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                  :عناوین 

تدویرنشست امنیتی رییس اداره 

عالی بررسی نمایندگان وزارت 

انکشاف دهات، دادستانی کل و 

کمیسیون مستقل حقوق بشر با 

امنیتی های ششم  مسووالن حوزه

 وپولیس

 

رییس اداره عالی بررسی به 

تمام کارکنان این اداره دستور 

داد تا در کنار فراگیری سایر 

ها آموزشی به هدف  برنامه

ارتقای ظرفیت حداقل روز یک 

ساعت نیز به کتابخانه اداره 

درفته و به مطالعه بپردازن

 

کم نمایندگان بیست نهاد  دست

 شان دولتی پیشنهادهای اصالحی

را درجلسه نظرخواهی پیرامون 

اصالح وبازبینی قانون اداره 

عالی بررسی با این اداره شریک 

ساختند

 

 

 

 

   تفتیش   

   ۍ خبري ټولګهمیاشتن             

                    مي

 ماهنامه

 7931سال تاسیس                                                     7931 سرطان                                                 هفتمشماره 

   

 

ارائه معلومات از نوعیت 

سیستم الکترونیکی تفتیش 

به مسئوالن ریاست 

حکومتداری الکترونیکی 

وزارت مخابرات وتکنالوِژی 

معلوماتی

 

 

 

 

پوهنوال دکتور محمد مالقات 

شریف شریفی رییس اداره عالی 

زی،  بررسی با عبدهللا حبیب 

 سرپرست شهرداری کابل

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :سخن نخست
 

 سازی ظرفیت به راهبردی نگاه و بررسی عالی اداره

 پر و مهم نقش ایفاگر خود سازمانی و گروهی های فعالیت چارچوب در انکشاف اساسی رکن عنوان به انسان
 انسان که آنجا از .است بشری منابع درست گیری کار به گرو در ها سازمان توسعه و رشد ،امروز .است اهمیتی
 از را ها آن و پرداخت بشری منابع ارتقای به باید قبول قابل بالندگی به رسیدن برای است سازمانی تحوالت محور
 .داد رشد درون
 نماید، ایفا آن افزایش در مؤثری نقش تواند می و دارد وری بهره بر ای مالحظه قابل تأثیر که مهمی عوامل از یکی

 بکار و ایجاد دیده، آموزش کارکنان بدون تواند نمی وری بهره ارتقاء جدید های پالن و فنون .است آموزش
 است، کرده کسب آموزش از که خویش نگرش و دانش ها، مهارت امکانات، اساس بر انسانی نیروی .شود گرفته

 .باشد داشته ادارات در وری بهره افزایش و بهبود در بسزایی نقش تواند می مختلفی مراحل طی در
 سطح ارتقای آن، مستقیم نتیجه که آموزش متاسفانه که است این ما جامعه در وری بهره بودن پایین دالیل از یکی

 رقابتی جهان در آنکه حال .است شده سپرده فراموشی به است، مختلف ادارات در کارمندان تخصصی و علمی
 و اهداف به رسیدن ادارات؛ کارآیی و سازمان بقای و تحول ایجاد در مهم بسیار ابزارهای از یکی شک بی امروز،
 را آموزش ادارات از بسیاری .است آموزش نوین رویکردهای و ها برنامه ها، آن برای شده تعریف های رسالت
 که دهند می اختصاص ادارات در کارمندان آموزش امر به را اندکی بودجه منظور همین به و نمایند می تلقی هزینه

 هزینه آموزش .است شده روز دانش و آوری فن از ادارات برخی ماندگی عقب باعث اشتباه تفکر طرز این
 .باشد می اداری و سازمانی اهداف تحقق زمینه در گذاری سرمایه بلکه نیست،

 و آموزش مساله به راهبردی نگاهی گذشته دهه یک از بیش در بررسی عالی اداره که است نگرش همین مبنای بر
 داشته هستند؛ مرتبط بررسی عالی اداره با انحا از نحوی به که اداراتی سایر حتی و اداره این در سازی ظرفیت

 .است
 ارتقای برای اداره این . اند داشته محور آموزش نگرشی وقفه بدون و همواره بررسی عالی اداره رهبری تهی

 عالی اداره که است اساس همین بر است، کرده ایجاد گوناگون های عرصه در را آموزش های زمینه ظرفیت؛
 مثبت سلوک تغییر های زمینه و داشته مبذول اداره این در ظرفیت ارتقای به نسبت را خود توجه پیوسته تفتیش

 سبب جهانی معیارهای به توجه و بررسی عالی اداره آموزشی عملکرد . است آورده بوجود تفتیش در را مسلکی
 اجراآت از ناشی آبرو این .دکن کمایی دولتی ادارات تمام جنب در را مانندی بی حیثیت و آبرو یک که شده

 از ای نامه تحسین طی هم محترم جمهور رئیس که حدی تا .است اداره این در محورانه آموزش نگرش سودمندی
 نه که است رفته کار به اداره این در که است مثبتی پالیسی همان گرو در این .است کرده تقدیر اداره های فعالیت

 .اند داشته اداره این به خاصی توجه نیز المللی بین نهادهای که کشور داخل در دولتی های ارگان تنها
 در آن طی که کرد اشاره مالی سال هر آخر در تفتیش مسلکی آموزشی برنامه برگزاری به توان می نمونه برای
 تحوالت آخرین اساس بر تفتیش موضوعات ترین تخصصی فراگیری به گروه دو در بررسان تمام ماه یک حدود

 .است اداره این در آموزشی مسلکی برنامه ها ده از یکی تنها برنامه؛ این .پردازند می حسابرسی روز میتودهای و
 بی و مانند بی بازررسی کدرهای سازی ظرفیت و علمی رشد جهت در افغانستان ادارات کل در که ابتکاری

 .است پیشینه

 



رییس اداره عالی بررسی نمایندگان وزارت انکشاف دهات،  تدویرنشست امنیتی

های ششم امنیتی  دادستانی کل و کمیسیون مستقل حقوق بشر با مسووالن حوزه

 وپولیس

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

 

 1931سرطان  11جلسه امنیتی روز دوشنبه 

خورشیدی با حضور پوهنوال دکتور محمد شریف 

عالی بررسی، موسی محمودی شریفی رییس اداره 

رییس اجرایی کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان 

های احیاء و انکشاف دهات،  ونمایندگان از وزارت

های ششم  نماینده اداره دادستانی کل وآمرین حوزه

پولیس وامنیت؛ در اداره عالی بررسی تدویرشد؛ 

هماهنگی الزم میان نهادهای ذکرشده یکی از اهداف 

 .داد را تشکیل میعمده آن 

پوهنوال دکتورمحمد شریف شریفی رییس اداره عالی 

درآغاز نشست، مالحظات خود پیرامون تأمین  بررسی

اداره عالی بررسی، )امنیت بهتر، چهار نهاد دولتی 

کمیسیون مستقل حقوق بشر، وزارت احیاء وانکشاف 

که به ترتیب درکنارهم ( دهات واداره دادستانی کل

موقعیت دارند بیان کرده و ازنهادهای امنیتی خواست 

که عالوه بر نیروهای امنیتی موظف که از قبل در این 

نمایند،به هدف مصوون ماندن   نهادها ایفای وظیفه می

جان کارمندان از هرنوع تهدیدهای احتمالی امنیتی، 

درهمکاری با محافظان خاص این نهادها تدابیر امنیتی 

ندبیشتراتخاذنمای

. 
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های امنیتی  نمایندگان سه نهاد دیگر نیز به ترتیب، پیشنهادهاوطرح
های ششم پولیس وامنیت درمیان  خودرا با مسئوالن امنیتی حوزه

های امنیتی خود را  گذاشتند ومتقابلن آمرین دو حوزه امنیتی پالن
ویژه مربوطات   هابه به هدف بهبود امنیت مطمئن درتمام بخش

ساحات مسئولیت شان درنهادهای که در فوق تذکر رفته است با 
 .مسئوالن این نهادها شریک ساختند

مسئوالن نهادهای امنیتی همچنان وعده سپردند که مثل گذشته از 
امکانات دست داشته شان درتأمین امنیت منسوبان این نهادها 

ر، موضوع را با کنند و درصورت نیاز به امکانات بیشت تالش می
 .نهادهای امنیتی شریک خواهند ساخت مقامات بلند رتبه

 نظروشریک ساختن معلومات میان مسئوالن  پس از بحث وتبادل
 :هادهای ملکی و امنیتی فیصله گردید کهن

درگام نخست باید یک سیستم تماس مشترک مخابروی میان  -1
قوق اداره عالی بررسی، کمیسیون مستقل ح)مسووالن امنیتی 

ایجاد ( بشر، وزارت احیاء وانکشاف دهات واداره دادستانی کل
 .گردد

های ششم پولیس وامنیت که درساحه موظف  منسوبان حوزه-2
هستند با منسوبان امنیتی نهادهای فوق،افراد و وسایط مشکوک را 

 .مشترکن در ساحه مربوطه زیرنظارت داشته باشند

در دو تایم صبح وآمد کارمندان نهادهای ذکرشده  رفت -9
ای صورت گرفته وجاده عمومی موقتاً در  وقفه صورت وعصربه

 همین اوقان 

های امنیتی  صورت ماهوارمیان این نهادها و حوزه جلسات امنیتی به -4

نظر  های جدید تبادل هاوطرح دست آوردها، پیشنهاد مربوطه تدویر و روی

 .امنیتی مسدود گردد وی نیروهای صورت گیرد

 

 

روی ساحه حوزه دریایی و انستیتیوت که درسمت شرقی ادارات  -5

ذکرشده موقعیت دارد، باوزارت انرژی وآب صحبت شود وهمچنان 

 .یک پوسته امنیتی درین ساحه مجدداً ایجاد گردد

همه تدابیر امنیتی، یک کارمند کشفی به هدف کنترول  عالوه براین -6

توظیف  ششم پولیس درساحه صورت دوامدار ازسوی حوزه ساحه به

 .گردد می

درموقع انسداد جاده هنگام رخصتی مأمورین، اداره دادستانی کل -1

که درقسمت آخری جاده کمربندی امنیتی دارد، پس از شناسایی 

جوارکه دارایی کارت موترمربوط اداره خود باشد  وسایط ادارات هم

کمربند را  را اجازه عبوردهد و درغیرآن هیچ وسایط حق عبور ازین

 .نخواهد داشت

شده درین نشست به هدف   های ارائه اهداف وطرح-8

اتخاذ تصمیم بهترو بیشتر با شورای امنیت شریک 

 ساخته شوند

(2)  



رییس اداره عالی بررسی به تمام کارکنان این اداره دستور داد تا در کنار فراگیری 

ظرفیت حداقل روز یک ساعت نیز به کتابخانه ها آموزشی به هدف ارتقای  سایر برنامه

 اداره رفته و به مطالعه بپردازند

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

دی خورشی 1931سرطان سال  24پوهنوال دوکتورمحمد شریف شریفی رییس اداره عالی بررسی روز یکشنبه 

که معاونین و روسای اداره نیز حضور به هم  های مطبوعاتی اداره درحالی دریک نشست خبری درتاال کنفرانس

رسانیده بودند؛ از تمام کارمندانی که در طول روز در داخل اداره هستند خواست تا با استفاده از فرصت به مطالعه 

 .بپردازند

 

های امروز  های انسان نیازمندیوی مطالعه را یکی از 

این مکلفیت ایمانی ما است که : دانسته تأکید کرد

اداره  های رشد و ارتقای ظرفیت شما کارمندان  زمینه

را مساعد بسازیم تا شما، هم در بعد مسلکی وهم در 

تان از آگاهی مسائل امروزی، فهم و   بعد شخصیتی

تی را مند گردیده و درمجموع معرف درک بیشتر بهره

کنید؛ باید در ارتقا سطح دانش مسلکی  که کسب می

 .شما، نقش موثر ایفا نماید

این اداره طی : رییس اداره عالی بررسی بیان داشت

های گذشته تاکنون شماری زیادی از کارمندان  سال

خویش را در جهت فراگیری علوم در عرصه مسلکی 

 شامل دانشگاه ها نموده و همچنان کورس های

آموزشی را راه انداخته است که یک گام مؤثر پنداشته 

شود؛ اما نباید تنها به رفتن دانشگاه و یا کورس  می

های آموزشی اتکاء صورت گیرد، بلکه مطالعه و 

ترویج فرهنگ مطالعه یکی از میکانیزم های مؤثری 

است که شمارا درراه رسیدن به اوج موفقیت چه در 

چه در بعد  عرصه کارهای رسمی روزمره و

شخصیتی و بلند رفتن دانش تان کمک بسزای 

 .نماید می

(9)  



 

به گفته وی الزمه آموزش تغییرات مطلوبی است که 

در سلوک ورفتاریک فرد باید به وجود بیاید و اگر 

چنین سلوک و رفتاری به وجود نیاید هم وقت شما 

صه به ضایع میشود وهم پولی را که اداره درین عر

این امر باالی . رساند به هدر خواهد رفت مصرف می

درستی بیاموزید  آور است که درس خود را به شما الزام

درستی انجام دهید زیرا علم   و در عمل آن را به

 .دانستن و هنر توانستن است

هرچند شما برای : دوکتورشریفی خاطرنشان ساخت

اید؛ اما  شده استخدامکار وماموریت مشخصی درینجا 

الی انجام کارهای رسمی  اگر خواسته باشید در البه

توانید فرصتی را به خود اختصاص بدهید  می

 .وازنعمت مطالعه برخوردار شوید

 

های اداره خواست تا روی یک برنامه منظم مطابق به تقسیم اوقات، کارمندان خود  وی از تمام روسای و آمرین بخش

های کمپیوتری را درین زمینه ترتیب و نام،  به کتابخانه معرفی کنند و از مسئوالن کتابخانه نیز خواست تا لیسترا 

بار به  کنند را تنظیم و ماه یک زمان مطالعه و عنوان کتابی که مطالعه می وظیفه، بخش مربوطه، وقت آمدورفت، مدت

 .مقام رهبری اداره گزارش دهند

دی حسینی معاون مسلکی و مجیب الرحمن شیرزاد معاون مالی واداری، اداره عالی بررسی نیز متعاقباً سید محمدمه

های موفقیت در  ها یکی از راه روی اهمیت و سودمند بودن ابعاد مختلف مطالعه صحبت کرده گفتند که دوام این برنامه

 .باشد آینده برای کارمندان می

  

(4)  



شانرادرجلسهنظرخواهییپیشنهادهایاصالحیکمنمایندگانبیستنهاددولتدست

 پیراموناصالحوبازبینیقانونادارهعالیبررسیبااینادارهشریکساختند

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

خورشیدی  1931سرطان  18اداره عالی بررسی که روزدوشنبه درجلسه نظرخواهی طرح اصالح وبازبینی قانون 

نهاد دولتی از قبیل وزارت دفاع  22کم  های مربوط به تفتیش ازدست در این اداره تدویرگردیده بود، نمایندگان بخش

انکشاف دهات،وزارت معارف، کمیسیون مستقل حقوق  احیا و جمهور، وزارت داخله، وزارت ملی،ریاست دفتر رییس

می علوم افغانستان، اداره تدارکات ملی، وزارت خارجه، وزارت مالیه، لوی سارنوالی، وزارت اقتصاد، بشر، اکاد

 .کمیسیون تطبیق ازقانون اساسی و وزارت اطالعات وفرهنگ حضور به هم رسانیده بودند

 

سید محمد مهدی حسینی معاون مسلکی اداره عالی 

ده داشت، ضمن بررسی که میزبانی این نشست را برعه

آمدگوی اشتراک کنندگان، پیرامون نحوه اصالح  خوش

وبازبینی قانون اداره عالی بررسی به حاضرین 

 .جانبه؛ ارائه کرد  معلومات کلی و همه

همچنان محمد نسیم سحر مشاورحقوقی اداره عالی 

بررسی نیز روی سابقه تأسیس اداره عالی 

در مورد صورت مفصل شرح داده و  بررسی،به

ضرورت بازنگری قانون، روند تدوین ترتیب قانون، 

به اشتراک  معرفی اجمالی طرح و بازبینی قانون اداره،

 .کنندگان معلومات ارائه کرد

(5)  



کنندگان این نشست مشورتی نیز  متعاقباً اکثریت شرکت

شان را پیرامون خالها و نواقص  های سازنده دیدگاه 

ی اصالحی و پیشنهاد ها درین قانون ارائه کرده و طرح

های الزمشان را مطابق به قانون نافذ کشور جهت 

غنامندی قانون با مسئوالن اداره عالی بررسی شریک 

 .ساختند

 

سید محمد مهدی حسینی معاون مسلکی اداره عالی 

بندی  بررسی دربخش دوم این نشست، به هدف جمع

کنندگان درمورد قانون جدید  شرکتنظریات وپیشنهادهای 

قانون که فعالً در اداره عالی بررسی نافذ :اداره گفت

ها ومشوره ها با ادارات  است بعد از چند سال بحث

مختلف، مشوره و نظریات دونرها وموسسات که با 

ها را  حکومت افغانستان همکار هستند وخیلی از پروژه

یش انتوسای کنند؛درمطابقت با معیارات تفت تمویل می

خورشیدی این قانون را نهایی  1932توانستیم که درسال 

 .و مطابق به آن عمل کنیم

شود یک  سال هنوز هم دیده می 5تراز  با گذشت بیش

. سری خالها، نواقص و کاستی درین قانون وجود دارد

ازهمین رو طرح قانون تفتیش دراستراتژی ملی مبارزه 

شده است   میت قانون مطرحبافساد درشورای عالی حاک

های اخیر نظریات مختلف را به هدف  و ما در سال

های اداره عالی بررسی از  تقویت هرچه بهتر فعالیت

های کمیته  هم داشتیم و یکی از سفارش( میک)کمیته 

این بود که شما در اداره عالی بررسی، نهادهای ( میک)

راجع های تان را به م کنید،گزارش دولتی را تفتیش می

گونه ماده وجود  کنید؛ اما درین قسمت هیچ ارجاع می

های شماعمل نکند درین  ندارد که اگرمرجعی به سفارش

شود؟ چون اینجا هزینه به  چه می قسمت پیامد آن

این  شود بناء روی رسد، وقت ضایع می مصرف می

 مسئله باید یک مقدار قانون تغییر کند ومالحظات ی

 .درآن گنجانیده شود
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همچنان سال گذشته نیز همراه با بخش معاونیت  

پالیسی نظارت وتفتیش دفتر ریاست جمهوری چندین 

جلسه داشتیم وآنها نیز درین مورد مالحظات خود را 

داشتند و گفتند که باید کمی در قانون فعلی تفویض 

 .ها در بین رهبری اداره مشخص شود صالحیت 

درپایان نشست ازحضور و ارائه دید  معاون مسلکی

بار دیگر   گاهای سودمند نمایندگان نهادهای دولتی یک

ابرازتشکری کرده خاطرنشان ساخت که این دیدگاه 

آنان را درمطابقت با قانون نافذ کشور، درقانون جدید 

 .اداره عالی بررسی جاگزین خواهند کرد

ر های بیشت اداره عالی بررسی به هدف کسب دیدگاه

پیرامون قانون جدید اداره، نشست نظرخواهی را 

درچندین نوبت با نهادهای مختلف، فعال واثرگذار؛ 

 .برگذارخواهد کرد
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زی،  مالقات پوهنوال دکتور محمد شریف شریفی رییس اداره عالی بررسی با عبداهلل حبیب 

 سرپرست شهرداری کابل

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

 

پوهنوال دکتور محمد شریف شریفی رییس اداره عالی 

خورشیدی با  1931سرطان  91روز یکشنبه بررسی 

زی، سرپرست شهرداری کابل  محترم عبدهللا حبیب 

 .مالقات نموددر دفترکار شان 

عالی بررسی درین نشست، پیرامون نحوه  رییس اداره

کاری، ساحات مسوولیت وفعالیت های اداره به  ی

سرپرست شهرداری کابل معلومات ارایه کرده افزود 

گراین ویافته های مسلکی این اداره بیانکه تجارب 

واقعیت است که فساد مالی درادارات دولتی به مقیاس 

موجود است، که جهت مبارزه با این مصیبت، متفاوت 

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 کنترول 

همچنان ایشان از روند بازرسی . داخلی صورت گیرد

با اداره عالی  در شهرداری کابل و همکاری آن نهاد

بررسی در پیدا کردن راه حل به هدف بازرسی موثر؛ 

 .صحبت های همه جانبه نمودند
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سرپرست شهرداری کابل نیز از کارکرد های اداره 

عالی بررسی درجهت جلوگیری از حیف ومیل منابع 

مالی دولت و موثریت عملکرد این اداره در راستای 

اد اداری که یکی از اولویت های کاری مبارزه با فس

حکومت وحدت ملی می باشد به خوبی یاد کرده افزود 

آنان در زمینه فراهم آوری سهولت برای مفتشین در  :

شهرداری کابل وسایر موارد، صادقانه همکاری 

 .خواهند کرد

عبدهللا حبیب زی سرپرست شهرداری کابل درختم 

اره ازقبیل تاالر مالقات ازبخش های مختلف اد

کنفرانس های مطبوعاتی، تاالر جلسات عمومی 

ونشست های خبری، دفاترکاری، کورس های 

آموزشی و به ویژه کتابخانه ی اداره دیدن نموده واین 

اداره را یکی ازمجهزترین ادارات درجمع نهاد های 

 .دولتی عنوان کرد
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سیستم الکترونیکی تفتیش به مسئوالن ریاست حکومتداری ارائه معلومات از نوعیت 

 الکترونیکی وزارت مخابرات وتکنالوژِی معلوماتی

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

 

( IT)هللا امان مسئول بخش تکنالوژی معلوماتی نوید 

 1931سرطان  26شنبه  عالی بررسی روز سه اداره

خورشیدی، نوعیت پروگرام سیستم تکنالوژی معلوماتی 

(IT ) اداره را با جزئیات به مسئوالن و کارمندان ریاست

حکومتداری الکترونیکی وزارت مخابرات وتکنالوژی 

 .معلوماتی در مقر آن وزارت ارائه کرد

یکی سازی هدف این برنامه، الکترون: آقای امان گفت

به گفته . باشد روند تفتیش است که شامل چهار مرحله می

وی اداره عالی بررسی این برنامه را با وزارت 

مخابرات وتکنالوژی معلوماتی به خاطری شریک 

سازد که این وزارت یگانه وزارتی است که درقمست  می

پالیسی دولت در الکترونیکی سازی و دیجیتل سازی 

به این اساس اداره عالی بررسی کند و  ادارات کارمی

خواهد دیدگاه و نظریات وزارت مخابرات وتکنالوژی  می

شده و  آوری   معلوماتی را در مورد اطالعات جمع

 .های این نهاد؛ حمایت و تقویت کند نیازمندی

مسئول بخش تکنالوژی معلوماتی اداره عالی بررسی 

ات های را که وزارت مخابر سیستم: بیان داشت

وتکنالوژی معلوماتی طرح و توسعه داده است شامل 

باشد که در  های مالی می  منابع بشری، تدارکات و بخش

تواند؛ اما  تمام ادارات افغانستان قابل تطبیق بوده می

سیستم بخش تفتیش، یک بعد دیگری دارد که شامل این 
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خواهد  شود و اداره عالی بررسی می روند نمی

اشته باشد، حکومت افغانستان یک که امکان د درصورتی

سیستم جدید را فراهم کند تا این اداره بتواند روند کاری 

شد، حال  طور سنتی پیش برده می تفتیش را که قبالً به

صورت مدرن؛ از آن استفاده  مانند کشورهای پیشرفته به

 .نمایند

 

 عبدالمجیب مهمند رییس حکومتداری الکترونیکی

وزارت : وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی گفت

مخابرات وتکنالوژی معلوماتی نیز یک سیستم 

های کاری  الکترونیکی نمودن پروسه)یا  GRP بنام

را برای تمام وزارت ( های مختلف دولتی در عرصه

ایجاد کرده است که از موضوعات مالی   ها و ادارات

  تمامتا تدارکات، منابع بشری، پالن و حتی 

پروسیجرها در آن شامل هستند؛ اما این زمان و 

فرصت مناسب است که باید مسئوالن مربوطه اداره 

 عالی بررسی و این وزارت باهم بنشینیم و روی هردو

طرح سیستم اداره عالی بررسی و سیستمی را )گزینه 

یستم که نتیجه مطلوب صورت بگیرد و هرکدام این س

 .داشت؛ مورداستفاده قرار گیرد

ایجاد سیستم تکنالوژی یا : آقای مهمند بیان داشت

حکومت داری الکترونیکی در زندگی مردم افغانستان 

یک گام نیک است و درتمام ادارات تغییرات مثبت 

گردد و برای مردم سهولت کاری به میان  رونما می

منیتی و سیاسی که اوضاع ا آید، درصورتی می

افغانستان بهبود پیدا کند این کشور یکی از کشورهای 

خواهد بود که بهترین سیستم الکترونیکی را در میان 

 .سایر کشورها داشت

 مشترکن کار( که وزارت مخابرات ایجاد کرده است

مفاد سیستم الکترونکی این است که تمام اسناد و 

شود و به زودترین وقت  مدارک، شامل سیستم می

آن دسترسی پیدا کرد، این سیستم سه اصل شود به  می

بدون تغییر و دست برد، دراختیارما قرارگرفته 

  ردم و حتی رییستواند وهم زمان ازمسئوالن تا م می

 .تواند به آن دسترسی داشته باشد جمهور هم می
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یعنی شفافیت، سرعت و کیفیت را به میان می آورد، 

اگر یک مسئله مورد تفتیش قرار بگیرد : طور مثال به

 و اسناد آن داخل سیستم باشد هرزمانیکه خواسته باشیم

رییس حکومتداری الکترونیکی وزارت مخابرات 

فواید دیگر : وتکنالوژی معلوماتی خاطرنشان ساخت

این سیستم این است که سرعت کاری را به وجود 

آورد؛ طور مثال در حال حاضر پروسیجر کار  می

دولتی به چندین ما ه و حتی یک شخص در ادارات 

که ایجاد سیستم  شود؛ اما درصورتی سال کشانیده می

الکترونیکی این فاصله به یک هفته کاهش خواهد یافت 

که خود متضمن نزدیک شدن و تأمین رابطه مستقیم 

 .باشد میان دولت و مردم می

از سوی هم باگذشت زمان در کیفیت اسناد کدام 

مانند اسناد ورقی کهنه و  گردد و تغییری رونما نمی

فرسوده نگردیده و از هدر رفتن اوقات مردم به دنبال 

 .کند واسطه و واسطه ساالری نیز جلوگیری می
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