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 جمهوری اسالمی افغانستان

 وزارت معارف

 متداری بازحکواهداف  تطبیقدر قبال  پالن عمل تعهداتمسوده 

 تعهد اول: تقویه نقش مردم و جامعه در نظارت از معارف

 مردم و جامعه مدنی در نظارت از معارفنقش  ایجاد مکانیزم جهت  تقویت: هدف

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

 1399حوت  15الی  1398حوت  15مدت زمان تعیین شده: 
 

 پیشرفت زمان تکمیل مسئول فعالیت ها )اصلی و فرعی(  شماره
 مالحظات )تکمیل، تحت کار، آغاز نشده(

1 
میکانیزم تقویت نقش مردم ترتیب پالن عمل برای ایجاد 

  و جامعه مدنی
   1398حوت  15 

1.1  
ترتیب جدول فعالیت ها و تقسیم کار بین ادارات برای تطبیق 

 پالن عمل تعهدات
ریاست تحرک 

 اجتماعی
  تکمیل شده 1399جوزا  15

 منظوریتأیید و پالن عمل به رهبری جهت مسوده پیشکش  1.2
ریاست تحرک 

 اجتماعی
  آغاز نشده 1399جوزا  25

2 
ایجاد کمیته مشترک نمایندگان معارف و جامعه مدنی 

 برای انکشاف میکانیزم
   1399ثور  15 

 ترتیب لست اعضای کمیته مشترک و منظوری آن 2.1
ریاست انسجام و 

 هماهنگی
  تحت کار 1399جوزا  20

  آغاز نشده 1399جوزا  21ریاست انسجام و ارسال لست منظور شده اعضای کمیته مشترک به ادارات  2.2
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 پیشرفت زمان تکمیل مسئول فعالیت ها )اصلی و فرعی(  شماره
 مالحظات )تکمیل، تحت کار، آغاز نشده(

 هماهنگی ذیربط

2.3 
تدویر جلسه جهت ترتیب الیحه وظایف و طرزالعمل کاری 

 برای کمیته و منظوری آن
  آغاز نشده 1399جوزا  30 کمیته مشترک

   1399اسد  30  ترتیب مسوده میکانیزم توسط کمیته مشترک 3

 ترتیب مسوده مکانیزمتدویر اولین جلسه کمیته مشترک برای  3.1
ریاست انسجام و 

 هماهنگی
  آغاز نشده 1399سرطان  5

3.2 
توافق روی بخش های اصلی و فارمت مسوده اول سند تقنینی 

 )الیحه یا مقرره(
  آغاز نشده 1399سرطان  5 کمیته مشترک

3.3 
تسوید سند تقنینی به اساس الیحه وظایف شوراهای مکتب، 

 قانون دسترسی به اطالعات،.....شورا های انکشافی قریه؛ 
تیم تخنیکی توظیف 

 شده
  آغاز نشده 1399سرطان  15

3.4 
توسط رهبری معارف  آنتصویب پیشکش مسوده سند تقنینی و 

 برای تطبیق آزمایشی
ریاست تحرک 

 اجتماعی
  آغاز نشده 1399سرطان  20

4 
شریک سازی مسوده با مردم برای نظر خواهی )ویب 

 اجتماعی(سایت، رسانه 
  1399سنبله  30 

 

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

 آگاهی عامه
  آغاز نشده 1399سرطان  25

  آغاز نشده 1399اسد  5 تیم تخنیکی جمع آوری، توحید و شامل سازی نظریات در مسوده 4.2

5 
جامعه برگزاری نشست مشورتی با والدین، متخصصین و 

 مدنی برای اخذ نظریات
  1399عقرب 30 

 

 تدویر کنفرانس مشورتی به سطح مرکز و والیات 5.1
ریاست انسجام و 
هماهنگی/ ریاست 

 های معارف
  آغاز نشده 1399اسد  10

 جمع آوری نظریات و ترتیب گزارش توحیدی 5.2

ریاست نظارت و 
ارزیابی استراتژیک/ 

ریاست تحرک 
 اجتماعی

  آغاز نشده 1399اسد  15

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

 زون )دخترانه و پسرانه(

  1399دلو  15 
 

 زون 8تهیه طرح تطبیق آزمایشی مکانیزم در 6.1
ریاست تحرک 

 اجتماعی
  آغاز نشده 1399اسد  20

6.2 
ریاست تحرک  تدویر جلسات رهنمایی برای آغاز تطبیق آزمایشی

 اجتماعی
  آغاز نشده 1399اسد  30الی  25

6.3 
شریک سازی حداقل بسته خدمات تعلیمی به سطح ولسوالی، 

 قریه و مکتب
  آغاز نشده در شروع سال تعلیمی ریاست معارف والیت

6.4 
تخصیص داده  ساالنه بودجهپالن و شریک سازی معلومات 
 ولسوالیسطح شده براساس نورم ها به 

  آغاز نشده در شروع سال تعلیمی والیتریاست معارف 
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 پیشرفت زمان تکمیل مسئول فعالیت ها )اصلی و فرعی(  شماره
 مالحظات )تکمیل، تحت کار، آغاز نشده(

6.5 
 در معارف سکتور کیفیت ساالنۀ ارزیابی پخش و نشر

 )سفارش مک( افغانستان
    

6.6 
ریاست نظارت و  نظارت از تطبیق آزمایشی و ترتیب و ارایه گزارش 

 ارزیابی استراتژیک
  آغاز نشده دوامدار

   1400اسد  30   نهایی سازی و منظوری طرح 7

 ارزیابی از نتایج تطبیق آزمایشی  7.1
ریاست نظارت و 
 ارزیابی استراتژیک

  آغاز نشده الی ختم 1399اسد  30

 ترتیب و شریک سازی گزارش ارزیابی 7.2
ریاست عمومی پالن و 

 ارزیابی
  آغاز نشده ماهور

  آغاز نشده 1399 اخیر سنبله تیم توظیف شده نهایی سازی مسوده براساس نتایج تطبیق آزمایشی  7.3

 پیشکش مسوده نهایی به مقام وزارت جهت منظوری 7.4
ریاست عمومی پالن و 

 ارزیابی
  آغاز نشده 1399سنبله  5

  آغاز نشده 1399سنبله  7 مقام وزارت منظوری مسوده نهایی )الیحه یا مقرره( 7.5
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 تعهد دوم: انکشاف و تقویه سیستم معلوماتی

تحلیلی و مقایسوی ارایه نماید و عموم  و تقویت سیستم معلوماتی معارف بگونه ای که با سیستم معلوماتی منابع بشری کمیسیون اصالحات اداری و خدمات ملکی متصل باشد، گزارش های اصالح: هدف

 شهروندان مطابق به نیازشان به آن دسترسی داشته باشند.

 شفاف و قابل دسترس  سیستم معلوماتی جامع، دقیق، :متوقعه محصول

 1400 اسد 15الی  1398دلو  15مدت زمان تعیین شده: 

 

 پیشرفت زمان تکمیل مسئول فعالیت ها )اصلی و فرعی( شماره
 مالحظات )تکمیل، تحت کار، آغاز نشده(

1 
معارف، کمیسیون  متشکل از ایجاد کمیته مشترک کاری

جهت  اصالحات اداری و اداره ملی احصائیه و معلومات
 انکشاف سیستم

 ماه تأخیر دارد. 4 آغاز نشده 1398دلو  15 

1.1  
تدویر اولین جلسه هماهنگی برای ایجاد کمیته مشترک انکشاف 

 سیستم ها و تقسیم وظایف
ریاست انسجام و 

 هماهنگی
  آغاز نشده 1399جوزا  30

1.2 
ترتیب الیحه وظایف و پالن کاری برای کمیته مشترک انکشاف 

 و تصویب آن سیستم ها
  آغاز نشده 1399سرطان  5 کمیته مشترک

1.3 
پیشکش لست اعضای کمیته، الیحه وظایف و پالن کاری به 

 رهبری جهت منظوری
  آغاز نشده 1399سرطان  15 کمیته مشترک

 ماه تأخیر دارد. 5 آغاز نشده 1398دلو  EMIS  30و تقویت سیستم   ترتیب پالن عمل جهت ارتقا 2

2.1 
جلسه مشترک با بانک جهانی، کمیسیون اصالحات  تدویر

اداری و اداره ملی احصائیه و معلومات به منظور تفاهم بر 
 روی پروسه ها و مسئولیت ها

  آغاز نشده 1399سرطان  20 کمیته مشترک

    ترتیب تفاهمنامه سه جانبه و امضای آن 2.2

وزارت معارف/ 
کمیسیون اصالحات 
اداری/ اداره ملی 

احصائیه و 

  آغاز نشده 1399سرطان  30
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 پیشرفت زمان تکمیل مسئول فعالیت ها )اصلی و فرعی( شماره
 مالحظات )تکمیل، تحت کار، آغاز نشده(

 معلومات

2.3 
و تقسیم  انکشاف و ارتقای سیستم معلوماتی ترتیب پالن کاری

وظایف بین ادارات براساس مواد تفاهمنامه و پیشکش آن جهت 
 منظوری

 آغاز نشده 1399اسد  6 کمیته مشترک

ماه آینده الی  9انکشاف سیستم برای پالن کاری 

تاریخ تعیین شده برای تکمیل انکشاف سیستم 
( را در 1400ثور  30الی  1399اسد  6)از 

 بر گیرد.

 تأیید و منظوری پالن کاری و ارسال آن به ادارات 2.4

وزارت معارف/ 
اداره احصائیه و 

کمیسیون اصالحات 
 اداری

  آغاز نشده 1399اسد  10

 ماه تأخیر هنوز آغاز نشده 1با  آغاز نشده 1399ثور  30  سنجی، تحلیل و انالیز سیستمنیاز   3

3.1 
تعیین تیم اختصاصی و تقسیم اوقات برای نیازسنجی و تحلیل 

 سیستم 
 اجرای این فعالیت تسریع شود. جریان دارد 1399جوزا  25 تیم مشترک

  آغاز نشده 1399اسد  30 تیم اختصاصی تهیه گزارش تحلیل سیستم و لست نیازمندی ها 3.2

3.3 
پیشکش گزارش تحلیلی و پیشنهاد نیازمندی به مقام وزارت 

 جهت منظوری
  آغاز نشده 1399اسد  30 تیم مشترک

  آغاز نشده 1399اسد  30 رهبری ادارات منظوری گزارش و پیشنهادات 3.4

 ماه برای تکمیل این فعالیت باقی مانده 9 آغاز نشده 1400ثور  EMIS  30انکشاف و ارتقای سیستم  4

4.1 
تدویر جلسه آغاز رسمی کارعملی انکشاف و ارتقای سیستم 

 معلوماتی مطابق به پالن تعیین شده
ریاست انسجام و 

 هماهنگی
 آغاز نشده 1399سنبله  10

ماه تکمیل  9انکشاف سیستم باید در طول مدت 

 گردد.

4.2 
پیشرفت کار به وزارت ارایه معلومات و گزارش منظم از 

 معارف

ریاست نظارت و 
ارزیابی 
 استراتژیک

  آغاز نشده ماهوار

 تطبیق آزمایشی سیستم در والیات کابل و هرات 5

ماه بعد از تکمیل انکشاف  4الی   1400اسد  30 

سیستم برای تطبیق آزمایشی سیستم در 
 نظر گرفته شده است.

5.1 
سازی آن با وزارت ترتیب پالن تطبیق آزمایشی و شریک 

 معارف
اداره ملی احصائیه 

 و معلومات
در تاریخ تعیین شده تکمیل گردد و آمادگی ها  آغاز نشده 1400 ثور 20

 برای افتتاح رسمی تطبیق آزمایشی گرفته شود.

5.2 

تدویر جلسه آغاز رسمی تطبیق آزمایشی در والیات مورد نظر 
 با حضور نمایندگان ادارات ذیربط 

معارف، وزارت 
کمیسیون اصالحات 
اداری و اداره ملی 

احصائیه و 
 معلومات

 آغاز نشده 1400 جوزا 1

بالفاصله بعد از منظوری پالن در تاریخ معینه 
 آغاز رسمی تطبیق آزمایشی افتتاح شود.

 
وزارت معارف،  تطبیق آزمایشی در دو والیت هرات و کابل

کمیسیون اصالحات 
اداری و اداره ملی 

 30الی  1400جوزا  1

 1400اسد 

 آغاز نشده
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 پیشرفت زمان تکمیل مسئول فعالیت ها )اصلی و فرعی( شماره
 مالحظات )تکمیل، تحت کار، آغاز نشده(

 احصائیه و
 معلومات

5.3 
ارایه معلومات و گزارش منظم از پیشرفت کار تطبیق آزمایشی 

 به وزارت معارف
اداره ملی احصائیه 

 و معلومات
 آغاز نشده ماهوار

 

5.4 
ترتیب پالن توسعه سیستم به سایر والیات و شریک سازی آن 

 با وزارت معارف
اداره ملی احصائیه 

 و معلومات 
براساس نتایج تطبیق آزمایشی پالن توسعه  آغاز نشده 1400اسد  30

 سیستم به تمام والیات ترتیب شود.

5.5 

بررسی پالن توسعه سیستم به والیات و ارایه نظریات به اداره 
 احصائیه و معلومات 

وزارت معارف/ 
کمیسیون اصالحات 

اداری و خدمات 
 ملکی

 آغاز نشده 1400سنبله  5

 

5.6 
اتخاذ آمادگی های الزم برای تسهیل پروسه توسعه سیستم به 

 تمام والیات
 آغاز نشده 1400سنبله  5 وزارت معارف

 

 


