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جلسه شامره  28گروه نهاد های ذیدخل
صورت جلسه
شامره جلسه

28

تاریخ

یکشنبه 17قوس  1398برابر با  8دسمرب 2019

زمان

ساعت  10:30صبح

مکان

وزارت اقتصاد سابقه ،روبروی وزارت خارجه ،منزل پنجم ،دفرت مقام وزارت

ریاست جلسه

محرتم دوکتور احمد جواد عثامنی ،معین مالی و اداری وزارت اقتصاد و رسپرست گروه نهاد های ذیدخل

نویسنده صورت جلسه

غالم رضا میرزایی ،دارالنشای ملی ابتکار شفافیت زیربناء افغانستان

اشرتاک کننده گان
شامره
.1

نام

سازمان

محرتم دوکتور احمد جواد عثامنی ،معین مالی و اداری وزارت
اقتصاد و رسپرست گروه نهاد های ذیدخل

وزارت اقتصاد

.2

ریاض صدیقی

.3

مناینده حضور نداشت

.4

مصطفی پویا

.5

قیس تاج زاده

.6

زملی سهرابی

وزارت انرژی و آب

.7

احمد مجیب کوهی

اتاق تجارت و صنایع افغانستان

.8

احمد خالد گردیزی

اتحادیه رشکت های ساختامنی

.9

اکمل علی زی

رشکت ساختامنی گلوبل ترست

.10

مناینده حضور نداشت

رشکت ساختامنی RGMIG

.11

بشیر احمد ایزدیار

دیدبان شفافیت افغانستان

.12

بریالی عمرزی

ANCB

.13

مناینده حضور نداشت

SAWABAC

.14

ولید هویدا

انجمن انجیرنان افغانستان ()AEA

وزارت احیا و انکشاف دهات
وزارت ترانسپورت

نهاد های ناظر
.15

محمد صابر هوتک

اداره تدارکات ملی

.16

مناینده حضور نداشت

کمیسیون نظارت از دسرتسی به اطالعات

.17

نرصالله عمید

کمیته نظارت و ارزیابی

.18

مناینده حضور نداشت

سکرتریت ویژه مبارزه علیه فساد اداری

.19

مناینده حضور نداشت

دفرت نی حامیت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان

ابتکار شفافیت زیربناء
.20

صبغت الله کریمی

.21

غالم رضا میرزایی
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.22

ذبیح الله ژکفر

اجندای جلسه
شامره
1.

موضوع

ارائه کننده

مروری بر موضوعات جلسه قبلی

دوکتور احمد جواد عثامنی ،معین مالی و اداری
وزارت اقتصاد

2.
3.
4.
5.

ایجاد کمیته پیگیری یافته ها و توصیه های دومین گزارش اطیمنان دهی

اعضای گروه

کنفرانس مطبوعاتی سکتور خصوصی با عنوان (نگرانی سکتور خصوصی از طویل

حمیدالله حبیبی رئیس اتحادیه رشکت های

بودن پروسه های تدارکاتی و بی باور بودن سکتور خصوصی به این روند)

ساختامنی

بازنگری عضویت اعضای گروه نهاده های ذیدخل مطابق الیحه وظایف

اعضای گروه

گزارش سفر مناینده های اعضای گروه نهاد های ذیدخل که در ورکشاپ منطقه ای

بشیر ایزدیار و سایر اشرتاک کننده گان

کاست در شهر دوبی و معرفی یک شخص با اعتامد به کاست بین املللی به عنوان
مناینده تامین مصونیت )(Safeguarding

جلسه شامره  28گروه نهاد های ذیدخل ابتکار شفافیت زیربناء افغانستان به ریاست دوکتور احمد جواد عثامنی ،معین مالی و اداری وزارت اقتصاد و
رسپرست گروه نهاد های ذیدخل و با حضور مناینده گان حکومت ،سکتور خصوصی ،جامعه مدنی و نهاد های ناظر روز یکشنبه  17قوس  1398برگزار
گردید.
رئیس جلسه در آغاز از نرش موفقانه دومین گزارش اطمینان دهی افغانستان قدردانی منود .وی تاکید داشت که به منظور تحقق یافته ها و توصیه های
گزارش ،داراالنشاء ملی ابتکار شفافیت زیربنا و اعضای گروه نهاد های ذیدخل پیگیری مثمر با نهاد های تدارکاتی مرتبط داشته باشند  .ایشان تاکید
داشتند که معلومات در مورد ابتکار شفافیت زیربناء افغانستان نیز با اعضای جدید جلسه رشیک شود.
اجندای شامره  : 1مروری بر موضوعات جلسه قبلی
آقای صبغت الله کریمی در قسمت پیرشفت ها در فیصله های جلسه قبلی گفت که جلسات متعددی با سازمانهای متویل کننده از جمله بانک انکشاف
آسیایی و بانک جهانی در زمینه همکاری های مالی برگزار شده است که در نتیجه بانک جهانی عالقه مند حامیت مالی این ابتکار در زمینه گزارش
اطمینان دهی و تشویق سکتور خصوصی می باشد .همچنین اخیرا ً ابتکار شفافیت زیربنا با  OCPسازمان قرارداد های باز مالقات داشتند .این سازمان
از اهداف ابتکار شفافیت زیربنا استقبال و تعهد سپرده تا این ابتکار را در راستای تطبیق معیار جدید  OC4IDSهمکاری مالی کند.
رئیس جلسه هدایت داد تا به منظور پیگیری موضوعات بودجه ای کاست ،طرح بودجه فعالیت های کاست بخصوص گزارش اطمینان دهی و تقویت
سکتور خصوصی به همکاری اتحادیه رشکتهای ساختامنی و دیدبان شفافیت افغانستان تهیه شود.
اجندای شامره  :2ایجاد کمیته پیگیری یافته ها و توصیه های دومین گزارش اطیمنان دهی
به منظور پیگیری یافته ها و توصیه های دومین گزارش اطمینان دهی ،یک کمیته متشکل از مناینده های جامعه مدنی ،سکتور خصوصی  ،حکومت،
ابتکار شفافیت زیربنا و نهاد های ناظر ایجاد گردد .
اعضای کمیته پیگیری یافته های دومین گزارش اطمینان دهی
•

جامعه مدنی  /بریالی عمرزی ،سازمان هامهنگی اینجوها

•

سکتور خصوصی  /احمد خالد گردیزی ،اتحادیه رشکت های ساختامنی

•

حکومت  /ریاض صدیقی  ،وزارت اقتصاد

•

نهاد های ناظر  /نرصالله عمید  ،کمیته نظارت و ارزیابی

•

داراالنشاء ملی کاست

Page 2 of 4

ابتکار شفــافیت زیربـــــنایی افـــــــــــــــــغانسـتان
د افغانستان د زيــربنایی رونټــــــــــــــیا نــــــوښت
CoST: The Infrastructure Transparency Initiative

فعالیتهای کمیته :
•

کمیته روز چهارشنبه مورخ  11دسمرب  2019جلسه مقدماتی خویش را برای هامهنگی برگزار منایند.

•

پالن کاری جامع و مشخصی که دارای جدول زمان بندی دقیق باشد تهیه شود .پالن متذکره باید قابل پیامیش باشد و شاخص ها برای
انجام هر فعالیت مشخص شود .این کار باعث می شود که اعضاء کمیته در زمان معین با اداره مربوطه پیگیری منایند و ادارات به صورت
دقیق مسئولیت های خود را انجام دهند

•

تعهدات همه ادارات به صورت مشخص در پالن کاری مشخص شود.

•

اولین جلسه با مقامات ادارات و وزارت ها برگزار شود

•

کاست در زمینه هامهنگی جلسات همکاری می کند.

•

کمیته از پیرشفتها در پیگیری با ادارات ،در جلسه شامره  29گزارش دهد

اجندای شامره  :3کنفرانس مطبوعاتی سکتور خصوصی با عنوان (نگرانی سکتور خصوصی از طویل بودن پروسه های تدارکاتی و بی باور
بودن سکتور خصوصی به این روند)
•

اتحادیه رشکتهای ساختامنی در هامهنگی با ابتکار شفافیت زیربناء افغانستان کنفرانس مطبوعاتی را در مدت یک الی  2هفته آینده برگزار
منایند.

•

چالشهای عمده که در گزارش اطمینان دهی دوم ذکر شده است با اعضای پنل کنفرانس مطبوعاتی رشیک شود

•

تالش شود که کنفرانس مطبوعاتی قبل از  20دسمرب  2019برگزار گردد

•

وزارت اقتصاد و داراالنشا ملی کاست در زمینه هامهنگی با مرکز رسانه های حکومت همکاری می کند

اشرتاک کننده گان جلسه موافقت کردند که در ادامه جامعه مدنی نیز با همکاری ابتکار شفافیت زیربناء افغانستان یک کنفرانس مطبوعاتی دایر
مناید.
اجندای شامره  :4بازنگری عضویت اعضای گروه نهاده های ذیدخل مطابق الیحه وظایف
آقای صبغت الله کریمی به الیحه وظایف گروه نهاد های ذیدخل اشاره کرد و گفت که بر اساس این الیحه هر سه سال یکبار عضویت اعضا بررسی می
گردد .با بررسی وضعیت حضور اعضا در جلسات سالهای گذشته () 2017 ، 2018 ،2019مشخص گردید ،که رشکت ساختامنی RGMIGو وزارت احیا و
انکشاف دهات از جمله نهاد هایی هستند که اشرتاک فعال نداشته اند.
در زمینه حق عضویت اعضاء گروه نهاد های ذیدخل تصامیم ذیل گرفته شد:
 .1اشرتاک کننده گان جلسه موافقت کردند که حق عضویت اعضای فعلی متدید شود .اما به منظور اشرتاک بهرت یک مکتوب به این ادارات
ارسال ګردد.
 .2به اداراتی که اشرتاک فعال ندارند ابالغیه ارسال گردد و درخواست شود که مناینده های با صالحیت خویش (حداقل رئیس) را دوباره معرفی
منایند
 .3به وزارت های شهرسازی ،زراعت ،مخابرات و ادارات شاروالی کابل ،برشنا رشکت و انکشاف زون پایتخت نیز مکتوب ارسال گردد تا یک
مناینده با صالحیت خویش را برای اشرتاک در جلسات گروه نهاد های ذیدخل معرفی منایند.
 .4همچنین یکی از وکالی پارملان بخصوص از کمیسیون زیربنا نیز در جلسه گروه نهاد های ذیدخل دعوت شود.
 .5از جانب سکتور خصوصی نیز از اتاق تجارت زنان و اتاق تجارت بین املللی نیز دعوت شود تا در جلسات اشرتاک منایند.
 .6اتحادیه رشکت های ساختامنی ،عضو بدیل رشکت ساختامنی  RGMIGرا معرفی مناید (اتحادیه رشکتهای ساختامنی این موضوع را با
اعضای خویش رشیک می مناید)
 .7از جانب جامعه مدنی ،نهاد های تحقیقاتی مانند  APROنیز دعوت شد.
 .8در قسمت پیگیری ،جاللتمب وزیر صاحب اقتصاد و معین صاحب در قسمت حضور فعال اعضای نهاد های دولتی با مقامات این ادارات در
حاشیه جلسات شان پیگیری می منایند
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اجندای شامره  :5گزارش سفر مناینده های اعضای گروه نهاد های ذیدخل که در ورکشاپ منطقه ای کاست در شهر دوبی و معرفی یک
شخص با اعتامد به کاست بین املللی به عنوان مناینده تامین مصونیت ()Safeguarding
آقای بشیر احمد ایزدیار گزارش سفر تعدادی از اعضای گروه نهاد های ذیدخل به شهر دوبی و اشرتاک در ورکشاپ منطقه ای ارائه منود و در مورد
محتویات برنامه صحبت کرد.
رئیس جلسه تقاضا منود که به منظور وضاحت بیشرت در مورد محتویات این ورکشاپ منطقه ای مهم یک پریزینتیشن جامع آماده شود و به همه اعضا
دوباره ارائه گردد.
در ادامه آقای صبغت الله کریمی در قسمت پالیسی تامین مصئونیت ابتکار شفافیت زیربنا صحبت کرد و درخواست منود تا یک مناینده گروه نهاد های
ذیدخل در این زمینه معرفی گردد .اعضای جلسه تصویب منودند که ابتدا پالیسی تأمین مصئونیت کاست و نهاد میزبان (دیدبان شفافیت افغانستان)
مطابقت داده شده و یک پالیسی واحد ایجاد شود و به تعقیب آن یک مناینده در این زمینه به کاست بین املللی معرفی شود.
فیصله های جلسه
شامره

مسئول

فیصله

 .1تهیه پالن کاری جامع برای نهاد های تدارکاتی بر اساس توصیه های گزارش اطمینان دهی دوم
 .2ارسال مکتوب تجدید عضویت به متام اعضای گروه نهاد های ذیدخل

داراالنشاء ملی ابتکار شفافیت
زیربناء افغانستان

 .3ارسال مکتوب به نهاد های غیر فعال و درخواست معرفی مناینده جدید
 .4ارسال مکتوب به وزارت ها و ادارات جدید مبنی بر معرفی مناینده برای اشرتاک در جلسات
 .5تهیه پریزینتیشن جامع در مورد ورکشاپ منطقه ای کاست در دوبی و ارائه در جلسه بعدی

بشیر احمد ایزدیار

 .6تهیه طرح بودجه فعالیت های ابتکار شفافیت زیربناء افغانستان (گزارش اطمینان دهی سوم و تقویت سکتور

کاست ،اتحادیه رشکتهای
ساختامنی و دیدبان شفافیت

خصوصی)

افغانستان

 .7تطابق پالیسی تأمین مصئونیت ابتکار جهانی شفافیت زیربنا با پالیسی تأمین مصئونیت دیدبان شفافیت
افغانستان و تهیه یک پالیسی مشخص برای ابتکار شفافیت زیربناء افغانستان

داراالنشاء ملی ابتکار شفافیت
زیربناء افغانستان

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