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جلسه شماره  31گروه نهاد های ذیدخل
صورت جلسه
شماره جلسه

31

تاریخ

روز یکشنبه 14 ،جدی 1399 ،برابر با  3جنوری 2021

زمان

ساعت  10صبح

مکان

دفتر مقام وزارت ،منزل ،5وزارت اقتصاد ،سرک ملک اصغر

ریاست جلسه

جاللتمآب دوکتور کریمه حامد فاریابی ،وزیر اقتصاد و رئيس گروه نهاد های ذیدخل ابتکار شفافيت زیربنای
افغانستان (کاست)

نویسنده صورت جلسه

غالم رضا ميرزایی ،دارالنشاء ملی ابتکار شفافيت زیربناء افغانستان

اشتراک کننده گان
شماره نام

عنوان وظيفه

سازمان

 .1جاللتمآب دوکتور کریمه حامد فاریابی

جاللتمآب دوکتور کریمه حامد فاریابی ،وزیر
اقتصاد و رئيس گروه نهاد های ذیدخل ابتکار
شفافيت زیربنای افغانستان (کاست)

 .2محمد صادق صدیقی

مسئول بخشIT

 .3راز محمد احمدی

متخصص بخش MIS

وزارت فواید عامه

 .4فومن فروغ

رئيس حوزه دریایی کابل

اداره ملی تنظيم امور آب

 .5نماینده حضور نداشت

وزارت اقتصاد

وزارت احيا و انکشاف دهات

 .6عبدالبصير عتيق زی

معاون بخش OPAF

دفتر GIZ

 .7اکمل عليزوی

مدیر پروژه

شرکت ساختمانی گلوبل ترست

 .8حميداهلل حبيبی

رئيس

اتحادیه شرکت های ساختمانی

 .9نماینده حضور نداشت

اتاق تجارت و صنایع افغانستان

 .10نماینده حضور نداشت

شرکت ساختمانی State Corps

 .11نماینده حضور نداشت

دیدبان شفافيت افغانستان

 .12نماینده حضور نداشت

ANCB

 .13نماینده حضور نداشت

SAWABAC

 .14وليد هویدا

عضو بورد

انجمن انجينران افغانستان ()AEA

 .15نماینده حضور نداشت

اتاق تجارت زنان

 .16نماینده حضور نداشت

اتاق تجارت بين المللی افغانستان

 .17نماینده حضور نداشت

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

 .18نماینده حضور نداشت

شاروالی کابل

 .19نماینده حضور نداشت

وزارت زراعت ،آبياری و مالداری

 .20عالء الدین مهاجرزاد

مشاور بخش تدارکات

وزارت شهرسازی و اراضی

 .21مجيب احمد عزیزی

مسئول تحقيق

واحد تحقيق و ارزیابى افغانستان)(AREU

نهاد های ناظر
 .22محمد صابر هوتک

متخصص

اداره تدارکات ملی
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 .23نماینده حضور نداشت

کميسيون نظارت از دسترسی به اطالعات

 .24ادریس نورزی

نماینده

سکرتریت ویژه مبارزه عليه فساد اداری

ابتکار شفافيت زیربناء
 .25صبغت اهلل کریمی

رئيس

 .26غالم رضا ميرزایی

متخصص ارتباطات

 .27احمداهلل موج

سر محقق

 .28ذبيح اهلل ژکفر

انجينر محقق

 .29روح اهلل وفا

متخصص تدارکات

داراالنشای ملی کاست

اجندای جلسه
شماره موضوع
1.

مروری بر فيصله های جلسه قبلی

2.

صحبت در مورد تطبيق شاخص شفافيت زیربنا در افغانستان

3.

پيشرفت در تهيه گزارش اطمينان دهی سوم

4.

برگزاری گفتمان چهارم زیربنا پيرامون پروژه های بند در کشور

جلسۀ شماره  31گروه نهادهای ذیدخل ( )MSGابتکار شفافيت زیربنای افغانستان (کاست) به ریاست دوکتور کریمه حامد فاریابی ،وزیر اقتصاد و رئيس
گروه نهادهای ذیدخل این ابتکار برگزار گردید .در این نشست که در آن نمایندهگان ارشد حکومت ،سکتور خصوصی و جامعه مدنی اشتراک ورزیده بودند،
از پيشرفتها در گزارش سوم اطمينان دهی و برگزاری گفتمان سوم زیربنا ابراز قدردانی شده و در قسمت پيگيری از تطبيق توصيه های گزارشات کاست
تاکيد گردید .رئيس جلسه همچنين به مشارکت تمام اعضا در زمينه آگاهی دهی در مورد اهميت شفافيت در پروسه های پروژه های زیربنایی و توجه به
اقدامات براساس چارچوب دوم صلح و انکشاف افغانستان ( )ANPDFتاکيد نمود .در ادامه آقای صبغت اهلل کریمی ،رئيس ابتکار شفافيت زیربنای
افغانستان به فيصله های جلسه شماره  30گروه نهاد های ذیدخل اشاره نمود.
نکات کليدی بحث و فيصله های جلسه شماره 31
فيصله های جلسه
توضيحات

فيصله

مسئول

شماره

اجندا

 .1مروری بر موضوعات
جلسه قبلی

اکثر فيصله های جلسه از جمله برگزاری گفتمان سوم ،آغاز گزارش سوم،
تایيد تغيير در اصول کاری کاست بين المللی اعمال شده است .برعالوه
حضور اعضای کليدی و باصالحيت نهاد های عضو یکی دیگر از نکات بحث
در جلسه قبلی بود و تصميم گرفته شد تا در این زمينه رسماً اقدام شود.

ارسال مکتوب رسمی
به تمام اعضای عضو
 MSGبرای تجدید

داراالنشای ملی
کاست و وزارت
اقتصاد

 .2صحبت در مورد
تطبيق شاخص

آقاری کریمی ،رئيس داراالنشای ملی ابتکار شفافيت زیربنای افغانستان به ایجاد یک کميته
متشکل از نماینده

حضور  2نماینده
(اصلی و جایگزین)با
صالحيت در جلسات
گروه نهاد های ذیدخل
ابتکار شفافيت زیربنای
افغانستان ()MSG
داراالنشای ملی
کاست
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شماره

اجندا

توضيحات

شفافيت زیربنا در
افغانستان

اهميت

• ارائه
پریزینتيشن و
همکاری نهاد
ها در زمينه
تطبيق این
شاخص

فيصله
تطبيق

شاخص

شفافيت

زیربنا

(

Infrastructure

) )Transparency Index (ITIاشاره نمود و گفت؛ شاخص شفافيت

مسئول

حکومت ،سکتور
خصوصی ،جامعه
مدنی و داراالنشای
کاست

زیربنا که دارای  93شاخص می باشد ،یک شاخص برای بررسی سطح
شفافيت و کيفيت پروسههای تدارکاتی پروژههای زیربنایی در سطح ملی و
والیتی میباشد .افغانستان جز یکی از چهار کشوری است که کاست بين هماهنگی و تنظيم
یک جلسه با رهبری
المللی در نظر دارد تا این شاخص را در آن آزمایش نماید .
در ادامه آقای غالم رضا ميرزایی ،متخصص ارتباطات این ابتکار ،اداره تدارکات ملی به
پریزینتيشنی را در مورد شاخص شفافيت زیربنا ارائه نمود و تاریخچه ،منظور صحبت در
اهداف ،ویژگی ها ،ميکانيزم نمره دهی ،استخدام تيم ارزیابی کننده و مورد شاخص ITI

محمد صابر
هوتک  ،نماینده
اداره تدارکات
ملی

اشاره به اهميت کاست وزارت اقتصاد
نحوه گزارش دهی را توضيح داد.
• در زمينه دوره زمانی برای بررسی نهادها ،خانم فومن فروغ پيشنهاد و شاخص شفافيت
نمود که اخر هر سال مالی انتخاب شود تا به دنبال نشر گزارش زیربنا در کابينه کشور.
( ،)ITIنهادها ،اقدامات اصالحی خود را انجام دهند.
• انجينر وليد هویدا ،عضو بورد انجمن انجينران افغانستان نيز به در
نظر گرفتن موضوع ذهينت سازی برای استفاده از اطالعات نيز به
عنوان یک شاخص اشاره نمود .این مسئله نقش اساسی در ایجاد
حس مالکيت در بين مردم دارد.
• همچنين نوعيت پروژه ها از لحاظ حجم کار و بودجه برای همه نهاد
ها یکسان باشد.
• رئيس جلسه پيشنهاد نمود که برای تطبيق این شاخص و ارزیابی
های مرتبط به آن یک پالن بشمول اهداف درازمدت ،ميان مدت و
کوتاه مدت باشد نيز تهيه شود.
• در زمينه بخش بررسی نشر اطالعات آقای صابر هوتک از اداره
تدارکات ملی تاکيد ورزید که یک سيستم ویژه برای ميکانيزه شدن،
نشر اطالعات پروژه های زیربنایی از جانب کاست پيشنهاد و معرفی
شود.

• اعضای جلسه همچنين پيشنهاد نمودند که برای حمایت بهتر از
فعاليتهای کاست بخصوص تطبيق این شاخص ،جلسه ای با رئيس
جمهور کشور از جانب وزارت اقتصاد تنظيم گردد .در همين رابطه
رئيس جلسه گفت که در ابتدا جلسه با رهبری اداره تدارکات ملی
برگزار شود و بعد با معاون اول رئيس جمهور .دیدار صورت گيرد.
 .3پيشرفتها در
گزارش سوم
اطمينان دهی

گزارش اطمينان دهی سوم از اواسط ماه سپتمبر  2020آغاز گردید .موضوع عدم ارائه
تاکنون بررسی اسناد تخنيکی  16پروژه از  20پروژه تمام شده است و تيم اطالعات در مورد
از  2پروژه در والیتهای بلخ و قندهار نيز بازدید نموده اند .همچنين تحليل پروژه های کوید  19به
اطالعات به دست آمده آغاز شده است .در حال حاضر تيم اطالعات کمبود کميسون دسترسی به
را دوباره از نهاد های مربوط درخواست خواهد نمود و در نظر است که اطالعات شکایت شود.

داراالنشای ملی
کاست

مسوده ابتدایی گزارش الی  31جنوری  2021آماده شود.
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شماره

اجندا

فيصله

توضيحات

مسئول

چالشهای موجود:
•

با وجود پيگيری های متعدد رسمی ،تاکنون اطالعات پروژه
های زیربنایی کوید ( 19شفاخانه ها) بدست نيامده است.
همچنين از طریق فورم آنالین دسترسی به اطالعات نيز اقدام
شده است که پس از  17روز اطالعاتی دریافت نشده است .از
آنجایی که مدت زمان مرحله بررسی اسناد پروژه های زیربنایی
تمام شده است ،تيم این مسئله را به عنوان عدم ارائه اطالعات
در گزارش در نظر می گيرد.

• مسئله آب وهوا برای دسترسی به ساحه بخصوص در والیتهای
باميان و بدخشان به عنوان یک چالش است که تيم تالش می
کند که مسئله را درست برنامه ریزی نماید.آقای حبيبی از
اتحادیه شرکتهای ساختمانی نيز گفتند که سکتور خصوصی در
این زمينه همکاری خواهد نمود.
سپس ،آقای کریمی گفت که به دليل چالشهای آب و هوایی ممکن است
که بررسی ساحه وی چند پروژه به تعویق بيفتد  .لذا تاریخ  31می 2021
به عنوان روز نشر گزارش سوم در نظر گرفته شده است و کاست در این
زمان تالش می کند که گزارش را در تاریخ معينه منتشر کند.
 .4برگزاری گفتمان
چهارم

ابتکار شفافيت زیربنای افغانستان در نظر دارد که گفتمان چهارم زیربنا را
در مورد وضعيت تطبيق پروژه های بند در کشور برگزار نماید .پيش از آن
نيز قرار است که بررسی در زمينه پروژه های بند کشور از سال  2014به
این طرف انجام دهد که همکاری ادارات مرتبط نياز می باشد.

ارسال مکتوب به اداره
ملی تنظيم امور آب
برای دریافت اطالعات
همه پروژه های بند در
افغانستان از سال
 2014به این طرف

داراالنشای ملی
کاست

ختم جلسه
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