جلسه گروه نهادهای ذیدخل
صورت جلسه

مشخصات جلسه
شامره جلسه

20

تاریخ

روز سه شنبه  19رسطان  1397برابر با  10جوالی 2018

زمان

ساعت  2بعد از ظهر

مکان

تاالر کنفرانس های وزارت اقتصاد ،شهر نو ،کابل ،افغانستان

ریاست جلسه

جاللتامب دوکتور مصطفی مستور ،وزیر اقتصاد و رئیس گروه نهاد های ذیدخل

نویسنده صورت جلسه

غالم رضا میرزایی ،دارالنشای ملی ابتکار شفافیت زیربنایی افغانستان

اشرتاک کننده گان
سازمان

شامره

نام

1

جاللتامب دوکتور مصطفی مستور

2

دکرت میرویس بهیج

3

مناینده حارض نبود

وزارت احیا و انکشاف دهات

4

شاه آغا فاضل

وزارت فواید عامه

5

آصف غفوری

6

محمد گل حمیدی

7

زملی سهرابی

8

زین العابدین موسی

اتاق تجارت و صنایع افغانستان

9

رشیف عظیمی

اتحادیه رشکت های ساختامنی افغانستان

10

اکمل علی زوی

رشکت ساختامنی گلوبل ترست

11

احمد فرید رسولی

رشکت ساختامنی RGMIG

12

بشیر احمد ایزدیار

دیدبان شفافیت افغانستان

وزارت اقتصاد

وزارت انرژی و آب

13

بریالی عمرزی

ANCB

14

جان محمد

SAWABAC

15

ولید هویدا

انجمن انجیرنان افغانستان ()AEA

نهاد های ناظر
16

صفی الله کامه وال

17

احسان الله ابراهیم خیل

18

نرصالله عمید

19

ولی الله مصباح

20

ناهید

اداره تدارکات ملی کشور
کمیته نظارت و ارزیابی
کمیسیون نظارت از دسرتسی به اطالعات

داراالنشای ملی ابتکار شفافیت سکتور زیربنایی
21

صبغت الله کریمی

22

غالم رضا میرزایی

داراالنشای ملی

تیم گزارش اطمینان دهی
23

محمد اکرب منگل

24

انجیرن خان محمد
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25

غالم مجتبی

26

انجیرن زاهد

اجندای جلسه
شامره
1
2

موضوع

ارائه کننده

افتتاح جلسه و مروری بر تصامیم جلسه قبلی

جاللتامب دوکتور مصطفی مستور

تایید و نهایی سازی گزارش اطمینان دهی

اعضای جلسه

(پریزینتیشن توسط تیم گزارش اطمینان دهی)
ارایه گزارش از پیرشفت های نرش اطالعات در نهاد های تدارکاتی:

3



وزارت فواید عامه



وزارت انرژی و آب



وزارت انکشاف دهات



اداره تدارکات ملی

بودجه سال آینده ابتکار شفافیت سکتور زیربنایی افغانستان و جستجوی منابع مالی بیشرت

4

مناینده گان نهاد های تدارکاتی

صبغت الله کریمی

برای این ابتکار
گزارش در مورد ورکشاب معلوماتی سکتور خصوصی و پشنهادات این سکتور برای جلسه

5

صبغت الله کریمی

گروه نهاد های ذیدخل
ورکشاب آموزش و تشویقی برای گروه نهاد های ذیدخل در یکی از کشور های کاست و

6

جاللتامب دوکتور مصطفی مستور

نگرانی ها از اشرتاک فعال اعضا در جلسات

جلسه شامره  20گروه نهاد های ذیدخل ابتکار شفافیت سکتور زیربنایی افغانستان تحت ریاست جاللتآمب دوکتور مصطفی مستور وزیر اقتصاد و رئیس گروه نهاد
های ذیدخل ،روز سه شنبه 19 ،رسطان  1397در تاالر کنفرانس های وزارت اقتصاد دایر گردید.
در رشوع جلسه ،جاللتامب دوکتور مصطفی مستور ،وزیر اقتصاد و رئیس جلسه از حضور فعال اعضای جلسه اظهار قدردانی منوده و گفت که حضور فعال اعضا
نشان دهنده این است که ابتکار شفافیت سکتور زیربنایی افغانستان جایگاه خود را در بین حکومت ،سکتور خصوصی و جامعه مدنی یافته است .وی نیز تاکید کرد
که نهاد هایی که حضور فعال درجلسه ندارند از طریق کابینه پیگیری خواهند شد.
درادامه رئیس جلسه تصامیم جلسه شامره  19گروه نهاد های ذیدخل را مرور منود و متعاقبا داراالنشای ملی ابتکار شفافیت سکتور زیربنایی در مورد فیصله های
جلسه قبلی گزارش داد و گفت که در زمینه بهبود وضعیت نرش اطالعات ،تاکنون جلسات متعددی با وزارت انکشاف دهات ،وزارت فواید عامه ،وزارت انرژی و آب و
اداره تدارکات ملی برگزار شده است اما نتایج جلسات با نهاد ها متفاوت است .جا دارد که از تالشها و همکاری های اداره تدارکات ملی ،وزارت انرژی و آب و فواید
عامه قدردانی مناییم .اما پیرشفت ها در وزارت احیا و انکشاف دهات کم بوده است.
تایید و نهایی سازی گزارش اطمینان دهی:
تیم گزارش اطمینان دهی ابتکار شفافیت سکتور زیربنایی افغانستان پریزینتیشنی در مورد مسوده نهایی گزارش اطمینان دهی ارایه منود که مهمرتین موضوعات
قرار ذیل بود:


بررسی سطح نرش اطالعات (انفعالی و منفعلی) در پروژه های نهاد های تدارکاتی

Page 2 of 5

جلسه گروه نهادهای ذیدخل
صورت جلسه


شفافیت و حسابدهی در پروسه مناقصه و نحوه انتخاب پروژه ها



دالیل تاخیر زمانی و مالی در پروژه ها



کیفیت در پروژه ها



یافته های گزارش



پیشنهادات برای حکومت ،جامعه مدنی و سکتور خصوصی

مناینده های حکومت در مورد یافته های گزارش اطمینان دهی مالحظات و نظریاتی داشتند .لذا پیشنهاداتی از جانب اعضای جلسه در این زمینه ارایه شد که قرار
ذیدل است.
پیشنهادات اعضای جلسه:


گزارش اطمینان دهی به اعضای جلسه ارسال شود تا نظریات و پیشنهادات خویش را الی روز دوشنبه  16جوالی  2018با داراالنشای ملی و
تیم گزارش اطمینان دهی رشیک سازند



در مرور گزارش ،حقایق در نظر گرفته شود چراکه گزارش اطمینان دهی توسط یک نهاد مستقل آماده شده است.



اعضای محرتم نظریات خویش را در زمان تعین شده ارایه کنند زیرا در صورت عدم این کار ،گزارش در زمان مناسب نرش منی شود.



اعضای گروه نهاد های ذیدخل یافته های گزارش اطمینان دهی را جدی گرفته و دنبال منایند.



گزارش حداقل به یکی زبانهای ملی تهیه گردد.

ارایه گزارش از پیرشفت های نرش اطالعات:
آقای حمیدی مناینده وزارت انرژی و آب در مورد سیستم نرش اطالعات این وزارت که با در نظرداشت معیارهای کاست ایجاد شده است صحبت کرد و گفت در حال
حارض به صورت آزمایشی اطالعات  20پروژه زیربنایی دراین سیستم نرش شده است و به صورت دوامدار اطالعات سایر پروژها نرش میگردد.
رئیس جلسه از وزارت انرژی وآب در خواست منود تا اطالعات پروژه های بیشرتی را در این سیستم نرش منایند ،در عین حال باید به این نکته توجه شود که
سیستم متذکره به صورت دوامدار برای نرش اطالعات استفاده گردد .در نهایت تصمیم گرفته شد که الی سه ماه آینده اطالعات  ۱۰۰پروژه زیربنایی نرش گردد.
همچنین آقای غفوری رییس دفرت این وزارت گفت که برنامه  IRDPاین وزارت نیز حتی توانایی این را دارد تا اطالعات  ۲۰۰پروژه خویش را در ظرف  ۴۰روز نرش
مناید.
در ادامه آقای کامه وال مناینده اداره تدارکات ملی نیز گفت که تاکنون این اداره و ابتکار شفافیت سکتور زیربنایی افغانستان بر روی توحید معیار های نرش
اطالعات هر دو اداره بحث و گفتگو منوده است و خوشبختانه در جلسه ای که به تازه گی با اداره کاست برگزار شده است به تفاهمی در این زمینه دست یافته است
که بر منبای آن در سیستم جدید در کنار معیارهای مشارکت باز ( ،)OCPاز معیارهای کاست نیز استفاده میشود  .آقای کامه وال همچنین گفت که قرار است در
ماه اگوست ۲۰۱۸چهار سیستم جدید اداره تدارکات ملی رساما افتتاح شوند.
مناینده وزارت احیا و انکشاف دهات حضور نداشت و مناینده وزارت فواید عامه ناوقرت به جلسه حارض شدند.
-1

ایجاد کمیته پیگیری پیرشفتها در نرش اطالعات:
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اعضای جلسه تصمیم گرفتند که برای تعقیب بهرت پیرشفتها در نرش اطالعات پروژه های زیربنایی کمیته ای با حضور داشت مناینده جامعه مدنی ،سکتور
خصوصی ،حکومت و کاست ایجاد گردد و نیز پالن کاری مشخص برای پیشربد فعالیت به صورت درست تهیه شود.

اعضای کمیته پیگیری پیرشفتها در نرش اطالعات
حکومت

جامعه مدنی

سکتور خصوصی

نهاد ناظر

محمد آصف غفوری

بریالی عمرزی

زین العابدین موسوی

صفی الله کامه وال

بودجه سال : ۲۰۱۹ – ۲۰۱۸
داراالنشای بین امللی کاست بودجه ای به مبلغ  100هزار دالر برای پیشربد فعالیت های داراالنشای ملی برای دوره  ۲۰۱۹ – ۲۰۱۸تخصیص داده است و در این
زمینه پالن کاری از طرف داراالنشای ملی تهیه شده است .از اعضای محرتم  MSGتقاضا شد که نظریات خویش را برای تهیه پالن کاری جامع با داراالنشا
رشیک سازند.
ورکشاپ سکتور خصوصی و پیشنهادات سکتور خصوصی برای جلسه : MSG
آقای صبغت الله کریمی در مورد ورکشاپ سکتور خصوصی با عنوان شفافیت زیربنایی و فرصت های تجارتی برای سکتور که در تاریخ  ۱۲رسطان برگزار شده بود
صحبت کرد و گفت که اشرتاک کننده گان این ورکشاپ بسته پیشنهاداتی برای حل مشکالت سکتور خصوصی به جلسه گروه نهاد های ذیدخل ارسال منوده است.
بعد از مطالعه پیشنهادات سکتور خصوصی ،رئیس جلسه گفت که اکرث پیشنهادات ذکر شده کلی است و بهرت است که کمی مشخص تر و واضح تر گردد.
اشرتاک کننده گان جلسه در مورد اینکه چالشها در هر دو طرف حکومت و سکتور خصوصی وجود دارد گفتگو کردند و در نتیجه آقای داکرت بهیج مناینده وزارت
اقتصاد در جلسه  ،پیشنهاد داد تا ابتکار شفافیت سکتور زیربنایی افغانستان پیشنهادات سکتور خصوصی را واضح تر مناید و از طرفی تیمی متشکل از نهاد های
اداره تدارکات ملی ،وزارت مالیه و نهادهای تطبیق دهنده ایجاد و به صورت مشخص در مورد مشکالت حکومت نیز گفتگو منایند و نتیجه بحثها را در کمیته ای که
در این زمینه ایجاد میشود بحث کنند.
-1

ایجاد کمیته پیگیری پیشنهادات سکتور خصوصی:

در اخیر ،اعضای جلسه تصمیم گرفتند که به منظور پیگیری پیشنهادات و حل مشکالت ذکر شده از جانب سکتور خصوصی و نیز حکومت ،کمیته متشکل از
حکومت ،سکتور خصوصی و جامعه مدنی با هامهنگی داراالنشای ملی تشکیل شود و در عین حال پالن کاری مشخصی تهیه گردد و بر مبنای آن جلسات منظم
برای پاسخگویی به مشکالت سکتور خصوصی تنظیم گردد.

اعضای کمیته پیگیری پیشنهادات سکتور خصوصی
جامعه مدنی

سکتور خصوصی

نهاد ناظر

انجیرن جان محمد

اکمل علی زوی

مناینده تدارکات ملی
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ورکشاپ آموزشی برای  MSGدریکی از کشورهای عضو کاست :
آقای کریمی نیز در مورد سفری که از طرف داراالنشای بین اللمللی به همکاری دفرت  GIZبرای اعضای اصلی گروه نهاد های ذیدخل در نظر گرفته شده است
معلومات ارایه منوده و گفته شد که قرار است این سفر به کشور اوکراین باشد .اما نگرانی عمده حضور کمرنگ اعضا در جلسات است که امیدواریم حل شود.

فیصله های جلسه
شامره فیصله
1

مسئول

ایجاد کمیته پیگیری پیرشفتها در نرش اطالعات و برگزاری

دراالنشای ملی

جلسه
2

ایجاد کمیته پیگیری پیشنهادات سکتور خصوصی و

داراالنشای ملی

برگزاری جلسه
3

ارسال نظریات و پیشنهادات در مورد مسوده نهایی گزارش

اعضای گروه نهاد های ذیدخل

اطمینان دهی الی روز دوشنبه  16جوالی 2018
4

جلسات در وقت تعیین شده رشوع شود و اعضای محرتم

اعضای گروه نهاد های ذیدخل

اشرتاک فعال داشته باشند.
5

اعضای گروه نهاد های ذیدخل یافته های گزارش اطمینان دهی

اعضای گروه نهاد های ذیدخل

را جدی گرفته و دنبال منایند.
6

گزارش اطمینان دهی حداقل به یکی از زبان های ملی ترجمه

داراالنشای ملی

شود

داراالنشای ملی ابتکار شفافیت سکتور زیربنایی افغانستان از چگونگی تحقق فیصله های جلسه به  MSGگزارش میدهد.
ختم جلسه
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