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مالقات رییس اداره عالی بررسی با رئیس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی

پوهنوال دکتورمحمد شریف شریفی رییس اداره عالی
بررسی روز سه شنبه  32اسد  7231با محترم قانونپوه
داکتر محمد قاسم هاشمزی ،رییس کمیسیون مستقل
نظارت برتطبیق قانون اساسی ،در دفتر کارشان مالقات
نمودند ..نخست دکتورشریفی پیرامون نحوه ی کاری،
ساحات مسوولیت ،فعالیت ها و دست آوردهای اداره عالی
بررسی طی سال های اخیر به رییس کمیسیون مستقل
نظارت برتطبیق قانون اساسی معلومات مفصل ارایه نمود.
وی ضمن شمارش دست آوردها ،افزود که صداقت ،غیر
جانبدار بودن و معیاری بازرسی نمودن امور مالی و حسابی،
یکی از سنگ پایه های زیرین این اداره میباشد .این اداره
باید از استقاللیت کامل برخوردار باشد.متعاقبن ،رییس
کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی نیز از

رییس کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی
دراخیر ازبخش های محتلف اداره به خصوص کتابخانه

کارکرد اداره عالی بررسی مخصوصاً طی سال های اخیر به

دیدن نموده و با اظهار امتنان از ابتکارات رییس اداره

نیکویی یاد کرده افزود:

عالی بررسی ،آن را یک گام ارزشمند در راستای

درشرایط کنونی ایجاب می کند تا این اداره با تعهد کامل وارد
عمل شود و نگذارد که سود جویان حرفوی با حیف ومیل
بودجه ملی ،روند پیشرفت وبازسازی وتقویت نهاد های دولتی
را آسیب برسانند .همچنان طرفین روی سایرموضوعات مورد
عالقه بحث وتبادل نظرکردند.
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غنامندی فرهنگ مطالعه و ارتقای ظرفیت کارمندان
عنوان کرد .

نشست اداره عالی بررسی با نهادهای مدنی به
هدف نهایی سازی میکانیزم مشارکت شهروندان در
روند تفتیش
در ادامه نشست های مشورتی اداره عالی بررسی با نمایندگان جامعه
مدنی و رسانه ها در مورد تدوین طرح میکانیزم مشارکت شهروندان
درروند تفتیش که اولین نشست آن چند ماه قبل درکابل برگزارشده
بود ،سید محمد مهدی حسینی معاون مسلکی اداره عالی بررسی ،روز

هدف از این نشست امضای تأییدی میکانیزم مشارکت

دوشنبه  8اسد سال  7231خورشیدی با نمایندگان ،سکرتریت

شهروندان درروند تفتیش توسط نهادهای دخیل و همکار

حکومتداری باز ،دیدبان شفافیت و مجتمع جامعه مدنی افغانستان،

در این پروسه وتصمیمگیری مشترک روی عملی سازی

درمقراداره عالی بررسی،باهم بحث وتبادل نظرکردند.

این میکانیزم در آینده میباشد.
معاون مسلکی اداره عالی بررسی با مرور مفصل از آغاز
این برنامه و پیشرفتهای که تاکنون درین زمینه صورت
گرفته است به شرکتکنندگان این نشست معلومات ارائه
کرده بیان داشت :تا جایکه قانون به آن ها اجازه میدهد،
مسوده میکانیزم مشارکت شهروندان با نهادهای داوطلب
و همکار شریک ساختهشده ،مشکالت مسوده مرفوع و
کدام نگرانی وجود ندارد.
آقای حسینی تأکید کرد که این میکانیزم باید هرچه
زودترازطرف نهادهای همکار و اداره عالی بررسی به امضا
برسد برنامههای بعدی آن نیز روی دست گرفته شود ،زیرا
تعهدات را که افغانستان به سکرتریت حکومتداری باز
) سپرده است انجام بپذیرد ودر صورت بروز (OGP
هرگونه تعامل وتحول نباید این میکانیزم تغییرکند.
سید محمد مهدی حسینی معاون مسلکی اداره عالی
بررسی افزود :تشکیل عملی کننده برنامه مشارکت
شهروندان به ریاست جمهوری فرستاده شده وبا

.

منظورنمودن جاللتماّب رییسجمهوراسالمی افغانستان
بست ها به اعالن رفته و پروسه استخدام افراد؛
آغازخواهد شد .وی همچنان تأکیدکردکه با امضا و نهایی
شدن میکانیزم مشارکت شهروندان درروند تفتیش ،آنان
برنامههای آموزشی خویش را آغاز خواهند کرد و باید این
برنامه مطابق به جدول زمانی؛درزمان معین خود عملی
گردد
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برنامه آموزشی مهارت های دفترداری در اداره عالی بررسی آغازگردید

برنامه آموزشی(مهارت های دفترداری) بیست تن ازکارمندان بخش های اداری اداره را به مدت ده روز تحت آموزش قرارمیدهد .این
برنامه آموزشی توسط استادان انستیتیوت مالی وبانکداری افغانستان  AIBFپیش برده می شود .مجیب الرحمن شیرزاد معاون مالی
واداری اداره عالی بررسی ،درآغاز این برنامه آموزشی ،ضمن قدر دانی ازهمکاری صادقانه انستیتیوت مالی وبانکداری افغانستان در
راستای پیش برد درس های این کارمندان ،ارتقای ظرفیت کارمندان دربخش های مختلف اداره را یک نیازمندی جدی دانسته و ازهمه
مشمولین برنامه آموزشی ،مهارت های دفتر داری ،خواست تا به وقت و زمان درس؛ آمادگی خود را داشته باشند وازین برنامه استفاده
بیشترنمایند.
این افراد که به ریاست ها وآمریت های مختلف اداره تعلق دارند ،پس از برنامه نیازسنجی آموزشی که توسط آمریت نیازسنجی آموزشی
انستیتیوت خدمات ملکی وبه همکاری آمریت ارتقای ظرفیت وانکشاف منابع بشری صورت گرفته بود؛ به این برنامه آموزشی معرفی شدند.
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افتتاح کورس آموزشی
تفتیش تدارکات در اداره
عالی بررسی

درنتیجه سعی وتالش اداره عالی
بررسی به هدف ارتقای ظرفیت
کارمندان ومطابق به پالن آموزشی
آمریت ارتقای ظرفیت منابع بشری،
روز شنبه ششم اسد سال 7231

که این نهاد میتواند مطابق به خواست اداره عالی بررسی برنامه های آموزشی
کارمندان ما را پیش ببرد.
این برنامه آموزشی ارتقای ظرفیت به بخش تفتیش تدارکات اختصاص یافته است و
کارمندان ما توسط استادان این انستیتیوت تدریس میگردد.آقای شیرزاد از مشمولین
این برنامه آموزشی خواست که این دورههای آموزشی هارا دستکم نگیرید ودرعملی

خورشیدی اولین برنامه آموزشی

ساختن آن تالش و دقت کامل داشته تا دراجرای کارهای مربوطه در اداره موثر واقع

تفتیش تدارکات ،توسط مجیب الرحمن

شوید.

شیرزاد معاون مالی و اداری و رییس

لطف الحق نوری پسرلی رییس انستیتیوت بانکداری و مالی افغانستان ،تفتیش را یکی

انیستیتیوت بانکداری ومالی افغا

از ارکان مهم واساسی درجمع نهاد های دولتی عنوان نموده گفت :این تفتیش

معاون مالی واداری اداره عالی بررسی

وبازرسی است که تعیین کننده و تفکیک کننده خوب از بد ،می باشد بنا انستیتیوت

گفت :این اداره به هدف ارتقای مؤثر و

بانکداری ومالی افغانستان کوشش میکند تا درهمکاری مشترک با اداره عالی بررسی

دوامدار و با کیفیت ،ظرفیت کاری

جهت موثریت کاری تجارب خویش را با کارمندان اداره عالی بررسی بهویژه در بخش

وتخصصی کارمندان،سال گذشته با

تفتیش تدارکات شریک سازد.

همکاری انستیتیوت مالی وبانکداری

قابل ذکر است که دراین برنامه آموزشی که به مدت ده روز یعنی از  6تا  71اسد سال

افغانستان برنامه های آموزشی را پیش

روان خورشیدی ادامه یافت  ،آموزشهای تفتیش تدارکات برای تعداد  78تن از

بردیم و بعد از ارزیابی و نتیجه کار این

کارمندان تدارکات و مفتشین؛ شامل هستند و هزینه مالی این برنامه از سوی اداره

اداره را مؤثر یافتیم ومطمین شدیم.

عالی بررسی پرداخت میشود .
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کمیسیون حق دسترسی به اطالعات آوردن تعدیالت درقانون جدید آن کمیسیون را با منسوبان
اداره عالی بررسی شریک ساخت

قانون اساسی افغانستان به حیث یک وثیقه ملی وعالی ترین سند ،مطابق به احکام این قانون که درماده ای ( پنجاهم ) آن
تسجیل شده به تمام شهروندان افغانستان حق داده است تا به هرگونه اطالعات وحقایق به صورت مستقیم ویاغیرمستقیم (
ازطریق رسانه ) وسایرمجراهای اطالع رسانی دسترسی داشته باشند.به این منظورمسئوالن کمیسیون نظارت ازحق دسترسی به
اطالعات ،به هدف تعمیم فرهنگ اطالع رسانی وظرفیت سازی مراجع اطالع رسانی درنهاد های دولتی به تاریخ  38عقرب 7236
خورشیدی ،دریک گردهمایی بزرگ که اکثریت منسوبان اداره عالی بررسی دران حضورداشتند؛ درمورد چگونگی این قانون و
راه های عملی آن معلومات همه جانبه ارایه کرده بیان داشت که ادارات به اساس قانون دسترسی به اطالعات مکلف هستند تا
مطابق به این قانون به تقاضای اطالعات ازجانب مردم؛ همکاری کنند .اما کمیسیون حق دسترسی به اطالعات ،به دلیل آوردن
تعدیالت درماده های این قانون ،روز سه شنبه  32اسد 7231خورشیدی برای بار دوم درتاالر کنفرانس های مطبوعاتی اداره
عالی بررسی برای منسوبان این اداره معلومات ارایه کردند.
نخست محترم محم د فاضل آرام آمر اطالعات و ارتباط عامه اداره عالی بررسی ،ضمن خوش آمدگویی تیم کاری آن کمیسیون،
حق دسترسی به اطالعات را یکی از شاخصه های مهم دولت های مردم محور دانست که رابطه میان شهروند ودولت را تامین می
کند.آقای آرام افزود :یکی ازاهداف اساسی اداره عالی بررسی ،حسابدهی ومسولیت پذیری درمصرف دارایی های عامه است که
بااهداف حق دسترسی به اطالعات کاملن نزدیک وهمآهنگ می باشد.
بناء اداره عالی بررسی به حیث یک مرجع مسوول همیشه متعهد است که مطابق به قانون اساسی ،قانون حق دسترسی به
اطالعات و مطابق اصول های مردم ساالری ب ا تمام شهروندان ،شرکای کاری داخلی مانند پارلمان  ،ادارات عدلی وقضایی ،رسانه
های همگانی  ،جامعه مدنی ،وغیره اطالعات مورد نیاز را مطابق قانون؛ به دسترس آنان قراردهد .محمد قیوم ابراهیمی کمیشنر
کمیسیون حق دسترسی به اطالعات نیزپیرامون اهداف وشاخص های قانون جدید به حاضرین معلومات ارایه کرد وتاکید کرد که هراداره
باید یک فرد مسئول در راستای ایجاد سهولتبه هدف حق دسترسی اطالعات به مردم ،همکاری کند.
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آقای آرام آمر اطالعات وارتباط عامه درپاسخ به این خواست آنان
افزود که اداره عالی بررسی عبدالصمد حقیار مدیر فصلنامه را از
دوسال به این سو درین زمینه موظف ساخته است که با متقاضیان
اطالعات همکاری نزدیک دارد.
درادامه این برنامه ،ولی اهلل مصباح همآهنگ کنندهکمیسیون حق
دسترسی به اطالعات ،ازآوردن تغییرات وتعدیالت درقانون جدیدحق
دسترسی به اطالعات ،به اشتراک کننده گان معلومات ارایه کرد


درگذشته این کمیسیون در تشکیل خود  72کمیشنر
داشت که به صورت دایمی درکمیسیون حضورنداشتند
وتنها هر پانزده روز یک مرتبه به کمیسیون آمده روی
تصامیم وفیصله بحث می کردند که درقانون جدید از 72
کمیشنر به 5کمینشر کاهش یافته است وبه صورت دوام
دار در کمیسیون حضور دارند تا کارهای کمیسیون
درست مدیریت شود.



درگذشته کمیسیون استقاللیت اجرایی بودجوی نداشت
اما درقانون جدید به حیث یک واحد بودجوی ومنحیث
یک کمیسیون مستقل عمل می کند.



قبلن قیمت یک فورم برای متقاضی اطالعات مبلغ ده
افغانی به فروش می رسید اما حاالبه صورت رایگان توزیع
می شود.

قانون جدید حق دسترسی به اطالعات به تاریخ 7236/73/73



توشیح شده است که نسبت به قانون قبلی سهولت های را

پیش ازین درصورت که یک نهاد اطالعات را به دسترس
متقاضی اطالعات قرارنمی داد ،فرد متقاضی تنها به همان

فراهم کرده است؛ اما روی هم رفته بعضی مشکالت کوچک هنوز

اداره شکایت می کرد؛ اما حال درصورت این امر

حل ناشده باقی مانده است که به گفته آقای مصباح برای رفع

متقاضی اطالعات می تواند به کمیسیون حق

آن کارآغاز شده است.

دسترسی به اطالعات نیز شکایت کند تا به

آقای مصباح گفت :مشکلی را که متقاضیان و رسانه ها با این

خواستش رسیدگی شود.

کمیسیون مطرح می کنند ،استثنای است که درقانون پیش بینی



شده است واطالعات که قابل نشر است ومحرم نیست به نحوی

درگذشته معیاد قرار دادن اطالعات ازسوی یک نهاد به

با اطالعات محرم ربط داده می شود وبه دسترس متقاضایان

رسانه ها سه روز درنظرگرفته شده بود؛ اما درقانون

قرار نمی گیرد،که ما به خاطر حل این مشکل روی طرح مسوده

جدید اطالعات باید در خالل یک روزی کاریبه دسترس

یک مقرره طبقه بندی اطالعات کاررا آغاز کردیم وبعد از نهایی

رسانه قرارگیرد.

شدن ،این مسوده را با ادارات شریک می سازیم که تمام



اطالعات خود را طبقه بندی کنند؛ تا اگر کدام اطالعات که

قانون قبلی دارای  23ماده بود اما در قانون جدید به 32
ماده افزایش یافته است.

درمحرمیت قرارمی گیرد باید درمقرره نوشته شده باشد که
کدام اطالعات وبه کدام دلیل محرم است و این طبقه بندی
اطالعا ت این مشکل را تا حد زیاد حل خواهد ساخت.
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ارائه معلومات تفتیش تکنالوژی معلوماتی )(IT

مسئول تکنالوژی معلوماتی اداره عالی بررسی پس از

برای رؤساوآمرین اداره عالی بررسی

برگشت از سفر قزاقستان خواسته است تا تجارب و
آموختههای را که در این سیمینار فراگرفته است را ،در
نشست یکروزه با رؤسا و آمرین اداره عالی بررسی
شریک سازد تا دانسته شود که تفتیش تکنالوژی
معلوماتی که یک سیستم الکترونیکی میباشد،درکنار
تفتیش عملکرد ،تفتیش رعایت قوانین و مقررات و غیره،
یک تفتیش جدید است و چگونه میتواند با ابزار های
کمکی تفتیش در راستای تحقق اهداف اداره ،از آن
استفاده صورت بگیرد .تفتیش تکنالوژی معلوماتی در
جهان تازه ایجاد شده است و با استفاده از انترنت و
ابزارهای تکنالوژی کاربرد مؤثر دارد و عالوتا روز به روز

قزاقستان یکی ازکشورهای آسیای میانه که عضویت اسوسای این سیستم درجهان گسترده ترمیشود و ایجاب آن را
(سکرتریت ارگان آسیایی مؤسسات عالی تفتیش) را دارا میباشد ،میکند تا مسئوالن و موظفین مسلکی تفتیش ،این
ازتاریخ  3تا  73جوالی سال روان میالدی ،شاهد برگزاری سیمینار سیستم را بهدرستی یاد بگیرند و به هدف اصول اطمینان
درمورد تفتیش تکنالوژی معلوماتی ،بوده است.

و کیفیت باال و زمان کمتر ،ازآن استفاده اعظمی و موثر

نویداهلل امان آمرتکنالوژی معلوماتی( )ITاداره عالی بررسی که به صورت بگیرد.
نمایندگی از اداره عالی بررسی افغانستان در این سیمینار شرکت کرده
بود میگوید:هدف این سیمینار تبادلنظردر مورد بهترین شیوههای به
کارگیری و استفاده از تفتیش تکنالوژی معلوماتی و پیشرفتهای که
طی سالهای اخیر در عرصه تفتیش تکنالوژی معلوماتی صورت گرفته
است؛ بود.به گفته آقای نوید  31کشور عضو اسوسای درین سیمینار
یکهفتهای درکشورقزاقستان شرکت کرده بودند تا تجارب و
اندوختههای خود رادرزمینه تفتیش تکنالوژی معلوماتی؛ با
یکدیگرشریک سازند.
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