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  جمهوري اسالمی افغانستان            

  وزارت معارف           

 متداري بازحکواهداف  تطبیقدر قبال  پالن عمل تعهداتمسوده 

  : تقویه نقش مردم و جامعه در نظارت از معارف9شماره تعهد 
  مردم و جامعه مدنی در نظارت از معارفنقش  ایجاد مکانیزم تقویت: هدف

  نقویه نقش مردم و جامعه مدنی در نظارت از معارف مکانیزم سند تقنینی (الیحه یا مقرره) منظور شده در رابطه به :متوقعه محصول

  1400اسد  30الی  1398حوت  15مدت زمان تعیین شده: 

  

  وضعیت  مالحظات  زمان تکمیل  مسئول  فعالیت ها (اصلی و فرعی)   شماره

1  
تقویت نقش مردم و ترتیب پالن عمل براي ایجاد میکانیزم 

   جامعه مدنی
  تکمیل شده    1398حوت  15  

1.1   
ترتیب جدول فعالیت ها و تقسیم کار بین ادارات براي تطبیق پالن 

  عمل تعهدات
  تکمیل شده    1398 حوت 10  پالنریاست 

  تکمیل شده    1398 حوت 10  پالنریاست   پیشکش مسوده پالن عمل به رهبري جهت تأیید و منظوري  1.2

2  
ایجاد کمیته مشترك نمایندگان معارف و جامعه مدنی براي 

  انکشاف میکانیزم
    1399ثور  15  

تکمیل نگردیده 

  است

  معارف تعین شده  نمایندگان   1399 ثور 10ریاست انسجام و   ترتیب لست اعضاي کمیته مشترك و منظوري آن  2.1
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  وضعیت  مالحظات  زمان تکمیل  مسئول  فعالیت ها (اصلی و فرعی)   شماره

  جامعه مدنی نهایی نشدهاما از   هماهنگی

  شده اعضاي کمیته مشترك به ادارات ذیربط ارسال لست منظور  2.2
ریاست انسجام و 

  هماهنگی
  1399 ثور 15

تکمیل فعالیت قبلی  مرتبطه به

  است
  

2.3  
طرزالعمل  جهت ترتیب الیحه وظایف، کمیته مشترك تدویر جلسه 

  و توافق روي پالن عمل کاري براي کمیته

ریاست انسجام و 

  هماهنگی
  1399ثور  15

فعالیت قبلی مرتبطه به تکمیل 

  است
  

      1399اسد  30    ترتیب مسوده میکانیزم توسط کمیته مشترك  3

  تکمیل شده    1399جوزا  20  ریاست پالن  ترتیب مسوده نظریه ابتدایی  3.1

  تدویر جلسه کمیته مشترك براي ترتیب مسوده مکانیزم  3.2
ریاست انسجام و 

  هماهنگی
      1399سرطان  5

      1399سرطان  5  کمیته مشترك  راهنمود هاي موجودمرور اسناد تقنینی و   3.3

3.4  
بخش تعین ساحات براي نظارت مردم و جامعه مدنی، توافق روي 

   هاي اصلی و فارمت مسوده اول سند تقنینی (الیحه یا مقرره)
      1399سرطان  5  کمیته مشترك

3.5  
تسوید سند تقنینی به اساس الیحه وظایف شوراهاي مکتب، شورا 

  انکشافی قریه؛ قانون دسترسی به اطالعات،.....هاي 

  شوراي علمی

تیم تخنیکی (

  )توظیف شده

      1399 اسد 15

3.6  
توسط رهبري معارف  آنتصویب پیشکش مسوده سند تقنینی و 

  شریک سازي با مردم براي نظرخواهیبراي 
      1399 اسد 20  شوراي علمی

4  
سایت،  شریک سازي مسوده با مردم براي نظر خواهی (ویب

  رسانه اجتماعی)

  1399سنبله  30  
  

  

  نشر مسوده در ویب سایت وزارت معارف براي نظرخواهی  4.1
ریاست نشرات و 

  آگاهی عامه
      1399 سنبله 5
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  وضعیت  مالحظات  زمان تکمیل  مسئول  فعالیت ها (اصلی و فرعی)   شماره

  نظریات جمع آوري و توحید   4.2
  شوراي علمی 

  )تیم تخنیکی(
      1399 سنبله 25

5  
مدنی برگزاري نشست مشورتی با والدین، متخصصین و جامعه 

  براي اخذ نظریات

  1399عقرب 30  
  

  

  ترتیب طرح نشست مشورتی با والدین و متخصصین  5.1
  شوراي علمی

  (کمیته تخنیکی)
      1399میزان  5

  کنفرانس مشورتی به سطح مرکز و والیات) 3(تدویر   5.2
شوراي علمی 

  هاي معارفریاست
      1399 میزان 25

  نشست هاي مشورتی توحیديجمع آوري نظریات و ترتیب گزارش   5.3

  شوراي علمی

ریاست نظارت و 

  ارزیابی استراتژیک

      1399میزان  30

5.4  
تجدید نظر سند تقنینی به اساس نظریات مردم و نشست هاي 

  مشورتی (بشمول ستندردر هاي حد اقلی بسته خدمات تعلیمی)

  شوراي علمی

  (تیم تخنیکی)
      1399عقرب  15

5.5  
توسط رهبري معارف  آنتصویب پیشکش مسوده سند تقنینی و 

  تطبیق آزمایشی براي
      1399عقرب  20  شوراي علمی

      1399عقرب  25  ریاست نشرات  نشر سند تقنینی در ویب سایت وزارت معارف  5.6

6  
زون، دو مکتب در هر زون  8تطبیق آزمایشی میکانیزم در 

  (دخترانه و پسرانه)

  1399دلو  15  
  

  

      1399 عقرب 5  ریاست پالن  زون 8تهیه طرح تطبیق آزمایشی مکانیزم در  6.1

6.2  
تحرك  هايریاست  تدویر جلسات رهنمایی براي آغاز تطبیق آزمایشی

و نظارت  اجتماعی
      1399 قوس 5
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  وضعیت  مالحظات  زمان تکمیل  مسئول  فعالیت ها (اصلی و فرعی)   شماره

  تعلیمی

6.3  
بسته خدمات تعلیمی به سطح  یحداقلستندرد  هاي شریک سازي 

  (از طریق ویب سایت و چاپی) ولسوالی، قریه و مکتب

ریاستهاي نشرات و 

  اتمعارف والی
      1399 قوس 5

6.4  
شریک سازي معلومات پالن و بودجه ساالنه تخصیص داده شده 

  والیتبراساس نورم ها به سطح 
  ریاست معارف والیت

در شروع سال 

  تعلیمی
    

6.5  

آموزش اعضاي شوراي مکتب، شوراي ولسوالی و شوراي والیتی در 

  نظارت از معارف

تحرك  هايریاست

و نظارت  اجتماعی

  تعلیمی

      1399قوس  30

6.6  
  شوراي مکتب  نظارت از فعالیت مکتب و ترتیب گزارش نظارتی از وضعیت مکتب

  شوراي انکشافی قریه
      1399جدي  30

6.7  

معارف ولسوالی،   نظارت مشترك از وضعیت معارف ولسوالی و ترتیب گزارش نظارتی 

مدنی، شوراي جامعه 

  ولسوالی

      1399جدي  30

6.8  
معارف والیت، جامعه   نظارت مشترك از وضعیت معارف والیت و ترتیب گزارش نظارتی 

  مدنی، شوراي والیتی
      1399جدي  30

6.9  

وزارت معارف، جامعه   مرور ساالنه وضعیت معارف و تهیه گزارش مرور ساالنه

مدنی، شرکاي 

  انکشافی

      1399جدي  30

      1399دلو  10  وزارت معارف  افغانستان  در معارف سکتور وضعیت ساالنۀ مرور پخش و نشر  6.10

6.11  
ریاست نظارت و   نظارت از تطبیق آزمایشی و ترتیب و ارایه گزارش 

  ارزیابی استراتژیک
      1399دلو  10
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  وضعیت  مالحظات  زمان تکمیل  مسئول  فعالیت ها (اصلی و فرعی)   شماره

      1400اسد  30     نهایی سازي و منظوري طرح  7

  ارزیابی از نتایج تطبیق آزمایشی   7.1
و ریاست ارزیابی 

  ستراتژیکنظارت 
      1400 حمل 5

  ترتیب و شریک سازي گزارش ارزیابی  7.2
ریاست عمومی پالن 

  و ارزیابی
      1400 حمل 5

  نهایی سازي مسوده براساس نتایج تطبیق آزمایشی   7.3
شوراي علمی (تیم 

  تخنیکی)
      1400 حمل 20

7.4  
 به مقام وزارت جهت منظوريسند تقنینی پیشکش مسوده نهایی 

  (الیحه یا مقرره)

ریاست عمومی پالن 

  و ارزیابی
      1400حمل  25

7.5  
ارسال سند تقنینی (در صورتیکه مقرره باشد) به وزارت عدلیه براي 

  تدقیق
      1400حمل  30  شوراي علمی

      1400 سرطان 30  مقام وزارت  )صورتیکه مقرره باشدکابینه (در براي تصویب سند تقنینی پیشکش   7.6

7.7  
ارسال مکتوب به ادارات معارف (مرکز و والیات) براي تطبیق 

  سرتاسري طرح
      1400اسد  5  ریاست دفتر

  

و  مسوده برنامه عمل براي ایجاد میکانیزم تقویت نقش مردم و جامعه مدنی در نظارت از معارف تائید است، مسوده بعد از مرور

  .توافق کمیته مشترك نهایی میگردد

  

  عبدالسبحان روؤف، معین مالی و اداري، وزارت معارف

  


