات با جناب : است

فرصت مغتنمی بود، درجریان بازدید از شریفی صاحب 

کتابخانه اتاق های جلسات و سالون های کنفرانس 

دیدن نمودم، تزیینات همه اتاق ها دیدنی وجالب بود 

وی . یک اداره رسمی را به رخ می کشید  که اهمیت

دراخیر از تدبرومدیریت منظم رییس اداره عالی بررسی 

برای ایشان قدردانی نموده وموفقیت های مزیدی را 

 .استدعا نموده است
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---------------------------------------------------------------------------------- 

 گرامی داشت از هشتم مارچ روز جهانی زن در اداره عالی بررسی

--------------------------------------------------------------------------------- 

گرامی   در این اداره  مسئوالن اداره عالی بررسی از روز جهانی زن

 .داشت به عمل آوردند

محترم مجیب الرحمن شیرزاد معاون مالی واداری اداره عالی بررسی 

درادیان قبل از اسالم : مناسبت بیان داشتدر سخنرانی شان به این  

زنان جایگاهی نامناسب دراجتماع داشتند وازآنها به حیث برده، 

غالم استفاده صورت می گرفت وحتا دختران ازسوی پدران شان 

اما باظهوردین مبین اسالم زنان از ارزش . زنده به گورمی شدند

ریم وجایگاهی باالی دراجتماع برخوردارشدند و درقرآن ک

 .واحادیث نبوی نیزحقوق شان برابربامردان تعین شده است

 

آقای شیرزاد زن را روشن ترین افق پیروزی، پرشکوه ترین اوج 

موفقیت، بلند ترین قله ظفر، درخشان ترین خورشید هدایت و روز 

های  گرامی داشت از جایگاه زن را روز آموختن باغبانی گل

بازکردن دریچه دل به سوی آسمان آبی و روز  خوشبو، روز

پوشیدن زیباترین جامه عفت وحیا برتن مروارید های دریای معرفت 

ما مفتخربه پیروی از آیینی هستیم که : تعریف کرده بیان داشت

درسیر به سوی کمال هیچ تفاوتی بین مردوزن وجود ندارد و دین 

تمم حیات انسانی مقدس اسالم زن را به عنوان رکن مهم زندگی وم

 .وعضو مهم وموثرجامعه بشری قلمداد کرده است

: معاون مالی واداری درمورد به میان آمدن روز جهانی زن گفت

میالدی درنتیجه راه اندازی تظاهراتی که از  ۷28۱درهشتم مارچ 

سوی زنان به هدف بدست آوردن شرایط بهترکار از طرف دست 

کارگر دریکی از فابریکه های نساجی چهل هزار زن  0۰۰۰۰کم 

درشهرنیویارک ایاالت متحده امریکا به وقوع پیوست ودرنتیجه 

رویه خشن روسای فابریکه؛ زنان در محل کارشان محبوس می 

دلیل بروز آتش سوزی وایجاد وحشت   شوند که درین اثنا به

زن جان های شان را ازدست داده وشماری زیادی  ۷۷۷وسراسیمگی 

م برداشتند واین حادثه درتاریخ جهانی ماندگارشدنیز زخ

. 
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های پسین و  ها و دهه پس از اعتراضات زنها در طول سال سرانجام

روز جهانی "  مارچ به عنوان 2های دردناک  برجا گذاشتن خاطره

اولین روز جهانی زن در  ۷۷۷۷مارچ 2شناخته شد و در   "زن

کشورهای سویدن، دنمارک، آلمان، اطریش، سویس و امریکا 

گرامی داشت به عمل آمد که میلیون ها زن در برگزاری این روز 

درحال حاضرزنان بسیاری در سراسر جهان، این روز . شرکت کردند

شفیقه جعفری یک .دارند را با برگزاری مراسم مختلف گرامی می

در رابطه به هشتم   ان اداره عالی بررسی درمقاله ی کهتن از کارمند

تا پیش از ظهوراسالم، دربیشترملل : تهیه نموده بود بیان کرد مارچ 

جهان زن موجود ضعیف وناچیز به شمار می رفت که فاقد هرگونه 

وجود زن تنها برای   و شخصیت انسانی پنداشته می شد و ارزش

وی این وضع تأسفبار تا آنجا  به گفته. خدمت مرد تلقی می گردید

اما با طلوع . این نداشتند پیش رفته بود که خود زنان پندار جز

خورشید اسالم از پس ابرهای تاریک عربستان، شخصیت وارزش 

به عنوان شخص ( ص)واقعی زن به او باز گردانیده شد وپیامبراسالم 

مند اول جامعه اسالمی به زنان نگاه محترمانه داشت و توجه ارزش

 .اسالم به زن، زن را ازمنجالب حقارت بیرون کشید
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نجیبه امیری یکی از بررسان اداره عالی بررسی 

زمانیکه : نیزدرمورد جایگاه زنان صحبت نموده گفت

انسان پا در عرصه زند گی میگذارد همین مادراست که 

طفل خویش را با دنیای ازمشکالت تربیه وپرورش 

تا بزرگ شود ومصدرخدمت واقعی برای خود میدهد 

 .وجامعه خود گردد

به آموزش طفل را یکی از  خانم امیری رسید گی 

آروزهای همیشگی مادر می داند که برای برآورده شدن 

این امر، زحمات زیادی را مادرمتقبل می شود بناً اطاعت 

 .ازفرمان مادر را یکی از وجایب اساسی هرانسان می داند

من مسئول جندر دراداره عالی بررسی نیز دراین صفورا س

مراسم پارچه شعری را که حکایت کننده زحمات 

ومشکالت زنان در جامعه امروزی افغانستان بود را به 

خوانش گرفت و درکل گرامی داشت از روز جهانی زن 

 .ازسوی حاضرین به گرمی استقبال گردید

که از سوی  سرانجام این محفل با اهدای تحایفی نقدی

اداره عالی بررسی برای کارمندان زن در نظرگرفته شده 

 .بود پایان یافت
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---------------------------------------------------- 

دومین نشست مشورتی تیم تخنیکی وزارت مالیه 

شفافیت مالی درادارات دولتی با اعضای اداره عالی بررسی روی ایجاد سیستم جدید درآن وزارت به هدف تحقق اصالحات و 

 افغانستان

 

 

 

اولین نشست تیم تخنیکی برنامه عملکرد وزارت 

مالیه درماه جدی سال قبل خورشیدی دریک جلسه 

مشورتی بامعاون مالی واداری و رٔوسای بخش 

های مختلف اداره عالی بررسی، روی تطبیق طرح 

درادارات ایجاد سیستم جدید، به هدف شفافیت مالی 

 ن ازجمله اداره عالی بررسی انجامدولتی افغانستا

 .شده بود

 

پس ازمشوره وطرح راهکارها به هدف تحقق این برنامه دراداره عالی بررسی، دومین نشست مشورتی ومعلوماتی تیم تخنیکی وزارت 

حمل  22وسایرمسوولین این اداره، روز یکشنبه مالیه با محترم مجیب الرحمن شیرزاد معاون مالی واداری، روسای بخش های مختلف 

 .خورشیدی درتاالرمطبوعاتی اداره؛ تدویرگردید 2337سال 
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برنامه مدیریت مالی عامه که قراراست از طریق : نسیم لطیفی کارشناس ارشد مدیریت مالی وعملکرد وزارت مالیه بیان نمود

استراتژی ملی صلح  "یکی از برنامه های درازمدت  مدیریت عملکرد، برنامه اصالحات درادارات دولتی را تحقق ببخشد 

به گفته وی اهداف عمده مدیرت . رییس جمهور افغانستان می باشد ویکی ازاولویت های کاری جاللتمآب "وانکشاف 

عملکرد آوردن اصالحات درادارات دولتی می باشد که توسط ایجاد سیستم های جدید، بلند بردن ظرفیت ها درادارات 

 .وعیار سازی تمام پروسه های کاری با معیارهای بین المللی ازطریق این سه بخش عمده عملی می گردد

سیستم جدید از پالن   آنان میخواهند برای مسووالن وکارمندان ادارات به ویژه اداره عالی بررسی: لطیفی بیان داشت آقای

ساله خود، پالن آوردن اصالحات را ترتیب و  8سازی را ازلحاظ تخنیکی آن معرفی کنند، زیرا هراداره باید مطابق به پالن 

ا مطابق به جدول ارایه شده دراین سیستم ارزیابی کرده وخود را نمره بدهند؛ پس از شش ماه نخست سال فعالیت های خود ر

اما در ختم سال این کارکرد ها ازسوی مشاورین مستقل، دوباره ارزیابی و نهایی می شود وبه جاللتماب رییس جمهور و 

مک های بعدی خودرا برنامه نهاد های کمک کننده ارایه می گردد تا نهاد های کمک کننده مطابق به این میکانیزم؛ ک

 .ریزی کنند

از وزارت مالیه آغاز گردیده و تمام بخش های این وزارت به شمول دفتروزیرمالیه  ۷۰۷8برنامه شفافیت عملکرد درسال  

و اداره آسان خدمت، نیزشامل این برنامه شدند وقراراست  AITI تاکنون اداره تدارکات ملی،. زیرپوشش قرارگرفته است

اداره عالی بررسی نیز به این پروسه بپیوندد و همچنان گفتگو ها با وزارت فواید عامه نیز ( ۷۰۷2) وان میالدی درسال ر

 .شامل این برنامه شوند  ۷۰۷2صورت گرفته تا درسال 

د از با توجه به نیازمندی ها وتوانایی های این برنامه دیده می شود که ساالنه چه تعدا: مشاورتخنیکی وزارت مالیه گفت

بیشتر باالی شفافیت مالی، عملکرد وحسابدهی مالی درادارت دولتی   ادارات دولتی زیر پوشش این برنامه که هدف آن

دونرهای کمک کننده  افغانستان می باشد قرارمی گیرند تا بتوانیم برای تحقق اصالحات درادارات دولتی وارتقاء ظرفیت، با 

 .دست بیارویمدرتماس شویم وهزینه این برنامه را ب 
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--------------------------------------------------------------------- 

 ازسوی کمیسیون اصالحات اداری امروز دراداره عالی برسی آغازگردید نیاز سنجی آموزشی برنامه

-------------------------------- 

 

     به هدف ارتقای ظرفیت کارمندان وتشخیص 

 ۷9۷۱حمل سال  ۷۷نیازمندی های کارمندان چهارشنبه 

انیستیتوت خدمات برنامه نیازسنجی آموزشی از طرف 

فریبا .ملکی کمیسیون اصالحات اداری آغاز گردید

میا قادری کارشناس نیاز سنجی آموزشی انیستیتوت 

خدمات ملکی کمیسیون اصالحات اداری گفت راه 

دارات به ویژه اداره عالی ااندازی این برنامه در 

پس از خانه پری فورمه ها که بررسی پس از 

 -----------------------شهرت، درجه 
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مشخص می   کارمند فراگرفته استتحصیل وبرنامه های را که قبل ازین 

. سازد که چه تعداد ازکارمندان به کدام نوع آموزش های مسلکی نیازدارند

به ویژه  انرا درمورد نیاز سنجی ارایه کرد تا کارمندن وی یک پریزنتش

کارمندان تازه تقررازمفهوم کلی نیاز سنجی آگاهی حاصل کنند پس از طی 

دی های کارمندان آنان را در برنامه های مراحل این روند مطابق به نیازمن

آموزشی کوتاه مدت میان مدت ودرازمدت که از پانزده روز، سه ماهه 

وچهارده ماهه می باشد تحت آموزش قرارمی هند تا کارمندان بتوانند با بلند 

 .را انجام دهندرفتن ظرفیت کاری شان درادارات مربوطه کارهای موثری 

 

 



------------------------------------ 

 جدید تدویر ورکشاپ یک روزه در اداره به هدف رهنمونی  پالنگذاری  بامعیارهای

----------------------------------------- 

 

برای روسا  ۷9۷۱حمل  ۷2اداره عالی بررسی روز یکشنبه  اداری محترم مجیب الرحمن شیرزاد معاون مالی و

وآمرین بخش های مختلف اداره، روی نحوه وترتیب پالن گذاری بامعیارهای جدید؛ توضیحات رهنمونی و 

 .مشرح ارایه کرد

هرچند درگذشته همکاران دراداره عالی بررسی نیزدر این زمینه آموزش های را فرا گرفته : آقای شیرزاد افزود

ها با معیارهای جدید پالنگذاری روی پروگرام ها،  شاپ، آشنایی کامل مسووالن بخشاند؛ اما هدف از این ورک

پروژه ها، پالیسی، استراتژیِ وسایر موضوعاتی مرتبط با مسوولیت های کاری اداره است که باید گهگاهی 

 .تجدید گردد
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کارصورت می FPIPساله  8در اداره باالی پالن استراتژیک اداره وهمزمان باالی پالن : ایشان تاکید کردند

گیرد که در این جریان  به بعضی موضوعات جدید روبه رو می شویم وباید ازقبل مفاهیم آن را بدانیم و روی 

 .نه ایجاد و روی آن کارکینمموضوعات به صورت مشترک به  تفاهم برسیم تا یک نظرعمومی در این زمی

به صورت عموم درمدیریت پروژه ها که پالنگذاری یک بخش آن است چند : معاون مالی واداری گفت

می باشد که به هدف دیزاین پروژه ها   Logic Modelموضوع معیاری استفاده می شود که یکی آن 

 .درمعیارهای جدید به کار می رود ؛ درینجا شرح داده می شود
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 نشست مسووالن اداره عالی بررسی با نهادهای همکار در مورد نهایی سازی میکانیزم مشارکت عامه در روند بررسی

 

بزرگ اداره عالی بررسی، با حضور وسیع نمایندگان جامعه مدنی،  ستنش ازپس 

 به هدف مشارکت عامه در روند بررسی در کابل ها رسانهاجتماعی و  یها سازمان

؛ صورت گرفته بود در کابل ها رسانه در مرکز حوت سال گذشته 32که در 

با حضورمسووالن اداره  نشست کاری روی نهایی سازی مسوده این برنامه مجدداً

در سکرتریت حکومتداری باز و  ها رسانهجامعه مدنی،  یندگانو نماعالی بررسی 

 .برگزار شدعالی بررسی  اداره

حسینی معاون مسلکی اداره عالی بررسی درین نشست  یمحمدمهدمحترم 

 سازی نهایی در ها رسانه و نهادی جامعه مدنی همکاری ومشارکت  :گفت

اداره عالی بررسی  سوی ازکه  میکانیزم مشارکت عامه در روند بررسی مسوده

پیشبرد این برنامه، یک کار که  گیرد میبه این هدف صورت  ترتیب شده است،

 .اداره عالی بررسی تلقی نشود توسطبدون مشوره 

 مورد دردیگری نیز  های دیدگاهبانک جهانی بعضی  آنکه با :وی افزود

 برنامه درو  شده گرفته شان تأییدیاما  ؛مشارکت عامه دارندمسوده  نویس پیش

 تأکیدگرفته بود  صورت نیز ( OGP)سکرتریت حکومتداری باز همرایکه 

گرفته  این مسوده مورد در نیز ها رسانه وجامعه مدنی  دیدگاهکه باید کردند 

 .شود

بان شفافیت افغانستان، نهاد برابری دید مجما، نمایندگانتی درین نشست مشور

و کمیته  افغانستان بازسکرتریت مشارکت دولتداری  دموکراسی وبرای صلح 

 ووپیشنهادات خود را برای نهایی سازی مسوده  ها دیدگاهمصوونیت خبرنگاران 

 .این برنامه با معاون مسلکی اداره عالی بررسی درمیان گذاشتند تحقق

دهی درست برای شهروندان  آگاهی و سازی فرهنگهدف از تحقق این برنامه 

که از سوی اداره عالی بررسی  باشد میدر روند بررسی  شان گیریسهم  مورد در

 .شود میپیش برده  OGPنک جهانی و همکاری با به و
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