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افتتاح جلسه و مروری بر تصامیم جلسه قبلی

جاللتماب احمد جواد عثمانی ،معین مالی و اداری وزارت
اقتصاد

2

تعیین زمان افتتاح برنامه گزارش اطمینان دهی و تهیه لیست اشتراک کننده و مهمانان ویژه به
همکاری اعضا گروه نهاد های ذیدخل

اعضای جلسه

۳

شروع کار بر روی گزارش اطمینان دهی دوم و ارسال لیست پروژه های انکشافی از جانب وزارتخانه الی
آخر هفته آینده

صبغت اهلل کریمی

4

برگزاری برنامه های آگاهی عامه برای محصلین پوهنتون های کشور و معرفی دو نماینده جامعه مدنی
در این بخش برای همکاری

غالم رضا میرزایی

پیشرفتها در نشر اطالعات توسط وزارت فوایدعامه ،انکشاف دهات  ،وزارت انرژی و آب و تدارکات ملی

نماینده نهاد های مذکور

1

5

جلسه شماره  21گروه نهاد های ذیدخل ابتکار شفافیت زیربنایی افغانستان به ریاست جاللتمآب احمد جواد عثمانی معین مالی و اداری وزارت اقتصاد و
سرپرست گروه نهاد های ذیدخل ،روز سه شنبه 10 ،میزان  1۳۹۷در تاالر کنفرانس های وزارت اقتصاد دایر گردید .در شروع جلسه ،آقای صبغت اهلل
کریمی هماهنگ کننده داراالنشای ملی ابتکار شفافیت زیربنایی افغانستان اشاره ای به فیصله های جلسه قبلی داشت و گفت که یکی از تصامیم جلسه
قبلی ایجاد دو کمیته برای پیگیری سطح ن شر اطالعات در نهاد های تدارکاتی وپیگیری چالشهای سکتور خصوصی بود .همچنین بنا بر پیشنهاد گروه نهاد
های ذیدخل گزارش اطمینان دهی به دو زبان ملی ترجمه شد .آقای کریمی همچنین توضحی هاتی در مورد پیشرفتها در مورد برگزاری ورکشاپ گروه
نهاد های ذیدخل در اوکراین ارایه نمود.
در مورد کمیته پیگیری نشر اطالعات ،آقای بریال عمرزی عضو کمیته ،توضیح داد که این کمیته جلسه ای با وزارت انرژی وآب داشت و بنا بر گفتگوها،
پیشرفتها در نشر اطالعات پروژه های زیربنایی در این وزارت قابل مالحظه نبوده است اما مقامات وزارت تعهد نمودند تا در آینده نزدیک اطالعات تمام
پروژه های وزارت انرژی وآب را نشر نمایند.


رئیس جلسه تاکید نمود که موضوع نشر اطالعات برای نهاد های تدارکاتی به عنوان یک کار موازی شناخته شده است .لذا باید از مبداً در
سیستم های نشر اطالعات ،معیارهای کاست نهادینه شود و گفتند که وزارت اقتصاد آماده است تا تمام معیارهای کاست را در سیستم خود در
نظر بگیرد.



آقای کریمی توضیحاتی در مورد نهادینه سازی نشر اطالعات ارایه نمود و گفت که سو تفاهمی بین اداره تدارکات ملی و ابتکار شفافیت
افغانستان در زمینه میکانیزم نشر اطالعات ایجاد شده است .اگرچه که در حال حاضر پورتال نشر اطالعات اداره تدارکات ملی ساخته شده .اما
در این زمینه باید هماهنگی های بیشتر با نهاد های تدارکاتی صورت گیرد تا اطالعات پروژه ها هم در خود وبسایت نهاد ها با در نظر داشت
معیار ابتکار شفافیت زیربنایی نشر گردد و هم در سیستم اداره تدارکات ملی .این کار توسط برنامه  APIامکان پذیر است.



سایر اعضای جلسه نیز به استفاده از  APIبرای ارتباط بین سیستم اداره تدارکات ملی و سایر نهاد های تدارکاتی تاکید ورزیدند.

اعضای جلسه تصمیم گرفتند که کمیته ای متشکل از نماینده جامعه مدنی ،سکتور خصوصی وحکومت و نیز نماینده دیدبان شفافیت ،وزارت اقتصاد و
داراالنشای ملی هفته آینده روز دوشنبه  ۸اکتوبر  201۸ساعت  10صبح جلسه ای برگزار نمایند و در زمینه میکانیزم نشر اطالعات و حل موضوعاتی
سوتفاهم بین اداره تدارکات ملی و ابتکار شفافیت گفتگو نمایند.



تعیین زمان افتتاح برنامه گزارش اطمینان دهی و تهیه لیست اشتراک کننده و مهمانان ویژه به همکاری اعضا گروه نهاد های ذیدخل

اعضای جلسه در مورد تعیین زمان و لیست مهمانان برنامه افتتاح گزارش اطمینان دهی صحبت کردند .اقای کریمی گفت که گزارش در حال حاضر آماده
است و به زودی چاپ میشود.
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رئیس جلسه گفت که یک نسخه از گزارش به رئیس جمهور کشور ارایه شده است .لذا بعداً در مورد محل و مهمانان برنامه اعضای  MSGبحث خواهند
نمود..
برعالوه اعضای جلسه پیشنهاد دادند که:


داراالنشای ملی لیست ابتدایی از مهمانان را اماده و با اعضای گروه نها دهای ذیدخل شریک سازند.



نهاد های تمویل کننده در این برنامه دعوت شوند



سکتور خصوصی ،جامعه مدنی و نهاد های تدارکاتی دعوت شوند.



آقای فاضل نماینده وزارت فواید عامه گفت که این وزارت نظریاتی در مورد یافته های گزارش داشت و عالقه دارد که گزارش را قبل از چاپ
بازنگری نماید .متعاقباً آقای کریمی گفت که گزارش در حال حاضر نهایست و اکثر نظریات نهاد های تدارکاتی در نظر گرفته شده است.
برعالوه آقای میرویس بهیج نماینده وزارت اقتصاد در جلسه گروه نهاد های ذیدخل گفت که گزارش اطمینان دهی توسط یک نهاد مستقل
انجام شده است و یافته های این گزارش تجربه خوبی برای نهاد ه ای تدارکاتی در زمینه نشر اطالعات پروژه های زیربنایی لذا نباید بیشتر روی
یافته ها و توصیه های گزارش بحث نمود.

در قسمت برگزاری برنامه افتتاحیه گزارش ،رئیس جلسه گفت که وزارت اقتصاد چک لیستی برای برگزاری این نوع برنامه ها به داراالنشای ملی کاست
شریک میسازد تا فعالیت ها مشخص گردد.
رئیس جلسه نیز پیشنهاد داد که کمیته ای در زمینه آماده گی ها برای برنامه افتتاحیه گزارش اطمینان دهی ایجاد شود و هر چه زودتر جلسه ای برگزار
شود .اعضای کمیته قرار ذیل است:


انجینر صاحب جان محمد



زین العابدین موسوی



نماینده دیدبان شفافیت

در قسمت کار بر روی گزارش اطمینان دهی دوم آقای کریمی گفت که بودجه فعلی ابتکار شفافیت زیربنایی برای یک گزارش است اما این ابتکار در نظر
دارد تا گزارش های بر روی موضوعاتی زیر نیز تهیه نماید


تحقیق بر روی وضعیت سرک های روستایی و سرکهای قریه جات



تحقیق بر روی وضعیت شاهراه های عمومی



تحقیق بر روی حفظ و مراقبت سرکها

اعضای جلسه تصمیم گرفتند که در ابتدا معیار گزینش پروژه ها تهیه شود و بعد کمیته گزینش از میان لیست  ،پروژه ها را انتخاب نمایند و همچنان
روی میکانیزم ارایه گزارش نیز بحث نمایند.
اعضای کمیته گزارش اطمینان دهی عبارتند از


بهیج صاحب از جانب وزارت اقتصاد معرفی شد
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آقای عصمتی از دیدبان شفافیت



عمرزی صاحب



فاضل صاحب



موسوی صاحب

آقای بریالی عمرزی پیشنهاد داد که تحقیقهایی بر روی بندها و سایر موضوعات زیربنایی نیز صورت گیرد .آقای جان محمد نیز پیشنهاد داد که تحقیقی
در بخش پروژه های آبیاری نیز صورت گیرد.
رئیس جلسه پیشنهاد داد که داراالنشا درمورد معیارهای گزینش تحقیق جلسه ای برگزار نماید و پیشنهاد داد که برای تهیه گزارش های طرحی با عنوان
گزارش  ،هدف ،معیارها و فعالیتها و اینکه چقدر بودجه نیاز است تهیه شود.
آقای سید اکرام افضلی رئیس اجرائیه دیدبان شفافیت افغانستان نیز پیشنهاد داد که برای گزینش پروژها دیدبان شفافیت در چندین والیت شبکه های
امانتداری دارند و میشود که نظر شبکه های امانتداری را در این زمینه نیز دریافت شود و پروژه های والیتی نیز انتخاب شوند .زیرا شبکه های امانتداری به
صورت دقیقتر با چالشهای زیربنایی پروژه ها در والیات آشنا هستند.
همچنین رئیس جلسه گفت که وزارت اقتصاد نیز میتواند از طریق کمیته انکشاف والیتی در زمینه انتخاب پروژه های برای گزارش دوم اطمینان دهی
همکاری نماید.
آقای موسوی نماینده اتاق تجارت و صنایع نیز پیشنهاد داد که در گزارش پیش رو به جای انتخاب شرکت خدمات مشورتی ،پرژهشگران و محققین در
چارچوب ابتکار شفایت زیربنایی استخدام شوند و بر روی گزارش دوم کار نمایند .اعضای جلسه توافق نمودند که روی این موضوع باید کمیته گزارش
اطمنان دهی تصمیم اتخاذ نماید.
برگزاری برنامه های آگاهی عامه برای محصلین پوهنتون های کشور و معرفی دو نماینده جامعه مدنی در این بخش برای همکاری
آقای غالم رضا میرزایی متخصص ارتباطات ابتکار شفافیت زیربنایی افغانستان گفت که داراالنشای ملی در نظر دارد تا برنامه های آگاهی عامه برای 1000
محصل پوهنتون های دولتی و خصوصی برگزار نماید .گروه نهاد ه ای ذیدخل آقای ولید هویدا و نماینده دیدبان شفافیت را برای همکاری در این برنامه ها
معرفی نمود .کمیسیون نظارت از دسترسی به اطالعات نیز همکاری خود را در این زمینه اعالن کردند..
پیشرفتها در نشر اطالعات توسط وزارت فوایدعامه ،انکشاف دهات  ،وزارت انرژی و آب و تدارکات ملی
وزارت احیا و انکشاف دهات :آقای شریف علی زی نماینده وزارت گفت که در حال حاضر یک سیستم جامع براساس معیارهای کاست ایجاد شده است.
وزارت فواید عامه  :آقای فاضل نماینده این وزارت گفت که سیستم معلوماتی جدید این وزارت نه تنها بر اساس معیارهای ابتکار شفافیت زیربنایی
افغانستان بلکه قابلیت ارایه گزارش ها را نیز دارد .در حال حاضر این سیستم اطالعات بیش از  2۸5پروژه را نشر نموده و قرار است که اطالعات ۷50
پروژه دیگر نشر گردد.
لینک سیستم معلوماتی وزارت فواید عامه www.Pmis.mopw.gov.af

فیصله های جلسه
Page 4 of 5

صورت جلسه ،جلسه گروه نهادهای ذیدخل
جلسه شامره 21
شامره فیصله
1

برگزاری جلسه کمیته برای صحبت در مورد میکانیزم نشر

مسئول
داراالنشای ملی

اطالعات بین اداره تدارکات ملی و ابتکار شفافیت زیربنایی
افغانستان
2

برگزاری جلسه کمیته گزارش اطمینان دهی دوم

داراالنشای ملی و کمیته

۳

برگزاری جلسه کمیته آماده گی برای برنامه افتتاحیه ها

داراالنشای ملی و کمیته آمادگی برای برگزاری برنامه افتتاحیه گزارش اطمینان دهی

گزارش اطمینان دهی و تهیه لیست مهمانان
4

برگزاری برنامه آگاهی دهی عامه برای محصلین پوهنتون

داراالنشای ملی و دونفر عضو گروه نهاد های ذیدخل

های دولتی و خصوصی

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