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جلسه شماره  30گروه نهاد های ذیدخل
صورت جلسه
شماره جلسه

30

تاریخ

روز پنجشنبه  24،میزان  1399برابر با  15اکتوبر 2020

زمان

ساعت  10صبح

مکان

دفتر مقام وزارت اقتصاد ،وزارت اقتصاد ،سرک ملک اصغر

ریاست جلسه

جاللتمآب دوکتور کریمه حامد فاریابی ،سرپرست وزارت اقتصاد و رئیس گروه نهاد های ذیدخل ابتکار شفافیت
زیربنای افغانستان (کاست)

نویسنده صورت جلسه

غالم رضا میرزایی ،دارالنشاء ملی ابتکار شفافیت زیربناء افغانستان

اشتراک کننده گان
شماره نام

عنوان وظیفه

سازمان

 .1جاللتمآب دوکتور کریمه حامد فاریابی

سرپرست وزارت اقتصاد و رئیس گروه نهاد
های ذیدخل ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان
(کاست)

 .2ریاض صدیقی

رئیس هماهنگی انجوها

 .3عثمان هجران

مشاور مقام

 .4حسن سرداش

مشاور مطبوعات

 .5راز محمد احمدی

کارمند

وزارت فواید عامه

 .6فومن فروغ

رئیس حوزه دریایی کابل

اداره ملی تنظیم امور آب

 .7عمران مصدق

کارمند سیستم معلوماتی

وزارت احیا و انکشاف دهات

 .8اکمل علیزوی

مدیر پروژه

اتحادیه شرکت های ساختمانی

 .9حمیداهلل حبیبی

رئیس

شرکت ساختمانی گلوبل ترست

وزارت اقتصاد

 .10نماینده حضور نداشت

اتاق تجارت و صنایع افغانستان

 .11نماینده حضور نداشت

شرکت ساختمانی State Corps

 .12بشیر احمد ایزدیار

انجینر

دیدبان شفافیت افغانستان

 .13بریالی عمرزی

رئیس

ANCB

 .14جان محمد همدرد

رئیس

SAWABAC

 .15ولید هویدا

عضو بورد

انجمن انجینران افغانستان ()AEA

 .16آتنا هاشمی

عضو بورد

 .17ناهید حمیدی

معاون

 .18نماینده حضور نداشت

اتاق تجارت زنان
اتاق تجارت بین المللی افغانستان

 .19انجینر حسین بخش میرزاد

مشاور

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

 .20انجینر محمود پامیر

آمر

شاروالی کابل

 .21احمد شاه صافی

مشاور

 .22فرهاد عزیزی

متخصص تدارکات

 .23انوری صاحب

کارمند

وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری
وزارت شهرسازی و اراضی
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 .24فواد
 .25نماینده حضور نداشت

شرکت برشنا

 .26نماینده حضور نداشت

مجتمع جامعه مدنی افغانستان (مجما)

 .27محمد حسن وفایی

مسئول تحقیق

)(AREUواحد تحقیق و ارزیابى افغانستان

نهاد های ناظر
 .28اسلم خان احمد زی

متخصص

اداره تدارکات ملی

 .29ولی اهلل مصباح

هماهنگ کننده ملی

کمیسیون نظارت از دسترسی به اطالعات

 .30مهدی سروش

متخصص ارتباطات

سکرتریت ویژه مبارزه علیه فساد اداری

ابتکار شفافیت زیربناء
 .31صبغت اهلل کریمی

رئیس

 .32غالم رضا میرزایی

متخصص ارتباطات

 .33احمداهلل موج

سر محقق

 .34ذبیح اهلل ژکفر

انجینر محقق

 .35روح اهلل وفا

متخصص تدارکات

داراالنشای ملی کاست

اجندای جلسه
ارائه کننده

شماره موضوع
1.

معرفی اعضای گروه نهادهای ذیدخل

اعضای گروه نهادهای ذیدخل

2.

مروری بر موضوعات جلسه قبلی

جاللتمآب دوکتور کریمه حامد فاریابی ،سرپرست
وزارت اقتصاد و رئیس گروه نهاد های ذیدخل و
صبغت اهلل کریمی رئیس داراالنشای ملی ابتکار
شفافیت زیربنا

3.

گزارش اطمینان دهی سوم

انجینر احمد اهلل موج و تیم تحقیق گزارش
اطمینان دهی

•

پریزینتیشن در مورد کار شیوه گزارش

•

انتخاب  20پروژه زیربنایی

•

ارسال مکتوب برای معرفی تیم تحقیق

4.

تغییر در اصول کاری کاست بین المللی و تایید پیش نویس قطعنامه از جانب اعضای
گروه نهاد های ذیدخل کاست افغانستان (جزئیات از طریق ایمیل شریک شده است)

صبغت اهلل کریمی ،رئیس داراالنشای ملی ابتکار
شفافیت زیربنا

5.

برگزاری گفتمان زیربنا سوم

غالم رضا میرزایی ،ابتکار شفافیت زیربنای
افغانستان

جلسه شماره  30گروه نهاد های ذیدخل ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان (کاست) روز پنجشنبه  24میزان  1399برابر با  15اکتوبر  2020به رهبری
جاللتمآب دوکتور کریمه حامد فاریابی ،سرپرست وزارت اقتصاد و رئیس گروه نهاد های ذیدخل این ابتکار برگزار گردید .در این جلسه نماینده های ارشد
حکومت ،سکتور خصوصی و جامعه مدنی بخصوص اعضای جدید حضور داشتند .در آغاز جلسه  ،سرپرست وزارت اقتصاد با اظهار امتنان از حضور فعال
اعضا به اهمیت شفافیت در سکتور زیربنا اشاره نمود و تاکید نمود که تحقق شفافیت در سکتور زیربنا نیازمند افزایش باورمندی در نهادهای مسئول است
و این وظیفه همه نهاد های ذیدخل است تا این باورمندی را نهادینه سازند .وی تاکید داشت که تخصیص بودجه هنگفت ساالنه برای بخش انکشافی
کشور ،نشان دهنده اهمیت این سکتور است .لذا در همین رابطه ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان گزارش سوم اطمینان دهی این ابتکار روی دست گرفته
شده است و تیم اطمینان دهی نیز انتخاب شده است .وزارت اقتصاد در قسمت معرفی این تیم به وزارت ها و ادارات مرتبط همکاری خواهد نمود و جهت
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هماهنگی بیشتر جلسه هماهنگی با مقامات وزارتهای مرتبط تنظیم خواهد شد .برعالوه ،این ابتکار گفتمانی را در مورد اهمیت شفافیت و پاسخگویی در
پروژه های ملی با تمرکز بر چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان  2021 – 2017برگزار می کند که مشارکت فعال تمام اعضا مهم است .وی همچنین از
نهادهای جامعه مدنی در قسمت شریک سازی یافته های این گزارش با حکومت بخصوص در نشست جنوا همکاری نمایند .وی در اخیر از اشتراک اعضای
جدید یکباردیگر اظهار قدردانی نمود و گفت که نهادهای جدید در زمینه نشر اطالعات و همکاری با تیم اطمینان دهی همکاری های خود را داشته باشند.
سپس جناب صبغت اهلل کریمی ،رئیس داراالنشای ملی پیرامون فیصله های جلسه قبلی (شماره  ) 29صحبت نمود.
نکات کلیدی بحث و فیصله ها در این رابطه در جدول ذیل قرار دارد.
فیصله های جلسه
شماره

توضیحات

اجندا

 .1معرفی اعضای گروه نهادهای
ذیدخل
 .2مروری بر موضوعات جلسه
قبلی

اعضای جلسه با جاللتمآب دوکتور کریمه حامد فاریابی ،سرپرست وزارت اقتصاد و رئیس گروه نهاد های ذیدخل
اکاست معرفی شدند
اکثر فیصله های جلسه قبلی تطبیق گردیده است .در
زمینه نشر اطالعات و اقدامات برای تطبیق استندرد
جدید نشر اطالعات  OC4IDSگروه تخنیکی با

در زمینه تطبیق سفارشهای گزارش
اطمینان دهی دوم کاست ،وزارت
اقتصاد موضوع را در سطح باالتر از
جمله کابینه کشور مطرح نماید.

آقای احمداهلل موج سرمحقق گزارش ،به همراه تیم
گزارش اطمینان دهی پریزینتیشنی را در پیرامون
کار شیوه گزارش اطمینان دهی ارائه کردند .سپس
اعضای جلسه در مورد میکانیزم انتخاب پروژه بحث

شریک سازی لیست  5پروژه

مشارکت نهاد های جامعه مدنی عضو کاست و اداره
تدارکات ملی ایجاد شده تا نیازسنجی در زمینه
استندرد صورت گیرد و کاست نیز روی برگزاری
کنفرانس در این زمینه تمرکز خواهد نمود .یکی
دیگر از نکات جلسه قبلی مسئله پیگیری تطبیق
سفارشهای کاست توسط ادارات است که داراالنشا در
این زمینه رسماً پیگیری خواهد نمود.
 .3گزارش اطمینان دهی سوم
• پریزینتیشن در
مورد کار شیوه
گزارش
انتخاب  20پروژه

همه جانبه نموند .براساس روش تحقیق گزارش15 ،
پروژه از میان پروژه هایی که بررسی سطح نشر

ارسال مکتوب
برای معرفی تیم
تحقیق

اطالعات شده است انتخاب گردیده و  5پروژه از
جانب سکتور خصوصی و اعضای جامعه مدنی معرفی
می گردد.
این پروژه ها شامل وزارت احیا و انکشاف دهات،
وزارت صحت عامه ،وزارت شهرسازی و اراضی،
شاروالی کابل و برشنا شرکت می باشد

 .4تغییر در اصول کاری کاست
بین المللی و تایید پیش
نویس قطعنامه از جانب
اعضای گروه نهاد های

رئیس داراالنشای ملی کاست در مورد تغییر جدید
در اصول کاری کاست بین المللی و صالحیت جدید
گروه نهاد های ذیدخل در انتخاب اعضای بورد بین
المللی کاست اشاره نمود و گفت بر اساس این تغییر

•
•

زیربنایی

فیصله

مسئول

زیربنایی الی روز یکشنبه  27میزان
از جانب سکتور خصوصی و جامعه
مدنی

وزارت اقتصاد

حبیبی صاحب
رئیس اتحادیه
شرکتهای
ساختمانی و
اعضای جامعه
مدنی MSG

شریک سازی کارشیوه نهایی
گزارش اطمینان دهی با اعضا

کاست

معرفی تیم اطمینان دهی به ادارات
مربوطه

وزارت اقتصاد و
کاست

اعضای گروه کاست افغانستان
تغیرات در قطعنامه کاست بین
المللی مورخ سپتمبر  2020را از

گروه نهاد ها
ذیدخل

جانب خود تایید نمودند.
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شماره

اجندا

توضیحات

ذیدخل کاست افغانستان
(جزئیات از طریق ایمیل
شریک شده است)

اعضای گروه نهاد های ذیدخل کاست نیز می توانند
خود را در بورد نامزد کنند و یا به نامزد مربوطه در
بورد رای دهند.

 .5برگزاری گفتمان زیربنا سوم

فیصله

آقای غالم رضا میرزایی پیرامون گزارش شفافیت و
پاسخگویی در پروژه های بزرگ ملی و برگزاری
گفتمان سوم زیربنا صحبت نمود و گفت این گزارش
بر اساس پروژه های اولویت بندی شده در پالن ملی
زیربنا و چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان
 2021- 2017تدوین شده و یافته های مهمی در
زمینه شفافیت این پروژه ها دارد .برگزاری گفتمان
در مورد یافته های این گزارش کمک می کند تا
پیشنهادات مشخصی برای نشست جنوا و چارچوب
دوم ملی صلح و انکشاف افغانستان پیشکش شود.
نهاد های جامعه مدنی در این زمینه می تواند

• ایجاد کمیته ای متشکل از
نهاد های جامعه مدنی گروه
نهاد های ذیدخل (دیدبان
شفافیت افغانستان،AREU ،

مسئول

دراالنشای ملی و
اعضای جامعه
مدنی

 SWABAC ،ANCBو )AEA
• برعالوه آقای حمیداهلل حبیبی
از سکتور خصوصی و بریالی
عمرزی از جامعه مدنی برای
پنل گفتگو معرفی شدند.
• برگزاری گفتمان الی آخر
ماه اکتوبر 2020

کاست

همکاری نماید.
 .6متفرقه

• اعضا در مورد وضعیت حقوقی این ابتکار نیز
رایزنی کردند و پیشنهادات شد که هر چه زودتر

• روشن سازی وضعیت حقوقی
این ابتکار

گروه نهادهای
ذیدخل و کاست

وضعیت حقوقی این ابتکار روشن گردد.
• در قسمت حضور نماینده های ادارات ،تاکید شد
که نماینده های اصلی نهادها که دارای

• حضور نماینده اصلی و دارای
صالحیت در اجالس

گروه نهادهای
ذیدخل

صالحیت باشد ،در اجالس حضور داشته باشد
ختم جلسه
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