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اختصارات و تعاریف
ADB

بانک توسعه آسیایی

AFN

واحد پول افغانی

AGEOPS

سیستم تدارکات الکرتونیکی و باز دولت افغانستان

ARA

اداره خطآهن افغانستان

ARDS

اداره خدمات بازسازی و انکشافی افغانستان

AT

تیم اطمیناندهی

ATL

قانون دسرتسی به اطالعات

AUWSSC

رشکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان

BoQ

بل احجام کار

CAA

اداره هوانوردی ملکی

CDC

شورای انکشاف محلی

CMO

دفرت مدیریت قراردادها

CoST

ابتکار شفافیت زیربنا

CRIDA

اداره مستقل انکشاف زون پایتخت

CSO

نهاد جامعه مدنی

DABS

د افغانستان برشنا رشکت

GIROA

دولت جمهوری اسالمی افغانستان

ICB

داوطلبی باز بیناملللی

IDB

بانک انکشاف اسالمی

IDs

استاندارد دادههای زیربنایی

IFB

دعوت برای داوطلبی

JV

رسمایهگذاری مشرتک

KM

شهرداری کابل

KUTEI

اداره بهبود و کارآیی حملونقل شهری کابل

LICB

داوطلبی مقید بین املللی

MAIL

وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری

MEC

کمیته مستقل مشرتک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری

MEW

وزارت انرژی و آب

MCIT

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی
ه

MOE

وزارت معارف

MoEc

وزارت اقتصاد

MoJ

وزارت عدلیه

MoPH

وزارت صحت عامه

MoT

وزارت ترانسپورت

MoU

تفاهمنامه

MoUDL

وزارت شهرسازی و اراضی

MRRD

وزارت احیا و انکشاف دهات

MSG

گروه نهادهای ذیدخل

MSWG

گروه کاری نهادهای ذیدخل

NCB

داوطلبی باز ملی

NPA

اداره تدارکات ملی

NPC

کمیسیون تدارکات ملی

NTA

معاون تخنیکی ملی

NUG

حکومت وحدت ملی

OCP

مشارکت قراردادی باز

PE

نهاد تدارکاتی

PPE

تجهیزات محافظت شخصی

PPU

اداره پالیسی تدارکات

PWD

ریاست فواید عامه

SSM

روش منبع واحد

TI

سازمان شفافیت بیناملللی

ToR

الیحه وظایف

UN

سازمان ملل متحد

USD

دالر آمریکایی

WB

بانک جهانی

و

تعاریف
معیارهای انتشار
اطالعات ابتکار
شفافیت زیربنای
افغانستان

معیارهایی هستند که برای تحقق انتشار اطالعات توسط ابتکار شفافیت زیربنا درخواست میشوند.
معیارهای انتشار اطالعات ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان مستلزم نرش  63مورد است که شامل چرخه
یک پروژه زیربنایی از جمله شناسایی ،آمادگی ،تدارک ،تطبیق و تکمیل پروژه میشود.
انتشار اطالعات ،پروسهایست که با هدف اطمینان از اینکه اطالعات درباره هدف ،محدوده ،هزینه ها و

انتشار اطالعات

اجرای پروژههای زیربنایی برای عموم قابلدسرتس است و بهصورت دقیق ،بهموقع و مداوم منترش
میشود .نهادهای تدارکاتی باید از قابلدسرتس بودن اطالعات برای عموم اطمینان دهند.

سیستم انتشار

وبسایت ،سیستم آنالین و یا هر پلتفُرم باز و قابلدسرتس دیگری است که نهادهای تدارکاتی از آن برای
نرش اطالعات استفاده میکنند.
انتشار فعال به اطالعاتی مربوط میشود که نهادهای تدارکاتی باید بر اساس معیارهای ابتکار شفافیت

انتشار فعال

زیربنا در مراحل مشخص از جریان تطبیق پروژه نرش کنند .این اطالعات ،با روشی روشن و قابلاستفاده ،از

(انفعالی)

طریق یک رسانه عمومی مانند سیستم آنالین منترش میشود که برای طیف گسرتدهای از رشکا
قابلدسرتس است.

نهادهای تدارکاتی

نهاد تدارکاتی ،نهادی است که مسئول آمادهسازی و تدارک یک پروژه زیربنایی با بودجه عامه ،و امضا و
تطبیق یک قرارداد عامه است .بهعنوانمثال از وزارت ترانسپورت ،شهرداری کابل و  ...میتوان نام برد.
انتشار اطالعات بنا به درخواست مربوط به اطالعات اضافی است که نهادهای تدارکاتی موظفاند در

انتشار اطالعات بنا صورت درخواست ،در اختیار هر شخص یا نهاد واجد رشایط بگذارند.
به درخواست

انتشار بنا به درخواست شامل ارائه اطالعات اضافی به شکل قابلاستفاده ،در یک مکان قابلدسرتس و
تحت رشایط مشخص به شخص درخواستکننده است.

ز

درباره ابتکار شفافیت زیربنا
ابتکار شفافیت زیربنا (کاست)یک ابتکار جهانی است که با هدف بهبود شفافیت و پاسخگویی در پروژههای عامه فعالیت میکند.
این ابتکار با دولت ،سکتور خصوصی و جامعه مدنی در راستای ترویج انتشار اطالعات پروژه های زیربنائی ،تصدیق و تفسیر این
اطالعات همکاری میکند .این امر ضمن کمک به اطالعرسانی و توامنندسازی شهروندان ،آنها را قادر میکند تا تصمیمگیرندگان
را پاسخگو بسازند .کاست بصورت جهانی با داشنت اعضایی از  4قاره فعالیت میکند .این ابتکار بر عالوه همکاری با اعضای کاست
در سطح ملی با نهاد های کلیدی مبارزه با فساد به منظور تبادل نظر و تجارب در بخش شفافیت و پاسخگویی در پروژه های عامه
نیز فعالیت می کند .رشکای بین املللی کاست شامل ماده  ،19مشارکت قراردادهای باز ،شفافیت بین املللی و هیواس می
باشد.
به دنبال پیشنهاد کمیته مستقل نظارت و ارزیابی ،جمهوری اسالمی افغانستان در اکترب  2013از طریق وزارت اقتصاد به ابتکار
شفافیت زیربنا پیوست و فعالیت این ابتکار در سال  2016رسامً در این کشور آغاز شد .از آن زمان به بعد ،این ابتکار با نهاد های
دولتی ،سکتور خصوصی و جامعه مدنی برای بهبود شفافیت و پاسخگویی در پروژه های زیربنایی عامه کار می کند.

ح

سپاسگزاری
تیم اطمیناندهی از متام کسانی که با ارائه معلومات کلیدی ،منابع و اسناد و رشکت در مصاحبهها به این گزارش کمک کردهاند
قدردانی میکند .همچنین این تیم از جاللتآمب دکرت مصطفی مستور ،وزیر اقتصاد جمهوری اسالمی افغانستان و رئیس گروه
نهادهای ذیدخل ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان و دکرت احمدجواد عثامنی ،معین مالی و اداری وزارت اقتصاد ،برای
حامیتهای چشمگیر و اظهارات سازنده شان در جریان تهیه گزارش سپاسگزاری میکند.
تیم اطمیناندهی از اعضای گروه نهادهای ذیدخل ،منایندههای نهادهای منتخب ،همکاران دولتی ،نهادهای جامعه مدنی و
سکتور خصوصی بهویژه جناب آقای سید اجمل شهنه ،رئیس نظارت از تطبیق قراردادها در اداره تدارکات ملی ،آقای نقیبالله
عصمتی ،مدیر برنامه در دیدبان شفافیت افغانستان ،احمدالله موج ،رئیس برنامهها در دیدبان شفافیت افغانستان ،تیم
داراالنشای بیناملللی ابتکار شفافیت زیربنا بهویژه خانم ماریا پرادو به علت همکاری و توصیههای سازنده آنان در طول کار،
صمیامنه قدردانی میکند.

ط

معرفی اعضای تیم اطمیناندهی
صبغتالله کریمی (رسگروه) دارای ماسرتی مدیریت پروژه ساختامنسازی ( )2012و لیسانس مدیریت ساختامنسازی ( )2011با
منرات عالی از دانشگاه برایتون انگلستان و لیسانس انجنیری ساختامن ( )2006با منرات عالی از دانشگاه پولیتخنیک کابل است.
وی در  ۱۲سال گذشته استاد دانشگاه پولیتخنیک کابل و رئیس داراالنشای ملی ابتکار شفافیت زیربنا برای  ۴سال گذشته بوده
است .وی بیش از  12سال تجربه در بخش آکادمیک و ساختامنسازی دارد و در نهادهای ملی و بیناملللی کار کرده است.
موضوعات مورد تحقیق آقای کریمی صنعت ساختامنسازی و تدارکات پروژههای ساختامنی در افغانستان است .او چندین مقاله
در مجلهها و کنفرانسهای ملی و بیناملللی در انگلستان ،اسرتالیا و افغانستان و همچنین چندین منونه کتاب ،گزارش و رهنمود
منترش کرده است .آقای کریمی عضو تیم تحقیق مطالعه امکانسنجی ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان است که بنیانگذار این
ابتکار و همچنان بنیانگذار فرهنگ انتشار اطالعات پروژه زیربنایی است .همچنین وی مسئولیت نظارت از تیم تحقیق گزارش
اطمیناندهی شامره ( )1را داشته است و اکنون نیز رهربی تیم تحقیق گزارش دوم اطمیناندهی را به عهده دارد.
غالمرضا میرزایی (محقق) دارای لیسانس ژورنالیسم و ارتباطات عامه ( )2012و دیپلم بیناملللی رهربی و مدیریت پروژه از
انستیتوت آموزش و تحقیقات ملل متحد ( )2014از جاپان و اکنون نیز در رشف دریافت مدرک ماسرتی در روابط بینامللل است.
او بیش از  8سال تجربه کار حرفهای در زمینه ارتباطات و دادخواهی همراه نهادهای ملی و بیناملللی مانند برنامه انکشافی سازمان
ملل متحد و سازمان خوراک و زراعت ملل متحد دارد .آقای میرزایی در سال  2016به ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان پیوست.
او در گزارش اطمیناندهی شامره ( )1مشارکت داشت و حاال نیز بهعنوان محقق این گزارش فعالیت میکند.
رفیعالله لودین (متخصص تدارکات) ماسرتی خود را در مدیریت تجارت از دانشگاه کاردان ( )2018و لیسانس خود را در مدیریت
تجارت از دانشگاه آمریکایی افغانستان ( )۲۰۱۵دریافت کرده است .آقای لودین با هفت سال تجربه کاری در بخش تدارکات با چندین
نهاد خصوصی کار کرده است .وی اکنون بهعنوان متخصص تدارکات با ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان کار میکند.
خواجه احمدبالل صدیقی (محقق زیربنا) دارای لیسانس انجنیری ساختامن از دانشگاه پولیتخنیک کابل است ( .)2014تجربه مسلکی
وی در مدیریت کیفیت و بازرسی پروژههای زیربنایی در رسارس افغانستان است .آقای صدیقی وظیفه کنرتل تضمین کیفیت را
برای رشکتهای خصوصی افغانستان و پروژههای متویلشده توسط واحد انجنیری اردوی ایاالت متحده آمریکا به عهده داشته
است .وی همچنین هفت گزارش بازرسی جامع را برای بازرس ویژه ایاالت متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان انجام داده است.
این بازرسیها شامل پروژههای تطبیقشده توسط واحد انجنیری اردوی ایاالت متحده آمریکا ،فرماندهی مشرتک انتقال امنیتی در
افغانستان ،اداره انکشاف بیناملللی ایاالت متحده ،برنامه پاسخ اضطراری قوماندان و اداره بیناملللی مبارزه با مواد مخدر و
حاکمیت قانون ایاالت متحده آمریکا میشود.
این بازرسیها برای پاسخ به پرسشهای صورت گرفته است:
الف) آیا پروژههای زیربنایی موردنظر مطابق با الزامات قرارداد و استانداردهای پذیرفته شده ساخته شدهاند؟
ب) آیا پروژههای موردنظر طوری که تعیین شده بود استفاده و نگهداری شده است یا خیر؟
از یافتههای بازرسیهای آقای صدیقی ،بازرس ویژه ایاالت متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان در نتیجهگیریها و گزارشهای
خود به کنگره ایاالت متحده درباره متویل زیربناها استفاده کرده است.
ذبیحالله ژکفر (انجنیر ساختامن) دارای لیسانس انجنیری ساختامن با منرات عالی از دانشگاه پولیتخنیک کابل است ( .)2018آقای
ژکفر چندین رستیفکت آموزش و ظرفیتسازی در زمینه طراحی و بررسی طراحی ساختامن ها ،طراحی مؤثریت انرژی و عایق حرارتی
ساختامنها از دانشگاه پولیتخنیک کابل و انجمن همکاریهای بیناملللی آملان دریافت کرده است .او اکنون بهعنوان انجنیر
ساختامنی  /محقق برای ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان کار میکند.

ي

پیشگفتار
انکشاف زیربنا ها عنرص اساس برای توسعه اقتصادی بوده که کشور ها را در دستیابی به اهداف توسعه پایدار کمک میکند.
طی سالهای گذشته ،افغانستان کمکهای مالی قابلتوجهی را از جامعه جهانی دریافت و مبالغ هنگفتی برای ساخت و بهبود
زیربناها از طریق بودجه ملی مرصف کرده است.
این رسمایهگذاریهای تا حد زیادی مؤثر و باعث رشد زیربناها شده است .راهاندازی و تکمیل چندین پروژه زیربنایی بزرگ  -مانند بند
سلام ،پایپالین گاز تاپی ،راه الجورد ،پروژه کاسا  ،۱۰۰۰پروژه  500کیلوولت تتاپ ،بند شورابک ،بند پاشدان ،بند خانآباد ،بند کامل
خان ،خطآهن حیرتان ،شاهراه حلقوی ،رسکها و شاهراههای والیتی و روستایی -منونههای انکشاف زیربناها در کشور است که
افزون بر تأثیر مثبت در زندگی مردم ،باعث بهبود اتصال منطقهای شده است.
با وجود پیرشفت چشمگیر ،بخش زیربناها نیاز به رسمایهگذاری بیشتر دارد؛ بااینحال برای افزایش موثریت رسمایهگذاری در بخش
زیربناها ،دولت و متویلکنندگان بیناملللی باید شفافیت و پاسخگویی را در مرصف منابع تضمین کنند .اطمینان از شفافیت و
پاسخگویی در رسمایهگذاریها در بخش زیربنا میتواند سطح اعتامد متام طرفهای ذیدخل در بازسازی بخش زیربنای افغانستان،
بهویژه رسمایهگذاران و متویلکنندگان بیناملللی را افزایش دهد.
به همین منظور ،افغانستان در سال  2013از طریق وزارت اقتصاد به ابتکار بیناملللی شفافیت زیربنا پیوست و در سال 2016
رسامً آغاز به فعالیت کرد .از آن زمان به بعد ،ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان برای افزایش شفافیت و پاسخگویی در پروژههای
زیربنایی همکاری نزدیکی با وزارتخانههای کلیدی بخش زیربنا داشته است.
گزارش اطمیناندهی ابتکار شفافیت زیربنا یکی از ابزارهای مهم برای تضمین شفافیت است .در سال  2018این ابتکار نخستین
گزارش اطمیناندهی خود را درباره هشت پروژه زیربنایی منترش کرد .این گزارش چالشهایی را که در مرحله تشخیص و آمادگی
پروژهها وجود داشت شناسایی و در نتیجه آن برخی نهادها اقدامات مثبتی را برای رفع چالشها روی دست گرفتهاند.
گزارش دوم اطمیناندهی که در سال  2019تهیه شده است باالی  20پروژه زیربنایی از  4نهاد (وزارت ترانسپورت ،وزارت شهرسازی
و اراضی ،شهرداری کابل و وزارت انرژی و آب) متمرکز شده و نرش فعال (انفعالی) و بنابر درخواست اطالعات (منفعلی) 1توسط
نهادهای تدارکاتی ،شفافیت در پروسه تدارکات و تطبیق و تحویلدهی پروژهها را مورد ارزیابی قرار داده است .یافتههای گزارش
سال  2019حاکی از آن است که اوسط انتشار فعال توسط نهادهای تدارکاتی  36درصد است .همچنین این گزارش نشان میدهد
که اوسط نرش اطالعات بنابر درخواست  ٪57است .از این گزارش چنین استنباط میشود که برای بهبود مکانیزم انتشار اطالعات،
سیستم تدارکات الکرتونیکی و باز افغانستان نیاز به بهروزرسانی و ارتقا دارد.
بر اساس تحقیقات ما ،پروژههای زیربنایی به طور متوسط با  ٪64تأخیر زمانی و  ٪3.8افزایش قیمت روبرو هستند .علل اصلی
افزایش زمان و هزینه ،استمالک اراضی ،رسوی نادرست ،دیزاین ضعیف و اشتباهات در بل احجام کاری ،برنامهریزی ضعیف توسط
نهادهای تدارکاتی ،وضعیت بد آبوهوا ،مشکالت در تأمین بودجه پروژهها توسط قراردادیها و تأخیر در پرداخت هزینهها است.
پروسه داوطلبی نیز بخش دیگری است که نیاز به توجه بیشتر دارد .پروسه داوطلبی پروژههای انتخابشده بطور اوسط  336روز
طول کشیده است ،درحالیکه مطابق به تجارب خوب جهانی ،این پروسه نباید بیش از  120روز ( 4ماه) را دربر گیرد .تأخیر در روند
داوطلبی منجر به انقضای تضمینهای داوطلبی و استفاده نادرست از پول سکتور خصوصی میشود که تا زمان ختم داوطلبی
در بانکها مسدود میماند .برای رسیدگی به این چالش ،گزارش توصیه میکند که دولت روند داوطلبی را از طریق ایجاد روش
داوطلبی الکرتونیکی در چوکات سیستم تدارکات الکرتونیک و باز حکومت افغانستان ،بهبود بخشد.
- 1برایتعاریفاصطالحاتلطفاًبهبخشاختصاراتوتعاریفرجوعکنید .
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یافتههای این گزارش از اهمیت باالیی برخوردار است؛ بنابراین جا دارد از تیم اطمیناندهی و داراالنشای ملی کاست به علت زحامت
شان قدردانی کنم .همچنین میخواهم از اعضای گروه نهادهای ذیدخل از ادارات دولتی ،بهویژه وزارت ترانسپورت ،وزارت انرژی و
آب ،وزارت احیا و انکشاف دهات و از سکتور خصوصی ،بهویژه از اتحادیه رشکتهای ساختامنی افغانستان ،اتاق تجارت و صنایع
افغانستان ،رشکت ساختامنی گلوبل ترست و رشکت ساختامنی آرجیام و از جامعه مدنی بهویژه دیدهبان شفافیت افغانستان،
اداره هامهنگی مؤسسات غیردولتی افغانستان ،اتحادیه جنوب غربی افغانستان و بلوچستان ،اتحادیه انجنیران افغانستان و
همچنین از ناظران اداره تدارکات ملی و کمیسیون نظارت دسرتسی به اطالعات برای پشتیبانی و نظریاتشان که منجر به نهایی شدن
این گزارش شده است ،قدردانی کنم.

دکرت مصطفی مستور
وزیر اقتصاد و رئیس گروه نهادهای ذیدخل ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان
نوامرب 2019

ل

خالصه
دولت افغانستان در اکتوبر  2013به دنبال پیشنهاد کمیته مستقل مشرتک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری درباره نیاز به
شفافیت بیشتر در بخش زیربناها به ابتکار شفافیت زیربنا پیوست .ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان همراه با روند انتشار
اطالعات و اطمیناندهی توسط وزارت اقتصاد میزبانی میشود .در سال  ،2016یک گروه کاری مشرتک نهادهای ذیدخل برای
تدوین یک پالن تطبیقی و تأسیس سکرتریت ملی و گروه نهادهای ذیدخل تشکیل شد.
این گزارش اطمیناندهی ،نتیجه دومین پروسه اطمینان دهی ،یکی از چهار بخش اصلی ابتکار شفافیت زیربنا است که توسط ابتکار
شفافیت زیربنای افغانستان انجام شده است و هدف آن ارزیابی پیرشفت نهادهای تطبیقکننده و سایر نهادهای دولتی در انتشار
اطالعات و بهطورکلی اطمینان از شفافیت در بخش زیربناها است .آخرین و مهمترین بخش این گزارش اطمیناندهی شامل
توصیههایی درباره یافتهها و پیشنهادات اساسی برای افزایش شفافیت و پاسخگویی در پروژههای زیربنایی عامه است.
این گزارش با استفاده از روش مبتنی بر تحقیق شامل جمعآوری اطالعات ،مشاهدات میدانی ،مطالعه کتابخانهای و تجزیه و تحلیل
معلومات تهیه شده است .برای تأیید اطالعات منترششده و به دست آوردن فهم دقیقتر درباره موضوعات خاص پروژه،
مصاحبههایی نیز انجام شده است.
در جریان روند اطمیناندهی ،مشخص شد که تجربه انتشار اطالعات در نهادهای تدارکاتی بر اساس الزامات قانونی داخلی است.
بااینحال ،میزان انتشار اطالعات در مقایسه با معیارهای انتشار اطالعات ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان بسیار کم است.
معیارهای ابتکار شفافیت زیربنا همراه با الزامات قانونی داخلی ،انتشار  63مورد اطالعات استاندارد را بهصورت فعاالنه و  27مورد
را در صورت بنا به درخواست ،در سطح پروژه و قرارداد طی  5مرحله اجرای پروژه الزم و ملزوم میدارد درحالیکه نهادهای تدارکاتی
معموالً اطالعات درباره پروژه را در دو مرحله اصلی تدارکات و قرارداد به طور فعاالنه منترش میکنند .بهطور متوسط ،نهادهای
تدارکاتی  ٪36از اطالعات موردنیاز را بر اساس استاندارد ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان منترش کردهاند .افزون بر این ،یافتههای
گزارش نشان میدهد که  ٪94از اطالعات منترششده در سه سیستم (سیستم تدارکات الکرتونیکی و باز افغانستان ،سیستم
معلوماتی مدیریت پروژه در وزارت ترانسپورت و سیستم مدیریت معلومات وزارت انرژی و آب) دقیق هستند.
یافتههای گزارش ،نشان میدهد که سیستم تدارکات الکرتونیکی و باز دولت افغانستان که یک پلتفُرم نرش ملی است ،به طور
منظم توسط نهادهای تدارکاتی بهروز نشده و یا اطالعات واردشده توسط نهادهای تدارکاتی ناقص است .پلتفُرمهای نرش موازی
ساختهشده توسط نهادهای تدارکاتی نیز وجود دارد و اطالعات پروژه در آنها پراکنده و کپیشده و تکراری است .سیستمهای
ایجادشده توسط نهادهای تدارکاتی با سیستم ملی هامهنگ نیستند .فُرمت انتشار اطالعات و مواردی که باید منترش شوند از یک
نهاد به نهاد دیگر متفاوت است .افزون بر این ،تعریف مشخصی بین اطالعات در سطح پروژه و اطالعات در سطح قرارداد وجود
ندارد و اطالعات درباره این دو ،در سطح ملی با همدگر هامهنگ نیست.
نهادهای تدارکاتی  ٪57از اطالعات درخواستشده را منترش میکنند و میزان انتشار بنا به درخواست از یک نهاد به نهاد دیگر بین
 ٪93تا  ٪6متفاوت است .همچنین مشخص شده است که بیشتر نهادهای تدارکاتی از معلومات کافی درباره قانون دسرتسی به
اطالعات و برنامه ابتکار شفافیت زیربنا برخوردار نیستند .اخیرا ً ،سکرتریت خاص مبارزه علیه فساد اداری از آن عده نهاد های تدراکتی
که با ابتکار شفافیت زیربنا تفاهم نامه امضا کر ده اند ،درخواست کرده است تا اطالعات پروژه را بر اساس استاندارد ابتکار شفافیت
زیربنا منترش کنند؛ بااینحال این هدف بهدرستی درک و اجرا نشد .پس از بررسی اطالعات منترششده برخی از نگرانیهای احتاملی
از نظر شفافیت و اطمینان مشخص و تعدادی از موضوعاتی که بر شفافیت و عمومی بودن روند تدارکات و داوطلبی در برخی از
پروژههای انتخابشده تأثیر میگذارد شناسایی شده است .این موارد ناموجه نگرانیهایی را درباره منصفانه بودن داوطلبی ،رقابت
آزاد ،تصمیمگیری درباره اعطای قراردادها و نظارت و مدیریت قراردادها ایجاد میکند.
ال در داوطلبی باز ملی
یافتههای گزارش حاکی از آن است که روند داوطلبی به طور متوسط  336روز طول میکشد؛ درحالیکه معمو ً
نباید از  120روز ( 4ماه) و در روش داوطلبی بیناملللی نباید از  150روز  5ماه) ،تجاوز کند .تأخیر در روند داوطلبی باعث انقضای ضامنت
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داوطلبی و به هدر رفنت رسمایه سکتور خصوصی میشود که بهنوبه خود ممکن است تأثیر منفی در زندگی اجتامعی و اقتصاد عمومی
ام بر سطح رقابت تأثیر گذاشته
داشته باشد .این امر سکتور خصوصی را به اشرتاک در داوطلبیهای پروژههای زیربنایی دلرسد و مستقی ً
است.
یافتهها همچنین نشان میدهد که تعداد داوطلبین واجد رشایط برای پروژههای نیازمند به رسمایهگذاری بزرگ محدود است .از 20
پروژه انتخابشده برای این گزارش ،در  5پروژه آن ،تنها یک داوطلب در روند داوطلبی رشکت کرده است که این امر منجر به اعالن
دوباره داوطلبی شده است .همچنین برخی پروژههای داوطلبی ،برای پیدا کردن داوطلب واجد رشایط چهار بار اعالم شده است .به
طور متوسط ،سطح رقابت در پروژههای ارزیابی شده  3.87داوطلب در هر پروژه است .دلیل اصلی سطح رقابت پایین در
داوطلبیها ،بهویژه در پروژههای بزرگ ،پروسه تصمیمگیری آهسته ،عدم اعتامد به پروسه ارزیابی و عدم انعطافپذیری معیارهای
داوطلبی است .سطح رقابت در پروژههای کوچک نتایج بهرتی را نشان میدهد.
یافتههای مربوط به مرحله تطبیق پروژه نشان میدهد که پروژههای زیربنایی به طور متوسط با  ٪64تأخیر زمانی و  ٪3.8افزایش
قیمت مواجه هستند .دالیل اصلی تأخیر زمانی و افزایش قیمت ،رسوی و دیزاین ضعیف ،ضعف در استمالک اراضی و مشکالت
در پرداخت مصارف قراردادیها است که با یافتههای گزارش اول اطمیناندهی یکسان است.
مدیریت کیفیت در پروژههای انتخابشده نیز نگرانکننده است .در پروژههای قراردادشده اخیر ،کاستیهای قابلتوجهی مشاهده
میشود .ساختوساز در پروژههای در حال تطبیق از رسوی نادرست ،طراحی کمکیفیت ،عدم تخصص در نظارت و انتخاب
قراردادیهای فاقد ظرفیت ،متأثر است.
مصونیت در تطبیق پروژههای ساختامنی نکته مهم دیگری است که توسط تیم اطمیناندهی بررسی شده است .یافتههای ما
نشان میدهد که مصونیت در پروژه به طور چشمگیری توسط قراردادیها نادیده گرفته میشود .مصونیت در پروژه بهرصاحت در
قراردادها ذکر منیشود و ازاینرو توسط نهادهای تدارکاتی و هم توسط قراردادیها نادیده گرفته میشود .در بیشتر پروژهها
کارگران مجهز به تجهیزات محافظت شخصی کامل نبودند و مدیریت سایت پروژه بسیار ضعیف بوده است.
با در نظر داشت یافتههای این گزارش ،توصیههای مشخص برای سه گروه مختلف ذیدخل (دولت ،سکتور خصوصی و جامعه
مدنی) مطرح شده است .دولت جمهوری اسالمی افغانستان باید به یافتهها و نگرانیهای مندرج در این گزارش و مواردی که در
نسخههای بعدی گزارش مطرح میشود ،توجه کند.
در قسمت انتشار اطالعات ،نیاز است تا سیستم تدارکات الکرتونیکی و باز افغانستان ،برای انطباق اطالعات در سطح پروژه و
اطالعات سطح قرارداد و رابطه بین این دو ،بهروزرسانی و مدرنسازی شود .استفاده از استاندارد قرارداد باز برای معیارهای انتشار
اطالعات میتواند ابزار جامعی برای دستیابی به این هدف باشد .دولت باید با ایجاد روش داوطلبی الکرتونیکی در قالب سیستم
تدارکات الکرتونیکی و باز افغانستان روند داوطلبی را بهبود بخشد .این امر به طور بالقوه میتواند موجب رصفهجویی در وقت و
افزایش رقابت در داوطلبی شود .با تأیید یافتههای گزارش اطمیناندهی سال  ،2018پروسههای آمادهسازی پروژه دارای نقایص
زیادی است .بهبود ظرفیت نهادهای تدارکاتی در آمادهسازی و تدارک درست پروژهها از ایجاد بسیاری از چالشهای موجود در مراحل
تطبیق و بهرهبرداری پروژهها جلوگیری میکند .همچنین سکتور خصوصی میتواند نقش اساسی در ایجاد شفافیت و اطمینان
دهی بازی کند .سکتور خصوصی باید در ارائه خدمات باکیفیت مطابق با جدول زمانی و بودجه قرارداد تالش کند .این امر با ایجاد
ظرفیت در ادارات رشکتهای خصوصی و جذب نیروی کار شایسته از طریق رقابت آزاد و عادالنه امکانپذیر خواهد بود .افزون بر
اینکه سکتور خصوصی باید با هامهنگی دولت افغانستان ابتکار عمل را در دست گرفته و با ارزیابی رشکتهای محلی ،آنها را برای
حضور فعال در داوطلبیها بهمنظور تقویت رقابت عادالنه ترغیب کند.
یکی از ابتکارات خوب جامعه مدنی برای تقویت حسابدهی اجتامعی ،راهاندازی برنامه های شهروند محور با استفاده از رسانههای
اجتامعی برای دخیل سازی شهروندان به منظور رشیکسازی نگرانیهایشان درباره پروژههای زیربنایی است.
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 .1مقدمه
سکتور زیربنا ستون فقرات اقتصاد یک کشور است .از سیستمهای حملونقل گرفته تا تأسیسات تولید برق و شبکههای آب و
فاضالب ،ارائهکننده خدماتی در راستای بهبود خدمات اجتامعی و پیرشفت اقتصادی کشور است .زیربنا نقش اساسی در هر سه
بعد اهداف توسعه پایدار یعنی اقتصاد ،محیطزیست و جامعه 2بازی میکند .اکرث اهداف توسعه پایدار تأکید بر پیرشفت زیربناها
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دارد.
پیشبینی شده است که ارزش نهایی زیربناها در سطح جهان تا سال  2030به  17.5تریلیون دالر در سال برسد؛ اما بودجههای ملی،
بهویژه در کشورهای کمدرآمد و متوسط ،برای رسیدن به این هدف کافی نیست .4بر اساس تحقیقات اخیر مرکز جهانی زیربناها
تخمین زده میشود که برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار تا سال  2030یک رسمایهگذاری  97.9تریلیون دالری نیاز است؛ اما
احتامالً رسمایهگذاریها  18تریلیون دالر 5کمتر از این مقدار خواهد بود .تجربه ابتکار شفافیت زیربنا نشان میدهد که ممکن است
بیشرت از  10الی  30٪دیگر از این رسمایهگذاری در نتیجه مدیریت نادرست و و غیر موثر از بین برود.
در افغانستان ،دولت با حامیت جامعه بیناملللی و کمکدهندگان ،از سال  2001به اینسو ،اقدامات الزم را برای توسعه
زیرساختهای عمومی روی دست گرفته است .مطالعات ما نشان میدهد که بین سالهای  2004تا  2018حدود  33میلیارد دالر
آمریکایی 6از طریق بودجه انکشافی ملی برای بازسازی و احیا به مرصف رسیده است .افزون بر این ،جامعه بیناملللی رسمایهگذاری
چشمگیری را برای بازسازی افغانستان انجام داده است .بر اساس گزارش بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان ،تنها دولت
ایاالت متحده آمریکا  ۱۳۳ملیارد دالر 7را از سال  ۲۰۰۲تاکنون برای بازسازی افغانستان مرصف کرده است .بااینحال ،مؤثریت و
مفیدیت چنین هزینههای کالن با عدم شفافیت ،پاسخگویی و امانتداری به چالش کشیده شده است .بدون پیرشفت قابلمالحظه
در تطبیق پروژه ،مراحل تدارکات و مدیریت مالی عامه ،مقدار قابلتوجهی از پول و بودجه عامه همچنان به هدر خواهد رفت.
اهمیت ابتکار شفافیت زیربنا در این است که از طریق ایجاد سیستمهای جلوگیری از اتالف ،فساد و سوءمدیریت که میتواند
شفافیت و عدالت در اعطای قراردادها را افزایش دهد ،به دولت کمک میکند تا از رسمایهگذاریهای انجامشده در بخش زیربناها
نتیجه بهرتی به دست آورد.
این گزارش باالی  20پروژه زیربنایی از  4نهاد (وزارت ترانسپورت ،وزارت شهرسازی و اراضی ،شهرداری کابل و وزارت انرژی و آب)
متمرکز شده است و موضوعات اصلی مرتبط به انتشار اطالعات درباره تطبیق پروژه و طرزالعملها و روشهای تدارکات را
شناسایی کرده است .یافتههای این گزارش میتواند ارائهکننده شواهدی برای جامعه مدنی باشد تا بهراحتی مسائل موردنظر را
درک و اقدامات الزم برای پاسخ گیری از تصمیمگیرندگان را روی دست گیرد.

- 2واحداطالعاتاقتصادی(مربوطبهادارهسازمانمللمتحددرامورخدماتپروژهای)،2019نقشحیاتیزیربنابرایاهدافتوسعهپایدار،قابلدسرتسدر:
 .https://www.unops.org/news-and-stories/publications/the-critical-role-of-infrastructure-for-the-sdgs
- 3هامن،ص .3
- 4ابتکارشفافیتزیربنایی،قابلدسرتسدر .http://infrastructuretransparency.org/why-cost/:
لدسرتسدر http://bit.ly/31kYegF:
مانداززیربنایجهانی،برگهاطالعات،جوالی،2017نیازهایرسمای هگذاریدربخشزیربناها،قاب 
- 5چش 
لهای،۲۰۱۸–۲۰۰۴بودج ههایانکشافی.
- 6وزارتمالیه،بودجهملیسا 
-7گزارش،2019،SIGARص .https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2019-04-30qr.pdf:43
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 1.1روش تحقیق
تیم اطمیناندهی از یک رویکرد مبتنی بر تحقیق استفاده کرده است که شامل جمعآوری معلومات (کار میدانی) ،مشاهده و
مطالعه ،تجزیه و تحلیل معلومات و تهیه گزارش است .بهمنظور بررسی اطالعات منترششده و به دست آوردن دید عمیق درباره
موضوعات مشخص پروژه ،مصاحبههایی با نهادهای تدارکاتی ،منایندگان نهادهای جامعه مدنی و قراردادیها انجام شده است.
این گزارش دارای پنج بخش است .بخش اول وضعیت نرش اطالعات را در  15نهاد تدارکاتی رشح میدهد .بخش دوم به شفافیت در
پروسه تدارکات پرداخته و اطالعاتی را در مورد مدتزمان داوطلبی و چگونگی رقابت در پروژههای انتخابشده ارائه میدهد .بخش
سوم موضوعات و نگرانیهای خاص پروژه را مشخص میکند .بخش چهارم مباحث مربوط به تطبیق پروژه ،مانند تأخیر زمانی و
افزایش قیمت را مشخص میسازد و بخش آخر یافتهها را توضیح داده و پیشنهاداتی را برای دولت ،نهادهای جامعه مدنی و سکتور
خصوصی ارائه میدهد.

 2.1پیشینه تحقیق
ابتکار شفافیت زیربنا ) )CoSTیک ابتکار بیناملللی است که با هدف تقویت شفافیت و پاسخگویی در پروژههای عامه فعالیت
میکند .این ابتکار با دولت ،سکتور خصوصی و جامعه مدنی در راستای ترویج انتشار و تصدیق اطالعات پروژه های زیربنایی
همکاری میکند .این امر ضمن کمک به اطالعرسانی و توامنندسازی شهروندان ،آنها را قادر میکند تا تصمیمگیرندگان را پاسخگو
بسازند .تجربه ابتکار شفافیت زیربنایی نشان میدهد که شهروندان آگاه و نهادهای عامه به اصالحاتی که منجر به کاهش
سوءمدیریت ،ناکارآمدی ،فساد و خطرات ناشی از زیربناهای بیکیفیت برای مردم عام میشود ،پاسخگو باشند.
ابتکار شفافیت زیربنا چهار ویژگی اصلی دارد :انتشار اطالعات ،اطمینان دهی ،کار مشرتک چندین ذینفع و پاسخگویی اجتامعی.
این ویژگیها استانداردهای جهانی را برای تطبیق ابتکار شفافیت زیربنا در تقویت شفافیت پروژههای زیربنایی و پاسخگویی
نهادهای تدارکاتی فراهم میکند.

شکل : 1پروسه اطمیناندهی (گرفته شده از وبسایت ابتکار جهانی شفافیت زیربنا)
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پروسه اطمیناندهی یکی از بخشهای اصلی ابتکار شفافیت زیربنا است .این پروسه ،شفافیت و پاسخگویی را از طریق بررسی
مستقل اطالعات نرش شده مربوط به یک منونه از پروژههای زیربنایی و تأیید اطالعات تخنیکی ،تقویت میکند .گزارش
اطمیناندهی در تبدیل اطالعات تخنیکی به زبان ساده کمک و همچنین موضوعات موردنظر را مشخص میکند( 8شکل .)۱
پروسه اطمیناندهی مبنای پاسخگویی تصمیمگیرندگان را تشکیل میدهد و همچنین به ذینفعان کمک میکند تا موضوعات
اصلی مربوط به تطبیق و تکمیل پروژه را درک کنند .تضمین شفافیت و پاسخگویی در پروژههای زیربنایی عامه باعث میشود تا
دولت حداکرث منفعت و ارزش را در مقابل پول مرصفشده به دست آورد .این امر میتواند به میزان قابلتوجهی در جلوگیری از
اتالف ،فساد ،سوءمدیریت و افزایش عدالت در روند داوطلبی کمک کند.
ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان نخستین گزارش اطمیناندهی خود را در  24عقرب  1397منترش کرد .منایندگان دولت ،سکتور
خصوصی ،نهادهای جامعه مدنی و رشکای بیناملللی در این برنامه رشکت داشتند .بر اساس یافتههای گزارش یادشده ،نهادهای
تدارکاتی به طور متوسط ٪27 ،از اطالعات موردنیاز استاندارد ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان را به صورت فعاالنه منترش
کردهاند؛ اما بسیار کم بود .افزون بر این ،تأخیر زمانی و هزینههای اضافی بهعنوان بزرگترین مشکل در تکمیل پروژههای زیربنایی
شناخته شده و در پروژههای انتخابشده ،به طور متوسط  ٪18.7افزایش قیمت و حدود  ٪119تأخیر زمانی مشاهده شده بود.
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گزارش موجود (گزارش اطمیناندهی دوم) باالی  ۲۰پروژه زیربنایی که از  ۴نهاد تدارکاتی (وزارت ترانسپورت ،وزارت شهرسازی و
اراضی ،شهرداری کابل و وزارت انرژی و آب) است ،متمرکز است.

 3.1اهداف و مقصد تحقیق
هدف این تحقیق ارزیابی سطح شفافیت و پاسخگویی در پروژههای زیربنایی عامه می باشد .برای دستیابی به این هدف مقاصد
ذیل تعیین شده است:
•

ارزیابی سطح نرش اطالعات انفعالی (فعال) و انتشار بنا به درخواست در منونه هایی از پروژههای زیربنایی

•

ارزیابی شفافیت و پاسخگویی در پروسه تدارکات

•

ارزیابی تطبیق و تکمیل پروژههای زیربنایی

•

ارائه پیشنهادات برای مقابله با چالشها و بهبود سیستمهای تکمیل پروژه

 4.1انتخاب پروژهها
پروژههای بررسیشده در گزارش اطمیناندهی دوم در دو مرحله انتخابشده است .در مرحله اول 20 ،پروژه از هر اداره تدارکاتی
بهمنظور بررسی صحت و کامل بودن اطالعات و در مرحله دوم ،چند پروژه منونه برای بررسی دقیقتر انتخابشده است .در انتخاب
پروژه برای گزارش اطمیناندهی دوم ،معیارهایی مانند دسرتسی ،تنوع ،سطح نگرانی و مدت تدارکات در نظر گرفته شده است.
برای کسب اطالعات بیشتر درباره روند و روش انتخاب پروژه ،به ضمیمه  1مراجعه کنید.

 - 8رهنمود شامره  :۷دیزاین پروسه اطمینان دهی ،قابلدسرتس در:
.http://infrastructuretransparency.org/?s=guidance+note+assurance
 - 9گزارش اطمیناندهی اول ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان درباره زیربناهای عامه ( ،)۲۰۱۸قابلدسرتس در.www.cost.af :
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 .2انتشار اطالعات پروژههای زیربنایی
 1.2نرش انفعالی (فعال)
روند نرش اطالعات پروژههای زیربنایی عاماملنفعه  ،مسئولیتی است که نهادهای تدارکاتی را ملزم می دارد تا اطالعات مربوط به
پروژه و قرارداد را  -که شامل محدوده پروژه ،هدف پروژه ،هزینهها و تطبیق پروژههای زیربنایی عامه میشود -در اختیار عموم
بگذارند 10.این امر میتواند شفافیت و پاسخگویی در پروژههای زیربنایی عامه را تضمین و حداکرث منفعت و ارزش را از مخارج عامه
تأمین کند و نیز منجر به حکومتداری باز و خوب شود .انتشار اطالعات میتواند به میزان قابلتوجهی در جلوگیری از اتالف ،فساد،
سوءمدیریت و افزایش عدالت در سیستم قرارداد پروژهها کمک کند.
شش سند حقوقی زیر مبنای انتشار اطالعات در افغانستان را تشکیل میدهد:
 -1قانون اساسی افغانستان
 -2قانون دسرتسی به اطالعات
 -3قانون تهیه و تدارکات عمومی
 -4قانون مدیریت مالی و مصارف عامه
 -5قانون اداره عالی تفتیش
 -6مقرره تفتیش داخلی ادارات
قانون تدارکات ،قانون دسرتسی به اطالعات و قانون مدیریت مالی و مصارف عامه ،مواردی را برای انتشار اطالعات پروژه و
قراردادها مشخص کردهاند.
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افزون بر این ،طرزالعمل تدارکات که در جوالی سال  2016تعدیل شده است ،اساس انتشار اطالعات پروژههای زیربنایی را تشکیل
12

میدهد .در این طرزالعمل تعدیلشده ،موارد و اسنادی که باید منترش شود و همچنین روش انتشار آن بهرصاحت ذکر شده است
و کلیه نهادهای تدارکاتی را ملزم کرده است تا طرزالعمل نرش اطالعات را رعایت کرده و اطالعات را بهطور منظم در سیستم نظارت
بر پیرشفت قراردادها 13درج کنند.
رهنمود انتشار اطالعات ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان که بر اساس معیارهای بیناملللی ابتکار شفافیت زیربنا و اسناد قانونی
فوق تهیه شده است ،از کلیه نهادهای تدارکاتی خواسته است تا  63مورد اطالعات را در سطح پروژه و قرارداد منترش کنند( 14به
ضمیمه  2مراجعه کنید) .برای تأیید درستی و کامل بودن اطالعات منترششده در کشور ،تیم اطمیناندهی از هر یک از نهادهای
تدارکاتی زیر که در کارهای زیربنایی دخیل هستند  20پروژه را به صورت تصادفی انتخاب کرده است.
 .1وزارت ترانسپورت

 .8وزارت صحت عامه

 .2وزارت احیا و انکشاف دهات

 .9وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری

 .3وزارت انرژی و آب

 .10د افغانستان برشنا رشکت

 .4شهرداری کابل

 .11اداره هوانوردی ملکی

 .5وزارت معارف

 .12اداره مستقل انکشاف زون پایتخت

 .6رشکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان

 .13وزارت اقتصاد

 .7وزارت شهرسازی و اراضی

 .14وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی
 .15اداره خطآهن افغانستان

 - 10رهنمود شامره  :6دیزاین پروسه نرش اطالعات ،ابتکار بیناملللی شفافیت زیربنایی.
 - 11مطالعه هدفگذاری برای ابتکاری شفافیت سکتور زیربنایی افغانستان ،ص  ،۶قابلدسرتس در.www.cost.af :
 -12طرزالعمل تدارکات ص  ،۷۱قابلدسرتس درhttps://ageops.net/da/documents/procurement-law-and-rop/procurement-rule/274 :
 -13سیستم نظارت از پیرشفت قرارداد ها یک پلت فورم نرش اطالعات است که توسط اداره تدارکات ملی رهربی میگردید که بعدا به  AGEOPSارتقا یافت.
 - 14رهنمود انتشار ابتکار شفافیت زیربنایی افغانستان ،ص  ۷و  ،۸قابلدسرتس در.www.cost.af :
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در زمان تهیه این گزارش ،نهادهای تدارکاتی اطالعات  3440پروژه و قرارداد را در وبسایتهای خود یا سیستم تدارکات الکرتونیکی
و باز افغانستان منترش کرده اند .چهار نهاد سیستمهای انتشار خود ر ا بر اساس معیارهای نرش اطالعات ابتکار شفافیت زیربنا
ساختهاند و یا معیارهای نرش اطالعات ابتکار شفافیت زیربنا را بهنوعی در سیستمهای موجود خود گنجاندهاند .این سیستمها
شامل سیستم تدارکات الکرتونیکی و باز افغانستان ،سیستم مدیریت معلوماتی پروژه های وزارت ترانسپورت ،سیستم مدیریت
معلوماتی وزارت انرژی و آب و سیستم مدیریت معلوماتی وزارت احیا و انکشاف دهات میشود (جدول  .)1برخی نهادها هنوز
سیستم انتشار اطالعات ایجاد نکردهاند؛ اما آنها معلومات در مورد داوطلبیها و برندگان داوطلبیها را از طریق وبسایت خودشان
و همچنین سیستم تدارکات الکرتونیکی و باز افغانستان منترش میکنند.
طبق قانون تدارکات افغانستان ،کلیه نهادهای تدارکاتی باید اطالعات الزم برای تقویت سیستم تدارکات الکرتونیکی و باز افغانستان
را تهیه کنند .مطابق ضمیمه  2مقررات طرزالعمل تدارکات افغانستان (بخش اصالحات ،ماده  1.2و  )1.3متام نهادهای تدارکات
مکلف اند به طور منظم سیستم تدارکات الکرتونیک و باز افغانستان را با اطالعات مربوط به قرارداد و پروژههای زیربنایی مانند
تطبیق پروژه ،پرداختها ،پیرشفت فیزیکی ،پیرشفت حقیقی قرارداد و سایر اطالعات بهروز کنند .این مقررات قانونی همچنین
مستلزم بارگذاری اسناد مربوط به قرارداد در سیستم است .مطابق اطالعاتی که اداره تدارکات ملی به اشرتاک گذاشته است27 ،
نهاد تدارکاتی سیستم تدارکات الکرتونیک و باز حکومت افغانستان را به طور منظم بهروز منیکنند و یا اطالعات ناقصی را وارد
سیستم میکنند.

جدول  :۱تعداد مجموعی پروژههایی که اطالعات آنها به شکل فعاالنه منترششده است.
تعداد پروژههای منترششده در
سیستمها
نهادهای تدارکاتی

شامره

سیستم تدارکات

سیستم مربوط

الکرتونیکی و باز

به نهادهای

افغانستان

تدارکاتی

تعداد کل پروژههای
منترش شده

1

وزارت انرژی و آب

27

303

330

2

وزارت ترانسپورت

72

357

429

3

وزارت شهرسازی و اراضی

31

0

31

4

وزارت احیا و انکشاف دهات

245

1766

2011

5

رشکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان

7

0

7

6

وزارت صحت عامه

42

0

42

7

وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری

146

0

146

8

د افغانستان برشنا رشکت

6

255

261

9

اداره مستقل انکشاف زون پایتخت

10

0

10

10

شهرداری کابل

19

0

19

11

وزارت معارف

122

0

122

12

وزارت اقتصاد

3

0

3

13

اداره خطآهن افغانستان

0

14

14

14

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

1

13

14

15

اداره هوانوردی ملکی

1

0

1

732

2708

3440

تعداد کل
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قابل یادآوری است که بیشتر پروژههای منترششده با هیچکدام از سیستمها هامهنگ نیست و در هر دو سیستم ،سیستم
تدارکات الکرتونیکی و باز افغانستان و سیستمهای نهاد تدارکاتی درجشده و باعث تکرار اطالعات شده است .در نتیجه تعداد کل
پروژههای منترششده نشانگر تعداد واقعی پروژهها نیست.
برای بررسی کامل و بیشتر اطالعات منترششده 20 ،پروژه منونه از هر نهاد تدارکاتی طبق معیارهای تأییدشده گروه نهادهای
ذیدخل انتخابشده است (جدول  .)2این پروژهها در مراحل تدارکاتی مختلف هستند 6 :پروژه در مرحله اعطای قرارداد ) 7 ،(Aپروژه
در حال تطبیق ) (Oو  7پروژه تکمیل شده). (C

جدول  :۲تعداد پروژههای منونه انتخابشده برای تحلیل و بررسی انتشار اطالعات
پروژههای منونه در هر مرحله

شامره

نام نهاد تدارکاتی

سیستمهای انتشار

1

وزارت انرژی و آب

https://cost.wrd-mew.gov.af/

6

2

وزارت ترانسپورت

https://pmis.mot.gov.af

6

7

3

وزارت شهرسازی و اراضی

https://www.ageops.net

6

7

7

4

وزارت احیا و انکشاف دهات

http://projects.mrrd.gov.af/

6

7

7

رشکت آبرسانی و
5

A

O

C

تعداد کل

7

7

20

7

20
20
20

https://www.ageops.net
0

کانالیزاسیون شهری

7

1

8

افغانستان
6

7

7

20

6

6

2

1

9

0

5

2

7

0

7

3

10

10

شهرداری کابل

https://www.ageops.net

0

7

5

12

11

وزارت معارف

https://www.ageops.net

6

3

0

9

12

وزارت اقتصاد

https://www.ageops.net

2

0

0

2

13

اداره خطآهن افغانستان

ara.gov.af / ageops.net

0

7

4

11

1

7

7

15

0

0

0

0

45

80

58

183

7
8
9

14
15

وزارت صحت عامه

https://www.ageops.net

وزارت زراعت ،آبیاری و

https://www.ageops.net

مالداری
د افغانستان برشنا رشکت

https://www.ageops.net/
DABS.COM

اداره مستقل انکشاف زون

https://www.ageops.net

پایتخت

وزارت مخابرات و تکنالوژی

old.mcit.gov.af

معلوماتی
ara.gov.af

اداره هوانوردی ملکی
تعداد کل

هامنطور که در جدول مشاهده میشود ،نهادهای تدارکاتی مانند شهرداری کابل ،وزارت انرژی و آب ،سیستم آبرسانی و فاضالب
شهری افغانستان ،رشکت برشنای افغانستان ،اداره هوانوردی ملکی ،وزارت اقتصاد ،وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی،
معلومات پروژهها را طی  3مرحله یادشده منترش نکردهاند .این میتواند به دو معنی باشد؛ موجودیت تعداد محدود پروژهها یا
عدم متایل به انتشار اطالعات.
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 1.1.2خالصه انتشار فعال
تیم اطمیناندهی روند انتشار اطالعات را در  183پروژه از  15نهاد تدارکاتی بررسی کرده است .هامنطور که در شکل  2مشاهده
میشود ،سطح انتشار اطالعات بهطور متوسط  ٪35.8است.
2011

69%

73%

2500

80%
70%

35.8% 2000

60%

27%

تعداد پروژه ها

36%

36%

39%

39%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

1000

30%

6%

1

0%

14

14

3

122

31

19

10

261

146

42

20%

7

12%

429

330

500

نرش اطالعات %

1500

50%

0

10%
0%

اوسط نرش اطالعات

مجموعه پروژه های نرش شده

سطح نرش اطالعات به صورت فعال

شکل : 2انتشار فعال در سطح نهاد و همچنین کل پروژههای منترششده در هر نهاد تدارکاتی را نشان میدهد.

هامنطور که در شکل  2نشان داده شده است ،وزارت انرژی و آب و وزارت ترانسپورت دو نهاد تدارکاتی هستند که بیشترین میزان
انتشار اطالعات را دارند .وزارت انرژی و آب با انتشار  ۷۳٪و وزارت ترانسپورت با انتشار  ۶۹٪اطالعات پروژهها به ترتیب در مقامهای
اول و دوم قرار میگیرند.
وزارت احیا و انکشاف دهات با ایجاد سیستم ویژه خود و به طور متوسط  ۴۰٪انتشار اطالعات بر اساس معیارهای ابتکار شفافیت
زیربنا در مقام سوم قرار میگیرد .به استثنای اداره راهآهن افغانستان 15و وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با میزان انتشار  ۶و
 ۱۲درصد اکرث نهادهای تدارکاتی بهطور متوسط  ٪۴۰از اطالعات پروژهها را بر اساس معیارهای ابتکار شفافیت زیربنا در سیستم
تدارکات الکرتونیک و باز حکومت افغانستان منترش کردهاند .اداره هوانوردی ملکی تنها نهاد تدارکاتی است که هیچ اطالعاتی را در
سیستم تدارکات الکرتونیکی و باز افغانستان یا هم سیستم معلوماتی خود بهصورت فعاالنه منترش نکرده است.
تیم اطمیناندهی سطح انتشار اطالعات را در  ۴سیستم (وزارت انرژی و آب ،وزارت احیا و انکشاف دهات ،وزارت ترانسپورت و
سیستم تدارکات الکرتونیکی و باز افغانستان) مقایسه کرده است .هامنطور که در شکل  3مشاهده میشود ،سیستم انتشار
اطالعات وزارت انرژی و آب با  ٪۷۳انتشار در صدر و پسازآن وزارت ترانسپورت با  ٪69در رتبه دوم قرار گرفته است .در این مطالعه،
سیستمهای وزارت احیا و انکشاف دهات و سیستم تدارکات الکرتونیکی و باز افغانستان به ترتیب در رتبههای سوم و چهارم
هستند.
 -15اداره راهآهن افغانستان اخیراً با وزارت ترانسپورت ادغام شده است.
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80%

1899

73%

2000

69%

70%

1800
1766

1600

60%

1400

50%

1200

40%
40%

32%

800

30%
20%

1000

357

600

303

400

10%

200
0

0%
سیستم مدیریت اطالعات وزارت

سیستم مدیریت اطالعات وزارت

سیستم مدیریت اطالعات وزارت احیا

سیستم تدارکات الکرتونیکی باز

انرژی و آب

ترانسپورت

و انکشاف دهات

حکومت افغانستان

 %انتشار در هر یکی از پورتالها

تعداد کل پروژه های نرش شده

شکل : 3مقایسه انتشار اطالعات در  4سیستم

از نظر تعداد پروژههای منترششده در هر سیستم ،سیستم تدارکات الکرتونیکی و باز افغانستان ،همزمان با تدوین این گزارش در
مجموع با انتشار اطالعات  1899پروژه در صدر قرار دارد.
از نظر انتشار اسناد مربوط به پروژه و قرارداد ،از  4سیستم موردنظر ،فقط اطالعات منترششده در سیستم تدارکات الکرتونیکی و
باز افغانستان با مادههای  13و  15قانون دسرتسی به اطالعات مطابقت دارد.

نرش بنابر درخواست (منفعلی)
تیم اطمیناندهی از میان  183پروژه  20پروژه را برای ارزیابی «نرش بنابر درخواست» و ارزیابی عمیقتر انتخاب کرده است .پروژهها
بهصورت تصادفی؛ اما با توجه به دسرتسی به محدوده ،تنوع از نظر نوع پروژهها ،مکان ،وضعیت پروژه و منابع متویل انتخاب شدهاند.
افزون بر این ،تیم اطمیناندهی ،پروژههای تدارک و تطبیق شده در جریان حکومت وحدت ملی را انتخاب کرده است ( 2015به بعد).

شکل : 4موقعیت پروژهها در نقشه افغانستان
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هامنطور که در جدول  3نشان داده شده است پروژههای زیر در بیستوچهارمین جلسه مورخ  5جوزای  1398گروه نهادهای
ذیدخل ،برای گزارش اطمیناندهی دوم انتخابشده است.

جدول  :3لیست پروژههای زیربنایی انتخابشده برای پروسه اطمیناندهی دوم
وزارت ترانسپورت
نام پروژه

شامره

نوعیت
پروژه

موقعیت

وضعیت

هزینه اولیه قرارداد
(به افغانی)

متویلکننده

دست
رسی

اضافه کاری ساختامن
P1

رسک موجوده از پارک
فردوسی الی کمربند کابل

رسک

تحت کار

بلخ

191963602

دولت
افغانستان

بلی

به طول  ۱۵کیلو مرت
اعامر رسک لین دوم کابل
P2

 -لوگر به طول 24.150

شاهراه

تحت کار

لوگر

782،565،915.6

کیلو مرت

دولت
افغانستان

بلی

اعامر و ساختامن  12مرت
P3

پل آهن کانکریتی کوچه
کوماندو شهر تالقان مرکز

رسک

تکمیل

تخار

شده

7،074،050

بانک جهانی

بلی

والیت تخار
دیزاین و ساختامن رسک
P4

از هرات تا چغچران و
چغچران گردندیوال (الت

شاهراه

غور-

تحت کار

بامیان

4،463،077،911

دولت
افغانستان

محدود

دوم) به طول  60کیلومرت
قیرریزی رسک از ولسوالی
P5

پل حصار الی خاواک

رسک

داوطلبی

پنجشیر

دوباره

پنجشیر الت اول

20،339،440

دولت
افغانستان

بلی

وزارت انرژی و آب و اراضی
P6
P7
P8
P9
P10

پروژه احداث بند و کانال نهر
شاهی ،ولسوالی بهسود
دیوار تحکیامتی لوی کاریز
تحکیامت سواحل دریای

کانال
دیوار
استنادی
دیوار

ننگرهار

3،330،523

بانک جهانی

بلی

سمنگان

تحت کار

25،147،518

بانک جهانی

بلی

تحت کار

1،950،000،000

قندهار

تحت حقان ۱-

استنادی

بند خانآباد 2

سد

کندز

کانال

نیمروز

پروژه احیا و بازسازی کانال
چهاربرجک والیت نیمروز

تکمیل

8،811،603

دولت هند

بلی

شده
تکمیل
شده

تکمیل
شده
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67،000،000

دولت
افغانستان
دولت هند

محدود
محدود

وزارت شهرسازی و اراضی
اعامر شبکه آبرسانی شهر
P11

فیضآباد والیت بدخشان،

شبکه

شبکه آبرسانی در زونهای

آبرسانی

بدخشان

تکمیل
شده

317،393،386

آملان

بلی

( )NTLZو ()NTHZ
اعامر طرح ،دیزاین ،نصب و
P12

فعال سازی فابریکه صنعت
ساختامنی پیش ساخت

P13

پروژه تعمیر خوابگاه
دانشگاه قندهار

ساختو
ساز
ساختامن

تحت کار

کابل

قندهار

تحت کار

763،655،579

102،586،536

اعامر تعمیر البراتوار کیفیت
P14

دوا و محصوالت صحی

ساختامن

تحت کار

هرات

117،430،444

والیت هرات

دولت
افغانستان
دولت
افغانستان
دولت
افغانستان

بلی

بلی

بلی

شبکه آبرسانی و
P15

کانالیزاسیون پروژه رهایشی
و صنعتی قالینبافان

شبکه
آبرسانی

تکمیل

بلخ

شده

143،909،800.90

دولت
افغانستان

بلی

شهرک حیرتان والیت بلخ
شهرداری کابل
ساختامن کانال وزیرآباد
P16

مربوط پروژه بهبود مؤثریت

کانال

تحت کار

کابل

711،754،467

بانک جهانی

بلی

ترانسپورت شهری کابل
P17
P18
P19

رسک کارته آریانا تا دانشگاه
کابل از طریق گردنه سخی
قیرریزی رسک سیلو
(قسمت چهارم)
احداث رسکهای حصه
سوم خیرخانه
اطالعیه قرارداد پروژه دیزاین

P20

تفصیلی شبکه مرتوبس
کابل

رسک

کابل

رسک

کابل

رسک

کابل

شبکه
مرتوبس

تحت کار
تکمیل
شده
تکمیل
شده
در مرحله

کابل

تدارک

هزینه کل پروژهها

38،184،979
249،060،192
151،038،035

158،985،522

دولت
افغانستان
بانک جهانی
دولت
افغانستان
دولت
افغانستان

بلی
بلی
بلی

بلی

10،155،879،059.

130،203،577.7

5 AFN

USD

مطابق توصیه گروه نهادهای ذیدخل ،پروژههایی که توسط دولت و همچنین پروژههای که توسط کمککنندگان بیناملللی متویل
میشوند ،هردو برای این گزارش انتخاب شدهاند .هدف از این کار مقایسه عملکرد پروژههای متویلشده توسط دولت و کمککنندگان
بیناملللی است .و همچنین ارزش مجموعی پروژههای انتخابشده برای این گزارش  1610.16میلیارد افغانی ( 130.2میلیون دالر) است.
 -16نرخ تبادله اسعار  1دالر آمریکایی برابر با  78افغانی درنظر گرفته شده است.
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100%

10.0

8.77

80%

9.0

86.3%

8.0

60%

7.0

فیصدی

40%
9.8%

0.7%

5.0

3.1%

20%

4.0
3.0

0%
-20%

میلیارد افغانی

6.0

2.0

1.00
0.08

1.0

0.32

0.0

-40%
هند

آملان

مشارکت %

بانک جهانی

دولت افغانستان

مجموع پول

شکل : 5میزان منابع مالی و مشارکت متویل کنندگان در پروژههای انتخابشده

با توجه به هزینه کلی پروژههای انتخابشده ٪86.3 ،از پروژهها از طریق بودجه انکشافی دولت افغانستان و همچنین  8پروژه از 20
پروژه موردنظر ،توسط کمککنندگان بیناملللی متویل میشود .بانک جهانی  ٪9.8و آملان و هند به ترتیب  ٪3.1و  ٪0.7بودجه
این پروژهها را تأمین میکنند .شکل  5میزان منابع مالی برای پروژههای انتخابشده را نشان میدهد.

 1.2.2خالصه نرش بنابر درخواست
ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان نهادهای تدارکاتی را ملزم میکند تا  27مورد اطالعات را در صورت درخواست در اختیار عموم مردم
و تیم اطمیناندهی بگذارند(17به ضمیمه  2مراجعه کنید)؛ افزون بر این ،مطابق بند  ،3ماده  15قانون دسرتسی به اطالعات ،نهادهای
تدارکاتی مسئولیت دارند تا یک بانک اطالعاتی یا مرکز اطالعات را برای ارائه اطالعات به درخواستکنندگان ایجاد کنند 18.همچنین بخش
 ،2ماده  5این قانون نهادهای تدارکاتی را ملزم میکند تا اطالعات را در دسرتس درخواستکنندگان و عموم بگذارند.

19

یک چکلیست بر اساس رهنمود انتشار اطالعات ،به درخواست ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان تهیه و به نهادهای تدارکاتی برای
ارائه اطالعات موردنیاز درباره پروژههای انتخابشده ارسال شده است .برای حامیت از این روند ،از مکتوب با امضای وزیر اقتصاد،
رئیس گروه نهادهای ذیدخل و همچنین حامیت اداره تدارکات ملی استفاده شده است.
یافتهها نشان میدهد که ارائه اطالعات به مردم از یک نهاد تا نهاد دگر متفاوت است .همکاری برخی از نهادهای تدارکاتی،
بهخصوص وزارت انرژی و آب و وزارت ترانسپورت در تهیه اطالعات موردنیاز بر اساس استانداردهای ابتکار شفافیت زیربنا
فوقالعاده ارزیابی شده است .در مقایسه با این وزارت ها ،برخی نهادهای دیگر با تیم اطمیناندهی همکاری نکردهاند .برای مثال،
متقاعد کردن شهرداری کابل برای همکاری با این تیم  31روز به درازا انجامید .وزارت شهرسازی و اراضی در ارائه اطالعات بر اساس
درخواست ،کمرت همکاری کرده است .پس از  ۶۳روز پیگیری و استفاده از ابزارهای مختلف نفوذ ،مانند شکایت به کمیسیون
دسرتسی به اطالعات ،تیم اطمیناندهی تنها چند صفحه از اسناد قرارداد را دریافت کرد .این نشان میدهد که دسرتسی به اطالعات
پروژه بر اساس درخواست برای عموم آسان نیست.

 -17رهنمود انتشار ابتکار شفافیت زیربنایی افغانستان ،ص .۱۶ -۱۵
 -18قانون دسرتسی به اطالعات ،ص .22
 -19هامن ،ص .10
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تیم اطمیناندهی همچنین دریافت که هامهنگی برای درمیانگذاشنت اطالعات بین ادارات و ریاستهای مختلف یک نهاد وجود
ندارد و آنها معموالً مسئولیت را به یکدیگر محول میکنند که این امر باعث طوالنی شدن پروسه میشود .شکل  6خالصه نرش
بنابر درخواست بر اساس استانداردهای ابتکار شفافیت زیربنا را نشان میدهد.

93%

89%

اوسط%57 ,

80%
60%
40%

40%
20%
6%
وزارت شهرسازی و اراضی

0%
شهرداری کابل

وزارت انرژی و آب

وزارت ترانسپورت

فیصدی انتشاراطالعات به درخواست

100%

نام نهادهای تدارکاتی
اوسط

نهادهای تدارکاتی

شکل : 6فیصدی نرش اطالعات بنا به درخواست در  4اداره

 3.2چالشهای نرش بنابر درخواست
بهطورکلی ،تیم اطمیناندهی متوجه چالشهای زیر درباره نرش اطالعات بنابر درخواست ،شده اند .که به آن اشاره میشود:
• عدم آگاهی درباره قانون دسرتسی به اطالعات و برنامه ابتکار شفافیت زیربنا
• عدم وجود سیستم منظم جمعآوری اسناد و کهنه و ابتدایی بودن سیستم آرشیف اسناد نهادهای تدارکاتی .اکرث دوسیهها و
اسناد به طور درست نامگذاری و برچسبگذاری نشدهاند.
• اطالعات مربوط به پروژه در بخشهای مختلف حتی در والیتهای مختلف پراکنده است.
• نبود همکاری و گردش اطالعات بهصورت ضعیف

 4.2اعتبار  /دقت اطالعات منترششده
اعتباردهی فرآیندی است که صحت معلومات منترششده در سیستمهای نهادهای تدارکاتی را بررسی میکند .اطالعات
منترششده باید دقیق و معترب باشد .هرگونه خطا یا اشتباه میتواند با کاهش اعتامد شهروندان ،منجر به سوءتفسیر و اختالفنظر
شود .سیستمهای نهادهای تدارکاتی باید یک منبع معترب و قابلاعتامد برای اطالعات مرتبط به پروژه باشد که همه رشکا ،از
گروههای مختلف ،بهخصوص نهادهای جامعه مدنی ،محققان و دانشجویان با اعتامد به آن ،از آن بهعنوان منابعی برای نظارت و
تحقیقات خود استفاده کنند.
تیم اطمیناندهی درستی اطالعات منترششده در پروژههای انتخابشده را از طریق اسنادی که بر اساس درخواست از نهادهای
تدارکاتی دریافت شده است ،ارزیابی کرده است 3 .سیستم  /وبسایت (وزارت انرژی و آب ،وزارت ترانسپورت ،سیستم تدارکات
الکرتونیکی و باز افغانستان) ارزیابی و برخی کاستیها و مشکالت در جریان ارزیابی شناسایی شده است .بهعنوانمثال ،در سیستم
وزارت انرژی و آب ،تعداد داوطلبان پروژه «تحکیامت سواحل دریای تحت حقان  ۷ »1داوطلب ذکر شده است درحالیکه تعداد واقعی
داوطلبها در اسناد ۵ ،داوطلب است .همچنین ،موارد دیگری از اطالعات نادرست ،در هنگام ارزیابی درستی اطالعات منترششده،
15

شناسایی شده است؛ اما به طور متوسط بیش از  ۹۰٪اطالعات منترششده درست بوده است .منودار زیر درصدی اعتبار  /درستی
اطالعات منترششده را نشان میدهد.
اوسط 94% ,

100%

92%

94%

95%

سیستم تدارکات الکرتونیکی و باز افغانستان

سیستم وزارت انرژی و آب

سیستم وزارت ترانسپورت

80%

40%

فیصدی

60%

20%
0%
سیستمها
میانگین

سیستم ها

شکل : 7اعتبار و دقت اطالعات منترششده توسط نهادهای تدارکاتی

هامنطور که در شکل  7مشاهده میشود ،سیستم وزارت ترانسپورت قابلاطمینانترین سیستم با  ۹۵٪اطالعات معترب و به
تعقیب آن سیستم وزارت انرژی و آب با  ۹۴٪اطالعات معترب در رده دوم قرار دارد .سیستم تدارکات الکرتونیک و باز افغانستان که
اطالعات وزارت شهرسازی و اراضی و شهرداری کابل در آن منترششده بود با  ۹۲٪اطالعات معترب در رده آخر قرار دارد.
افزون بر این ،بیشتر معلومات موجود در سیستمها به شکل دستی وارد و به طور منظم بهروز منیشود .برای منونه ،پیرشفت مالی
پروژه اول ( ۱۵کیلومرت کار اضافی رسکهای داخلی شهر مزاررشیف) در سیستم انتشار  ۳۱.۹۶٪گزارش داده شده است درحالیکه پروژه
یادشده در جریان تهیه این گزارش  ۴۲٪پیرشفت داشته است .اطالعات موجود در سیستمها قدیمی بوده و اگر اقدامات الزمه روی
دست گرفته نشود این امر میتواند موجب ضیاع وقت و منابعی شود که برای انتشار اطالعات پروژهها مرصف میشود.

 5.2توصیهها
 .1تأسیس یک سیستم الکرتونیکی که اطالعات پروژه و قرارداد را در جریان چرخه پروژه به شمول آمادهسازی پروژه ،تدارکات،
اجرای قرارداد و تکمیل پروژه ،با پروسه تصمیمگیری متصل کند .این امر میتواند به بهسازی و بهروزرسانی (آپگرید)
سیستم تدارکات الکرتونیکی و باز افغانستان کمک کند.
 .2ظرفیتسازی نهادهای تدارکاتی با هدف تقویت آنها در درج اطالعات به سیستم و افزایش سطح دقت و اعتبار سیستمها
 .3آموزشهای ظرفیتسازی برای نهادهای تدارکاتی برای تأسیس سیستمهای منظم آرشیف و نگهداری اسناد
.4

سیستمهای موجود با صفحات رسمی نهادها متصل نیستند .ابتکار شفافیت زیربنا و نهادهای تدارکاتی باید اقدامات
موردنیاز برای تقویت انتشار اطالعات را روی دست بگیرند.

 .5اخیرا ً ،سکرتریت ویژه مبارزه علیه فساد اداری نهادهای تدارکاتی که با ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان تفاهمنامه
همکاری امضا کرده است را ملزم قرارداده که اطالعات پروژه هایشان را براساس معیارهای این بتکار نرش منایند
(اسرتاتیژی مبارزه علیه فساد اداری) .متأسفانه این معیار هنوز به طور کامل درک و تطبیق نشده است .سکرتریت خاص
مبارزه علیه فساد اداری و ابتکار شفافیت زیربنا نیاز دارند تا برای تطبیق این معیار مشرتکاً کار کنند
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 .3شفافیت در پروسه تدارکات
 1.3اعالن داوطلبی پروژه
داوطلبی پروژه «پروسهایست که از طریق آن ،رشکتهای ساختامنی عالقهمند پیشنهادات خود را برای انجام بخشهای مشخصی
از کار ساختامنی موردنظر ارائه میکنند .پروسه داوطلبی پروسه مهمی است که بر مبنای آن تالش میشود تا با یک قیمت مناسب
پروژه یادشده تطبیق شود  20»...پروسه داوطلبی معموالً سه مرحله دارد :اعالن داوطلبی ،دوره داوطلبی و ارزیابی داوطلبی .در
این گزارش ،مدت داوطلبی از زمان اعالن داوطلبی تا اعطای قرارداد محاسبه شده است .مدت داوطلبی در قوانین و مقررات موجود
محدود نشده است؛ اما بر اساس تجارب خوب جهانی ،این دوره برای داوطلبی باز ملی ،نباید بیش از  ۱۲۰روز ( ۴ماه) و برای روش
داوطلبی باز بیناملللی نباید بیش از  ۱۵۰روز ( ۵ماه) را دربر گیرد.
هامنگونه که در شکل  ۸مشاهده میشود ،اوسط مدت داوطلبی  ۳۳۶روز است که تقریباً سه برابر بیش از تجارت معمول است.
از  ۲۰پروژه ارزیابیشده ،دوره داوطلبی  ۶پروژه در مدت معینه داوطلبی تکمیل شده است؛ این در حالیست که مدت داوطلبی برخی

مدت داوطلبی
400

1200
مدت داوطلبی

اوسط

1036

اوسط 336 ,

350

939

1000

300
800

764

250

448

اطالعات نرش نشده است

200

125

اطالعات نرش نشده است

216

212

193

208
135

اطالعات نرش نشده است

400

تعداد روز ها

600

503

501

200
150
100

122
51

127

80

56

0

50
0

 -20شبکه مرتوبس کابل

 -19رسک حصه سوم خیرخانه

 -18رسک سیلو بخش 4

 -17رسک کارته آریانا

 -16کانال وزیر آباد

 -15کانالیزاسیون شهرک قالین بافان بلخ

 -14البراتوار طبی هرات

 -13لیلیه قندهار

-12فابریکه تولید قطعات پیش ساخت

 -11شبکه آبرسانی فیض آباد

 -10کانال چهار برجک نیمروز

 -9بند خان آباد 2

 -8تحکیامت سواحل تحت حقان 1

 -7دیوار تحکیامتی لوی کاریز

 -6کانال نهر شاهی

 -5رسک پل حصار-خاواک

 -4رسک چغچران-گردن دیوال
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 -3پل  12مرت تخار

 -20دیویس .ر ،استففورد ،ر (آنالین) ،اعالن داوطلبی پروژه ،قابلدسرتس در.http://bit.ly/29zQV0F :

 -2رسک کابل-لوگر

پروژهها ،بهعنوانمثال ،رسکت چغچران -گردن دیوال تا  ۱۰۰۰روز وقت گرفته است.

 -1کار های اضافی رسک مزار رشیف

نام پروژه ها

شکل : 8دوره داوطلبی

رشکتهای ساختامنی 21و سکتور خصوصی 22میدانند که مدت داوطلبی طوالنی و غیرقابلپیشبینی است .تضمین داوطلبی
معموالً  3تا  ۴ماه اعتبار دارد که در نتیجه پروسه طوالنی داوطلبی منقضی شده و این امر باعث ایجاد مشکالت جدید میشود.
برای منونه ،مدت داوطلبی پروژه اعامر بند و کانال نهرشاهی ولسوالی بهسود والیت ننگرهار ۱۶ ،ماه را دربر گرفته است .تضمین
داوطلبی  ۱۹رشکت پس از  ۱۰ماه اعتبار منقضی شد و آنها هیچگونه هزینه جربانی دریافت نکردهاند .پروسه طوالنی داوطلبی
باعث عدم عالقهمندی سکتور خصوصی به اشرتاک در داوطلبیها و پایین آمدن سطح رقابت میشود.
پروژههایی که ارزش آن بیش از مقدار مشخص است (بیش از  ۱۰۰میلیون افغانی) معموالً در دو مرحله ارزیابی میشود .در مرحله
اول ،نهاد تدارکاتی پس از تهیه اسناد داوطلبی ،داوطلبی را اعالن و پیشنهادات را ارزیابی میکند .در مرحله دوم ،گزارش ارزیابی
پیشنهادات برای تأیید به اداره تدارکات ملی و به تعقیب آن به کمیسیون تدارکات ملی ،فرستاده میشود .در برخی موارد ،دخیل
شدن متویلکنندگان بیناملللی در این پروسه ،باعث تأخیر بیشتر پروسه میشود.

کمیسیون ملی تدارکات

متویلکننده

اداره تدارکات ملی

تنظیمکننده بودجه

نهاد تدارکاتی

وزارت اقتصاد و وزارت مالی

شکل : 9دوره داوطلبی

مکاتبه نظریات و انتقادات بین نهاد تدارکاتی و اداره تدارکات ملی و کمیسیون تدارکات ملی ،به علت بوروکراسی موجود در پروسه،
زمانگیر بوده است .بهعنوانمثال ،در پروژههای اعامر بند و کانال نهرشاهی ،چندین مکتوب بین اداره تدارکات ملی و وزارت انرژی
و آب تبادله شده است که بیش از  ۱۰ماه وقت گرفته است .هیچ تصمیم نهایی در این دوره زمانی ،گرفته نشده و ضامنتهای
داوطلبی  ۱۹رشکت نیز منقضی شده است.
بر اساس مصاحبهها با رشکتهای خصوصی 23و نهادهای تدارکاتی ،24عوامل زیر مدت داوطلبی پروژهها را متأثر میکند:
•

ظرفیت کم نهادهای تدارکاتی در خصوص دانش و مهارتهای الزم برای ارزیابی اسناد داوطلبی در زمان مشخصشده
منجر به اشتباهات و رد اسناد از جانب اداره تدارکات ملی و کمیسیون تدارکات ملی میشود.

 - 21مصاحبه با رشیف عظیمی ،رئیس اجرایی اتحادیه رشکتهای ساختامنی افغانستان 11 ،سنبله .1398
 - 22مصاحبه با انجنیر حکمل علیزوی ،عضو گروه نهادهای ذیدخل و مدیر پروژه در رشکت ساختامنی گلوبال ترست 11 ،سنبله .1398
 -23مصاحبه با حمیدالله حبیبی ،رئیس اتحادیه رشکتهای ساختامنی افغانستان 11 ،سنبله .1398
 -24مصاحبه با سید اجمل شهنه ،رئیس نظارت از پیرشفت قراردادها 9 ،جوزا .1398
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اسناد داوطلبی ارائهشده توسط رشکتها کامل نیستند .برای منونه ،ضامنت داوطلبی ،پروژههای مشابه و عواید

•

رشکتها ناقصاند .این مشکل برخاسته از عدم دانش کافی درباره قوانین و طرزالعملهای تدارکات در رشکتهای
خصوصی است؛ این امر بهعنوان یکی از دالیل اعالن دوباره داوطلبیها شناخته شده است.

 2.3سطح رقابت
گراف زیر ،سطح رقابت در پروژههای انتخابشده را نشان میدهد .به طور متوسط ۳.۸۷ ،داوطلب در هر پروژه رشکت کردهاند.
هامنگونه که دیده میشود ،سطح رقابت برای پروژههای کوچک بلند و برای پروژههای بزرگ پایین است .برخی پروژههای زیربنایی
نیز برای چندین بار به داوطلبی سپرده شده است؛ اما هیچ داوطلبی در آنها رشکت نکرده است .برای مثال ،داوطلبی پروژه قیرریزی
پل حصار تا ولسوالی خاواک ،دو بار اعالن شده است .در بار اول داوطلبی ،تنها یک رشکت درخواست داده است؛ بنابراین داوطلبی
برای بار دوم به اعالن سپرده شده است.

سطح رقابت

11

اوسط

12

تعداد داوطلبان
10

تعداد داوطلب ها

7
6

6

5

اطالعات نرش نشده است

 -16کانال وزیر آباد

 -15کانالیزاسیون شهرک قالین بافان بلخ

اطالعات نرش نشده است

اطالعات نرش نشده است

اطالعات نرش نشده است
 -14البراتوار طبی هرات

3
1

1

1

1

 -5رسک پل حصار-خاواک

اطالعات نرش نشده است

4

 -4رسک چغچران-گردن دیوال

 -13لیلیه قندهار

3

4

اوسط 3.87 ,

8
6
4

3
1

2
0

 -20شبکه مرتوبس کابل

 -19رسک حصه سوم خیرخانه

 -18رسک سیلو بخش 4

 -17رسک کارته آریانا

-12فابریکه تولید قطعات پیش ساخت

 -11شبکه آبرسانی فیض آباد

 -10کانال چهار برجک نیمروز

 -9بند خان آباد 2

 -8تحکیامت سواحل تحت حقان 1

 -7دیوار تحکیامتی لوی کاریز

 -6کانال نهر شاهی

 -3پل  12مرت تخار

 -2رسک کابل-لوگر

 -1کار های اضافی رسک مزار رشیف

نام پروژه ها

شکل : 10سطح رقابت

هامنگونه که در گراف نشان داده شده است ،در  ۵پروژه از  20پروژه ،تنها یک داوطلب در داوطلبی رشکت کرده و یا هم از روش
منبع واحد استفاده شده است .تیم اطمیناندهی برای شناسایی دلیل پایین بودن سطح رقابت در پروژههای بزرگ چندین مصاحبه
را با منایندگان سکتور خصوصی انجام داده است .یکی از دالیل سطح پایین رقابت «معیارهای ارزیابی داوطلبی» است که در مقرره
تدارکات افغانستان و اسناد مرتبط آن تعیین شده است.

25

 -25مصاحبه با انجنیر اکمل علیزوی ،عضو گروه نهادهای ذیدخل و مدیر پروژه در رشکت ساختامنی گلوبل ترست و بورد اتحادیه رشکتهای ساختامنی
افغانستان 11 ،سنبله .1398
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مطابق قانون ،داوطلبیها باید بر اساس رشایط ذیل ارزیابی شوند:
•

ظرفیت مالی

•

پروژههای مشابه

•

عاید ساالنه

یافتههای ما نشان میدهد که معیار «پروژههای مشابه» یکی از دالیل اصلی برای پایین بودن سطح رقابت است .برای منونه،
رشکتی که در داوطلبی برای یک مکتب رشکت میکند ،مطابق معیارهای قانونی ،باید در گذشته پروژههای مشابه با پروژه مکتب
را تکمیل کرده باشد .رشکت موردنظر حتی اگر پروژههای رسک ،کانال و دیوارهای محافظتی را تکمیل کرده باشد ،برای تکمیل معیار
«پروژههای مشابه» کفایت منیکند .دلیل دیگر برای سطح پایین رقابت ،عدم اعتامد و فساد اداری در پروسه ارزیابی است .هر سه
معیار ارزیابی فوق در مقابل فساد اداری بسیار آسیبپذیر بوده و بهسادگی قابل دستکاری است.
متام اسناد داوطلبی به شکل حضوری و در فُرمت پرنتشده تسلیم میشود .این روش سنتی داوطلبی در تسهیل فرصتهای
فساد 26نقش دارد .برای مثال ،امکان حذف یکی از صفحات مهم اسناد داوطلبی در جریان پروسه ارزیابی وجود دارد که این امر
میتواند منجر به تغییر تصمیم به نفع یک رشکت مطلوب شود.

 3.3توصیهها:
یافتههای ما نشان میدهد که برای پروژههای با بودجه باال ،داوطلبان واجد رشایط کافی وجود ندارد.
برای ارتقای سطح رقابت و منصفانه بودن در داوطلبیها ،باید توصیههای زیر در نظر گرفته شود:
 .1دولت باید معیار «پروژههای مشابه» را بازبینی کند .گزینه بدیل برای این معیار میتواند تغییر آن به «کارهای مشابه»
باشد .مثالً اگر یک رشکت پروژههای رسکسازی را تکمیل کرده است ،در جریان پروسه ارزیابی برای کارهایی که شامل
کانکریت ،سنگ و خشتکاری میشود در نظر گرفته شود .این روش توسط نیروی انجنیری اردوی آمریکا تجربه شده است
و قراردادیها نیز از این پروسه راضی هستند.
 .2ایجاد روش داوطلبی الکرتونیکی و دیجیتالی کردن آفرهای داوطلبی؛ این روش بهاحتاملزیاد با جلوگیری از دستکاری در
اسناد داوطلبی ،باعث تقویت رقابت عادالنه میشود.
 .3تقسیم پروژههای بزرگ به چندین بخش و یا هم ارزیابی مارکیت قبل از اعالن داوطلبی پروژههای بزرگ
 .4امنیت یک ریسک بزرگ در اجرای پروژههای قراردادی است .برای ترغیب قراردادیها به داوطلبی در پروژههایی که در
مناطق ناامن واقع شدهاند ،یک مورد خاص برای مدیریت ریسک امنیتی میتواند در بل احجام کار اضافه شود.
 .5انعطافپذیری در معیارهای پروژههای بزرگ هنگام ارزیابی ،مانند قبول دو پروژه برای تجربه مشابه یا کاهش عاید ساالنه
 .6اعالم داوطلبی در چندین وبسایت برای اطمینان از مشارکت و رقابت

 - 26هامن.
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 .4نگرانیها و توصیههای مختص به پروژه
در این بخش موضوعات و نگرانیهای مربوط به هر پروژه ،مشخص و توصیههای الزم برای دولت و سکتور خصوصی ارائه میشود.

 1.4وزارت ترانسپورت
 1.1.4پانزده کیلومرت کار اضافی در رسکهای داخلی شهر مزاررشیف
روش تدارک این پروژه «منبع واحد» است و این روش از طریق نامه رسمی مورخ  ۱۳۹۶/۰۳/۸وزارت ترانسپورت توجیه شده است .بر اساس
این نامه ،کار اضافی باید با هامن رشکتی که قرارداد اول این پروژه به آن اعطا شده بود ،قرارداد شود .مدت قرارداد  180روز کاری بوده که
بعداً به  221روز کاری متدید شده است .این پروژه با هزینه  191،963،602.93افغانی با رشکت ساختامنی الیاس ویس قرارداد شده
است.
رشکت قراردادی اولین تعدیل در زمان و محدوده کار پروژه را مطابق تصمیم شامره  ،2704مورخ  ۱۳۹۷/۰۵/۱۴اداره تدارکات ملی و حکم
شامره  ،2934مورخ  ۱۳۹۷/۰۸/۲۸نهاد تدارکاتی ،دریافت کرد .دالیل این تعدیل عبارتند از تغییر سطح قیر دوالیه به اسفالت و افزودن
عالمتگذاری جاده پس از امتام آن .در نهایت ،هزینه پروژه به  17،685،000افغانی ( )٪9.21افزایش یافت و زمان آن به  6ماه و 23
روز ( )٪92.3متدید شد و هزینه نهایی قرارداد  209،648،602.93افغانی و تاریخ تکمیل آن  ۱۳۹۸/۰۳/۱۶تعیین شد .رشکت قراردادی
برای بار دوم به منظور متدید زمان و تغییر محدوده پروژه درخواست کرده است که اکنون در وزارت ترانسپورت تحت بررسی است .آخرین
گزارش ماهانه (اپریل  /۲۰۱۹ثور  )۱۳۹۸حاکی است که این پروژه  ٪43.2پیرشفت فیزیکی واقعی و  ٪42پیرشفت مالی واقعی داشته
است.
نگرانیها و توصیهها
مسائل تدارکاتی
•

•

توصیهها

مسائل مربوط به تطبیق پروژه

استفاده از روش منبع واحد

•

 ٪92.3تأخیر زمانی

درحالیکه استفاده از روش

•

 ٪9.2افزایش قیمت

روش منبع واحد تدارکات،

داوطلبی رقابتی ملی یا

•

فاصلهگیرها ) (spacerبطور نا مناسب و

نهادهای تدارکاتی باید

داوطلبی رقابتی بیناملللی

ناکافی در دیوار های جانبی جویچه در

توجیهات معقولی برای

ممکن بود.

موقیعت های  ۴۶۰+۱و  ۲+۱۴۰برای پوشش

انتخاب منبع واحد در مقابل

بر اساس بند اول ماده ۲۲

کانکریت سیخ ها استفادهشده است.

داوطلبی آزاد ارائه کنند.

مقرره تدارکات افغانستان،

(جایی که ریخنت کانکریت در جریان بود).

روش منبع واحد تنها در رشایط

•

•

برای جلوگیری استفاده از

عدم توجه کافی در مرحله

درزها کانکریت در کف جویچهها در متامی

آمادهسازی پروژه (رسوری،

پروژه قابلمشاهده بود.

دیزاین و  )...منجر به تغییر

شیب نامناسب موزاییک در پیادهروها در

محدوده و کار اضافی شده

منبع قابل تهیه باشد و یا

متام پروژه مشاهده شده و در برخی

است .برای جلوگیری از چنین

قیمت آنها کمتر از  ۵۰۰۰افغانی

قسمتها موزاییکها خراب شده بود.

تغییراتی ،کیفیت رسوی و

در این پروژه مسائل مصونیت در نظر گرفته

دیزاین باید بهبود یابد.

•

اضطراری و درصورتیکه اجناس
و خدمات موردنیاز فقط از یک

باشد ،مورداستفاده قرار
میگیرد.

27

•

•

نشده است .بهعنوانمثال ،کارگران با ابزار
کافی حفاظت شخصی مجهز نبودند،

 -27مقرره تدارکات افغانستان ،ص ،۱۰رسطان .1395
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•

برای جلوگیری از مشکالت در
کیفیت و مصونیت پروژه،

•

مشکالت در رسوی و طراحی

هیچگونه نوار هشداری برای جدا کردن

باید سازوکارهای نظارت

منجر به تغییر محدوده ،تأخیر

ساحه کار استفاده نشده است.

بهبود یابد.

زمانی و افزایش قیمت میشود.

شکل :11 :با وجود امتام کار جویچهها ،رسپوشهای آهنی جویچهها

شکل 12 :فاصله مناسب بین میلههای آهن و قالب خندقها در نظر

نصب نشده است.

گرفته نشده است.

 2.1.4پروژه اعامر  ۲۴.۱۵۰کیلومرت رسک کابل  -لوگر
این پروژه در تاریخ  ۱۳۹۵/۰۵/۴به اعالن سپرده شد؛ اما به علت اشتباهات در بل احجام کار ،دوباره به داوطلبی گذاشته شد .سه
رشکت از طریق پروسه داوطلبی باز ملی در دور دوم داوطلبی پروژه اشرتاک کردند و رشکت یونایتد انفرسرتکچر پروجکتس با کمترین
قیمت  782،567،915.6افغانی بهعنوان رشکت واجدرشایط شناخته شد و قرارداد در تاریخ  ۱۳۹۶/۰۷/۲۴به آن رشکت اعطا شد.
رشکت قراردادی موظف بود تا بخش دوم جاده کابل-لوگر را به طول  24.۱۵۰کیلومرت در مدت  18ماه ( ۸قوس  ۱۳۹۶تا  ۷جوزا )۱۳۹۸
احداث کند.
بر اساس اسناد موجوده ،استمالک زمین ،تهدیدات امنیتی و خواست مردم محل برای تغییرات دالیل تأخیر در امتام پروژه شناسایی
شده است؛ بااینحال ،رشکت قراردادی در  ۱۳حوت  ۱۳۹۷برای اصالح و متدید زمان پروژه درخواست کرده است که در زمان
بررسیهای این تحقیق هنوز تأیید نشده بود .گزارشهای پیرشفت ماهانه اخیر نشان میدهد که این پروژه با پیرشفت فیزیکی
واقعی  ۴۸٪و پیرشفت مالی  ،۴۲.۵٪از جدول زمانی آن  ۵۲٪عقب افتاده است.
نگرانیها و توصیهها
مسائل تدارکاتی
•

اشتباهات در بل احجام

مسائل مربوط به تطبیق پروژه
•

کار که منجر به اعالن
مجدد داوطلبی پروژه
•

 ٪52تأخیر زمانی (در زمان

توصیهها
•

نوشنت این گزارش)
•

اسناد تخنیکی باید قبل از نرش اطالعات پروژه توسط
تیم تخنیکی موردبررسی قرار گیرد.

تیم اطمیناندهی به دلیل

•

مسائل مربوط به استمالک اراضی باید در هنگام

شده است.

تهدیدات امنیتی قادر به

آمادهسازی پروژه ارزیابی شود تا از تأخیر در اجرای آن

روند داوطلبی  15ماه

بازدید از سایت پروژه نبود.

جلوگیری به عمل آید.

طول کشید که بیشتر

•

تا حد امکان ،مطالبات مردم محل باید در مرحله طراحی

از معیارهای جهانی

پروژه گنجانیده شود تا از تأخیر در اجرای آن جلوگیری

است.

گردد.
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 3.1.4ساخت پل کانکریتی  12مرتی در والیت تخار
روند تدارکات این پروژه به تاریخ  ۹میزان  ۱۳۹۵آغاز شد 6 .داوطلب اسناد داوطلبی را دریافت کردند و فقط  3داوطلب در آفر گشایی
که به تاریخ  ۹عقرب  ۱۳۹۵برگزار شد ،رشکت کردند .درنتیجه رشکت ساختامنی شغنان با کمترین قیمت  7074050افغانی بهعنوان
برنده داوطلبی اعالن و قرارداد پروژه به تاریخ  ۲۹قوس در چوکات برنامه ملی راهسازی روستایی به این رشکت اعطا شد .جلسه قبل
از رشوع پروژه جهت وضاحت برنامه کاری ،منابع و سایر مقدمات به تاریخ  ۷اسد  ۱۳۹۸با رشکت قراردادی گرفته شد.
کار ساخت پروژه در  ۲۹قوس  ۱۳۹۵آغاز شد .بااینحال ،رشکت قراردادی در  ۷عقرب  ۱۳۹۶در مورد پیرشفت آهسته کار از برنامه ملی
راهسازی روستایی اخطاریه دریافت کرد .کار ساختوساز بدون تأخیر در تاریخ تعیین شده  ۲۸قوس  ۱۳۹۶تکمیل گردیده است.
رسانجام ،این پروژه به تاریخ  ۸جدی  ۱۳۹۷پس از مدتزمان  365روز دوره رفعمسئولیت تحویل داده شد.
نگرانیها و توصیهها
مسائل تدارکاتی
•

•

دالیل عدم حضور 3

مسائل مربوط به تطبیق پروژه
•

جاری شدن سیالب در جریان تطبیق پروژه

توصیهها
•

برگزاری جلسه نظرخواهی توسط

داوطلب در جلسه آفر

باعث ایجاد نگرانی و چالش گردیده است.

نهادهای تدارکاتی با آن عده از

گشایی برای تیم

خاک حفاری مسیر آب را مسدود کرده و

داوطلبانی که برای رشکت در جلسه

اطمیناندهی

جهت جریان آن را تغییر داده است .در نتیجه

آفر گشایی رشکت نکردهاند برای

مشخص نشده و نیاز

سیل بخشی از مسجدی را که در نزدیکی

شناسایی دلیل عدم رشکت در برنامه

به بررسی بیشتر دارد.

پروژه قرار دارد آسیبزده و چاه آب عمومی را

مذکور .نظرخواهی میتواند سطح

دوره داوطلبی این

کامالً تخریب منوده .اگرچه ،رشکت قراردادی

رقابت و عدالت را در پروسههای آینده

پروژه  3ماه است که

قسمت آسیبدیده مسجد را تعمیر کرده و

بهبود بخشد.

با تجارب معمول

به مردم وعده داده است که چاه جدید حفر

داوطلبی مطابقت

خواهد کرد ،اما متأسفانه پس از دریافت

دادن رستیفکت تکمیل پروژه به رشکت

دارد.

رستیفکت تکمیل پروژه ،ساحه را بدون حفر

قراردادی ،وضعیت کلی تخنیکی و

چاه ترک کرد.

محیطی پروژهها را ارزیابی کند.

•

•

وزارت ترانسپورت موظف است قبل از

اجرای یک اصالحیه قرارداد بین نهاد
تدارکاتی و قراردادی برای رسمی سازی
توافقات جدید و ضامنت اجرای
مناسب آنها.
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شکل  :14مصاحبه با مردم محل درباره ساخت پل کانکریتی  12مرتی

شکل  :13ساخت پل کانکریتی  12مرتی ،والیت تخار

 4.1.4دیزاین و ساخت بخش دوم جاده هرات  -چغچران
سطح پایین رقابت سه بار منجر به ناکام شدن اعالن داوطلبی این پروژه گردید .برای بار اول ،به تاریخ  ۲۸میزان  ۱۳۹۲دو رشکت برای
این پروژه داوطلب شدند .گزارش ارزیابی به خدمات انکشاف و بازسازی افغانستان 28فرستاده شد اما نهاد تدارکاتی هیچ جوابی
دریافت نکرد .اعالن دوباره پروژه در جلسه شورای وزیران به تاریخ  ۲۸ثور  ۱۳۹۳تصمیم گرفته شد .در بار دوم داوطلبی ،تنها دو
رشکت در جلسه آفر گشایی رشکت کردند بازهم تصمیم به اعالن مجدد داوطلبی گرفته شد .پروژه به تاریخ  ۲۳میزان  ۱۳۹۳برای بار
سوم به اعالن سپرده شد و این بار تنها یک رشکت در آن رشکت کرد که باعث اعالن مجدد پروژه برای بار چهارم به تاریخ  ۳۰رسطان
 ۱۳۹۴گردید.
در روز آفر گشایی  ،به تاریخ  ۴سنبله  ۱۳۹۴تنها یک کمپنی برای داوطلبی حضور داشت که پیشنهاد آن مورد ارزیابی قرار گرفت.
گزارش ارزیابی به کمیسیون تدارکات ملی ارسال شد و به تاریخ  ۲۱عقرب  ۱۳۹۴در کمیسیون تدارکات ملی تصمیم به بررسی و
ارزیابی مجدد پروژه گرفته شد .نظرات کمیته مورد رسیدگی قرار گرفته و به تاریخ  ۱۰دلو  ۱۳۹۴برای تأیید به کمیته ملی تدارکات
ارسال شد .به تاریخ  ۲۸حمل  ۱۳۹۵گزارش تخنیکی در مصوبه شامره  947کمیته ملی تدارکات مرشوط بر اینکه آفر مالی رشکت
داوطلب از طرف نهاد تدارکاتی جهت تأیید به آقای قیومی مشاور ارشد در امور زیربنا و نیز وزیر اقتصاد وقت فرستاده شود ،به
تصویب رسید .رسانجام ،در تاریخ  ۱رسطان  ۱۳۹۵این قرارداد به رشکت ساختامنی وینکو امتیاز با قیمت مجموعی 4،463،077،911
افغانی اعطا شد.
در طی تحقیقات تیم اطمیناندهی ،هیچگونه تغییر در زمان  /هزینه  /محدوده پروژه مشاهده نشده است .طبق اسناد موجود،
ساختوساز در حال انجام است .آخرین گزارشهای موجود  ٪36پیرشفت فیزیکی و  ٪27.69پیرشفت مالی پروژه را نشان میدهد
که نشاندهنده  ٪10عقبماندگی در جدول زمانی پروژه است .تیم اطمیناندهی به دلیل تهدیدات امنیتی قادر به بازدید از سایت
پروژه نبود.
نگرانیها و توصیهها
مسائل تدارکاتی

مسائل مربوط

توصیهها

به تطبیق پروژه

 - 28خدمات انکشاف و بازسازی افغانستان نقش مرکزی را در زمینه تدارک اجناس ،کارها ،مشاوره و خدمات به وزارتخانههای مربوطه و نهادهای دولتی ،به
عهده داشته است .این اداره در  13حوت  1393با اداره تدارکات ملی ادغام شد.
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•

•

این پروژه  4بار برای یافنت یک داوطلب واجد

•

رشایط به داوطلبی سپرده شد .اعتقاد بر این

تهدیدات

پروژهها را تجزیهوتحلیل و امکان پیدا کردن

است که علت پایین بودن سطح رقابت ،تعیین

امنیتی ،تیم

داوطلبان واجد رشایط را ارزیابی کنند .این

معیارهای بلند از جانب نهاد تدارکاتی بوده است

اطمینانده

امر به تصمیمگیری درباره تجزیه پروژه به

(پروژه مشابه ،حجم معامالت ساالنه و صورت

ی موفق به

قسمتهای کوچکتر و جلوگیری از تأخیر

حساب مالی).

بازدید از

در روند داوطلبی کمک میکند.

پروژه مشابه داوطلب واجد رشایط مطابق با سند

سایت پروژه

داوطلبی نبوده و کمتر از معیار مندرج در بخش

نشده است.

امنیتی داشته باشند ،یک مورد اضافی و

 ٪10عقب

بل احجام میتواند افزوده شود .این امر

از جدول

رشکتها را به داوطلبی در پروژه ترغیب

زمانی

خواهد کرد.

 2.4.1رشایط و ضوابط قرارداد است.
•

به علت

•

نهادهای تدارکاتی باید قبل از اعالم پروژه،

•

روند داوطلبی تقریباً  33ماه طول کشیده است.

•

برای پروژههایی که ممکن است خطرات

 5.1.4قیرریزی رسک پل حصار تا ولسوالی خاواک والیت پنجشیر – بخش اول
تدارکات این پروژه از  ۲۲حمل  ۱۳۹۷آغاز و در  ۵ثور  ۱۳۹۷اعالم شد و اعالن داوطلبی آن دو بار متدید شد؛ اما فقط یک رشکت در ۲۳
جوزای  ۱۳۹۷در داوطلبی آن رشکت کرد .طبق بند پنجم ماده پنجاهوچهارم مقرره تدارکات افغانستان ،درصورتیکه کمتر از سه
داوطلب در داوطلبی رشکت کنند ،نهاد تدارکاتی باید تصویب رهربی ارشد را برای ادامه کار با یک داوطلب به دست آورد .در نتیجه
در  ۲۹جوزای  ،۱۳۹7وزیر ترانسپورت رسامً اعالم کرد که «قیمت پیشنهادی رشکت بسیار بلند است و فقط یک داوطلب در داوطلبی
رشکت کرده است؛ بنابراین پروژه را دوباره اعالن کنید».
داوطلبی دوباره این پروژه در  ۹رسطان  ۱۳۹۷آغاز و جلسه آفرگشایی در  ۲۰اسد  1397با حضور سه داوطلب برگزار شد .کمیته ارزیابی
بررسی خود را از  ۲۱اسد  ۱۳۹۷آغاز و در  ۲۵میزان  ۱۳۹۷به پایان رساند .با توجه به اینکه توصیه نهاد تدارکاتی درباره داوطلب واجد رشایط
مشخص نبود ،اداره تدارکات ملی درخواست وزارت ترانسپورت را رد کرد .جلسه ویژه پروژههای زیربنایی به رسپرستی دکرت محمدهامیون
قیومی در  ۱۹عقرب  ۱۳۹۷درباره اعالن این پروژه برای سومین بار تصمیم گرفت و همچنین تقسیم پروژه را به چندین قسمت توصیه کرد.
در زمان نوشنت این گزارش ،پروژه در مرحله تدارکات قرارداد بود .این وزارتخانه به علت باال بودن رشایط مندرج در سند داوطلبی قادر به
یافنت یک داوطلب واجد رشایط نبود .هزینه تخمینی پروژه در حدود  1،400،000،000افغانی ( 14.94میلیون دالر) است.
نگرانیها و توصیهها
مسائل تدارکاتی

توصیهها

مسائل مربوط به
تطبیق پروژه

•
•
•

این پروژه سه بار به داوطلبی سپرده شده

•

این پروژه در

•

نهادهای تدارکاتی باید قبل از اعالم پروژه،

است.

حال تدارکات

پروژهها را تجزیهوتحلیل و امکان پیدا کردن

مدتزمان داوطلبی  8ماه است که

است.

داوطلبان واجد رشایط را ارزیابی کنند .این

بهطورمعمول رویه مناسبی نیست.

امر به تصمیمگیری درباره تجزیه پروژه به

رقابت کم به علت رشایط سخت تعیینشده در

قسمتهای کوچکتر و جلوگیری از تأخیر در

اسناد داوطلبی.

روند داوطلبی کمک میکند.
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 4.2وزارت انرژی و آب
 1.2.4اعامر بند آبگردان و کانال نهرشاهی
وزارت انرژی و آب با استفاده از وجوه غیراختیاری متویلشده توسط دولت هند ،روند داوطلبی این پروژه را در  21دلو  1393آغاز
کرد .دور اول داوطلبی در  9حمل  1394در وزارت اقتصاد و اداره خدمات بازسازی و انکشافی افغانستان به روش داوطلبی باز ملی
برگزار شد .در مجموع 22 ،داوطلب در جلسه داوطلبی رشکت کردند 3 ،رشکت غیر واجد رشایط دانسته شده و  19رشکت
شارتلیست شدند .نخستین پیشنهاددهنده پایینترین قیمت با قیمت داوطلبی  7953690افغانی به علت عدم تجربه در اجرای
پروژه مشابه و عدم ارائه نامه رسمی خرید تجهیزات موردنیاز پروژه غیر واجد رشایط شناخته شد .در نتیجه ،این پروژه با قیمت
 7985460افغانی به رشکت ساختامنی رئیس خان که دومین قیمت پایین را ارائه داده بود ،اعطا شد .با توجه به اینکه قیمت
پیشنهادی  32.34درصد پایینتر از بودجه اولیه بود و برنده قرارداد دومین پیشنهادکننده پایینترین قیمت بود ،اداره خدمات
بازسازی و انکشافی افغانستان ( )ARDSخواستار تأیید توسط سفارت هند شد.
بدین منظور ،چندین نامه رسمی بین وزارت انرژی و آب ،اداره تدارکات ملی 29و وزارت اقتصاد ردوبدل شد که بیش از  10ماه طول
کشید ،در این مدت هیچ تصمیمی نهایی اتخاذ نشد و ضامنتهای مالی رشکتهای داوطلبیکننده منقضی شد .رسانجام ،وزارت
انرژی و آب تصمیم به اعالن مجدد پروژه گرفت و این روند را در  11حوت  1394آغاز کرد که در آن  5داوطلب مشارکت کردند .این
پروژه در  1395/04/07به رشکت ساختامنی و رسکسازی «نجات طلعت» با قیمت مجموعی  8811603افغانی اعطا شد.
هدف اصلی این پروژه جمعآوری آب برای  1000هکتار زمین زراعتی و محافظت از اراضی زراعتی و خانههای مسکونی در برابر
سیالب بود .مدتزمان اجرای این پروژه  30هفته بود ( 1395/04/09تا  .)1395/11/09پروژه بهموقع تکمیل شد ،با  ٪5.73کاهش
در قیمت مجموعی قرارداد به علت اشتباهات در بل احجام کار که قیمت نهایی قرارداد را  8306402.4افغانی ساخت.
نگرانیها و توصیهها
مسائل تدارکاتی

•

•

روند داوطلبی  16.5ماه طول کشید .نبود

مسائل تطبیق پروژه

•

نواقصی نظیر

توصیهها

•

نهادهای تدارکاتی باید اسرتاتژیهای

ارتباطات واضح و فرایند بوروکراتیک دست و

امتام نادرست

هامهنگی و ارتباطات داخلی و

پاگیر منجر به سوءتفاهم بین اداره تدارکات

کانکریتریزی و

خارجی خود را بهبود بخشند .معرفی

ملی و وزارت انرژی و آب شد .تیم

سنگکاری در طول

تکنولوژی و استفاده از قالبها

اطمیناندهی به سوابقی در حدود  600صفحه

پروژه مشاهده

(منونهها) در این فرایند میتواند به

با بیش از  100امضا و مهر دسرتسی پیدا کرد.

شده است .افزون

دستیابی به این هدف کمک کند.

این روند برای سکتور خصوصی بسیار

بر این ،مسیر کانال

ناامیدکننده بود 19 .رشکت  10ماه منتظر

به علت مشکالت با

اسناد نشان میدهد که ارتباطات

ماندند و تضمینهای مالی پیشنهادی آنها

مردم محل

ایمیلی هیچگاه بین این ادارات عامه

منقضی شد و هیچکس مسئولیت آن را بر

تغییریافته و

استفاده نشده است .استفاده از

عهده نگرفت .افزون بر این ،یک رشکت

بنابراین مطابق با

ایمیل میتوانست زمان موردنیاز را به

ساختامنی که در دور اول واجد رشایط شناخته

طرح پروژه نیست.

میزان قابلتوجهی کاهش داده و

حفظ و مراقبت

روند تصمیمگیری را ترسیع بخشد.

شده بود بدون هرگونه توضیحی از پروسه کنار
زده شد.

•

کانال مورد غفلت

•

•

بررسیهای تیم اطمیناندهی از

آمادهسازی پروژه باید شامل ارزیابی
بل احجام کار باشد.

 - 29همین که اداره خدمات بازسازی و انکشافی افغانستان به اداره تدارکات ملی مدغم شد ،پروسه ارزیابی این پروژه از طریق اداره تدارکات ملی جریان یافت.
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•

داوطلبی مجدد این پروژه خالف مقررات

واقع شده و نیاز به

تدارکات و حقوق سکتور خصوصی بود.

توجه دارد.

شکل  :15به ضخامت  15سانتیمرت کندگی کانکریت بدون سیخ

شکل  :16تیم اطمیناندهی ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان در

(ساده) بر روی قسمتC - Cکانال دیده میشود که ممکن است در

حال اندازهگیری موارد خاص پروژه

اثر عدم دقت در حفظ رطوبت کانکریت در طول ساختوساز باشد.

 2.2.4دیوار تحکیامتی لوی کاریز
در  1395/07/18روند تدارکات این پروژه آغاز شد 10 .رشکت اسناد داوطلبی دریافت کردند و  6داوطلب در جلسه آفر گشایی مورخ
 19عقرب  1395رشکت کردند .کمیته ارزیابی پس از طی یک دوره داوطلبی  3ماهه ،رشکت ساختامنی «راک بوند» را بهعنوان
داوطلب واجد رشایط با کمترین قیمت ( 3،330،523افغانی) معرفی کرد .با استفاده از کمک مالی شامره H-681-AF IDA / TF-
 012029بانک جهانی (صندوق وجهی بازسازی افغانستان  )ARTFوزارت انرژی و آب این قرارداد را از طریق روش تدارکات داوطلبی
باز در  1395/09/14به رشکت ساختامنی راک باند اعطا کرد.
مدت قرارداد به شمول  3ماه برای رشایط سیل و آبوهوای نامساعد و رفع نیازها و اختالفات مردم محل و دهقانان  10ماه
( )1396/07/21 -1395/09/14بود .تاریخ امتام واقعی تا 1396/10/22تجدیدنظر شده است که نشاندهنده  30درصد تأخیر زمانی
است .علت این تأخیر تهدیدهای امنیتی در سایت پروژه بود .رسانجام ،این پروژه مطابق بودجه تخصیصیافته به آن در 1396/10/20
تحویل داده شد.

نگرانیها و توصیهها
مسائل تدارکات
•

مسائل تطبیق پروژه

هیچ نگرانی عمدهای در

•

 ٪30تأخیر زمانی داشته است.

روند تدارکات آن

•

مسائل امنیتی در طول اجرای پروژه

مشاهده نشده است.

•

تیم اطمیناندهی به علت مشکالت امنیتی قادر به بازدید از

توصیهها
•

نظری ارائه نشده

سایت پروژه نبود.

 3.2.4تحکیم سواحل دریای تحت حقان ()1
این پروژه توسط بانک جهانی متویل شده است .وزارت انرژی و آب روند تدارکات داوطلبی باز ملی را در  1395/07/18آغاز کرد15 .
داوطلب اسناد داوطلبی را دریافت کردند و  7داوطلب در آفر گشایی مورخ  1395/08/18رشکت کردند .پس از گذشت  2ماه از
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روند داوطلبی ،قرارداد در  1395/09/09به اولین پیشنهاددهنده (رشکت ساختامنی راک باند) با کمترین قیمت  381023دالر
آمریکایی ( 25147518افغانی) اعطا شد.
مدتزمان اجرای این پروژه  390روز (حدود  13ماه) بود به شمول مدت اضافی  3ماه به علت سیل ،رشایط نامساعد آبوهوا ،رفع
مشکالت و اختالفات مردم محل و دهقانان .تاریخ آغاز ساختوساز  1395/10/04و تاریخ اکامل پیشبینیشده  1396/10/28بود؛
بااینحال ،قراردادی به علت فرارسیدن فصل زمستان در  1396/08/23درخواست متدید سهماهه مهلت تعیین شده را کرد و
موافقت کرد تا پروژه را در  30جوزای  1397تکمیل کند .برای تغییر درخواستشده (متدید زمان) ،وزارت انرژی و آب هیچ موافقتی
صادر نکرده است؛ درحالیکه این پروژه بهصورت فیزیکی  73درصد پیرشفت داشته است ،رشکت قراردادی به علت تأخیر ،از سوی
بخش والیتی ریاست هامهنگی پروژهها در والیت بلخ (واحد هامهنگی پروژه) هشدار دریافت کرده است .هیچ سندی درباره دالیل
این تأخیر در ساختوساز به تیم اطمیناندهی ارائه نشده است؛ در همین حال ،فعالیتها و پیرشفت کار پروژه در مزاررشیف از
سوی واحد هامهنگی پروژه ضعیف ،غیررضایتبخش و غیرقابلقبول گزارش شده است .واحد هامهنگی پروژه پیشنهاد فسخ
قرارداد را داده است؛ اما هیچ اقدامی برای رفع مشکل نه از طرف وزارت انرژی و آب و نه از طرف قراردادی صورت نگرفته است.
تیم اطمیناندهی پس از بازدید از ساحه با مردم محل 30و مقامات سمنگان 31مصاحبه کرده است .در نتیجه ،تیم دریافته است که
قراردادی ،پروژه را بدون اکامل رها کرده است و علت اصلی تأخیر  157درصدی ظرفیت مالی پایین قراردادی گزارش شده است.

نگرانیها و توصیهها
مسائل تدارکات  /مسائل تطبیق پروژه  /توصیهها
مسائل تطبیق پروژه

مسائل تدارکات

 - 30اعضای شورای انکشافی محلی.
 - 31رحمتالله افضلی ،آمر ساحوی ریاست آبیاری ،وزارت انرژی و آب 26 ،رسطان .1398
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توصیهها

•

رشکت قراردادی چندین بار تعهد منود که کار

•

 ٪157تأخیر

پروژه را پیش میبرد؛ اما به تعهدات خود عمل

•

کیفیت آن ضعیف گزارش شده

برای جلوگیری از تأخیر

نکرد .در نتیجه ،در  ،1397/08/14تیم تخنیکی از

است و مشاهدات تیم

باید مدیریت پروژه را

تیم مدیریت قرارداد خواسته است تا قرارداد با

اطمیناندهی هنگام بازدید نیز

بهبود بخشند.

راک باند فسخ شود؛ اما این قرارداد تاکنون

چنین بوده است .موضوعات

فسخ نشده است و این خالف رشایط قرارداد

کیفیتی از قبیل پرکاری مجدد،

مکانیزم نظارت را بهبود

است.

قالببندی ضعیف در کل پروژه

بخشند تا از نواقص در

مشاهده شده است.

کیفیت جلوگیری شود.

•
•

•

عملکرد ضعیف قراردادی و ترک

•

•

رشکتهای ساختامنی

نهادهای تدارکاتی باید

آمادهسازی پروژه باید

پروژه قبل از اکامل آن

شامل ارزیابی ظرفیت

علت اصلی تأخیر  157درصدی

مالی قراردادیها

پایین بودن ظرفیت مالی

باشد.

قراردادی است.
شکل  :17به علت سیل اخیر ،قسمتی از بخش حفاظتی در محل

شکل  :18قالب کاری ضعیف در رسارس دیوار موردنظر مشاهده

پروژه آسیب دیده است.

میشود.

 4.2.4دیزاین تفصیلی و ساخت بند خانآباد ()2
به تاریخ  1394/12/10وزارت انرژی و آب از کمیسیون تدارکات ملی خواست تا روند تدارکات شش بند از جمله پروژه بند خانآباد 2
را تصویب و کُد بودجه آن را تخصیص دهد؛ زیرا این موارد در برنامه سال مالی  )1395( 2016در نظر گرفته نشده بود .در
 1394/12/22کمیسیون تدارکات ملی پروژهها را تصویب کرد و دستور داد تا روند قرارداد آنها فورا ً انجام شود .از وزارت مالیه
خواسته شد تا بودجه آن را از صندوق مشارکت با آمریکا تأمین کند .به دنبال آن ،وزارت انرژی و آب روند تدارکات پروژه (دیزاین
تفصیلی و ساخت بند خانآباد ( )2واقع در منطقه خانآباد ولسوالی کندز را آغاز کرد .برای نخستین بار  13داوطلب اسناد داوطلبی
را دریافت کردند و فقط  3داوطلب در جلسه آفر گشایی اشرتاک کردند.
رشکت ساختامنی عمران انرژی در مشارکت با رشکت  ،International Holding Groupسومین پیشنهاددهنده پایینترین قیمت
با قیمت مجموعی قرارداد  24825445دالر آمریکایی واجد رشایط شناخته شد؛ بااینحال ،کمیسیون تدارکات ملی نخستین پروسه
داوطلبی را بنا بر دالیل زیر لغو کرد:
الف) تغییر روش تدارکات به داوطلبی مقید و تعریف واضح رشایط قرارداد بهمنظور ایجاد رقابت منصفانه
ب) شمولیت افراد ماهر در کمیته ارزیابی که دارای دانش تخنیکی در زمینه موضوعات مرتبط با پروژه باشند.
ج) لزوم برگزاری جلسه قبل از داوطلبی به این دلیل که این یک پروژه با مقیاس بزرگ است.
روند داوطلبی مجددا ً در  1395/11/18با روش داوطلبی مقید (داوطلبی بیناملللی محدود) آغاز شد .در نتیجه  5رشکت سند
پیشنهاد را دریافت کردند و فقط یک رشکت در آفر گشایی رشکت کرد .این پروژه در  1397/01/27برای تصویب نهایی به کمیسیون
تدارکات ملی ارسال شده است .کمیسیون تدارکات ملی این پروژه را در  1397/03/23تصویب کرد؛ اما به این رشط که رشکت،
تضمینکننده عملکرد عالی خود باشد .در نتیجه ،این قرارداد از طریق فرآیند تدارکات داوطلبی مقید (داوطلبی بیناملللی محدود)
به رشکت  Linco Infratech Limitedبا قیمت مجموعی  25312500دالر آمریکایی در  22میزان  1397اعطا شد.
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حدود  4042500دالر ( )٪19تفاوت بین هزینه برآورد شده ( 21270000دالر آمریکایی) و هزینه قرارداد شده ( 25312500دالر
آمریکایی) وجود دارد و همچنین در روند داوطلبی مجدد نیز انحرافات عمدهای دیده میشود .درخواست تضمین عملکرد عالی
توسط نهاد تدارکاتی خالف مقررات تدارکات است.
روند تدارکات مدت زیادی طول کشید؛ زیرا روش تدارکات داوطلبی مقید تعیین شده است .اداره تدارکات ملی مالحظاتی داشت؛
اما این پروژه بدون توجه به این مالحظات از سوی کمیسیون تدارکات ملی تأیید شده است.
مالحظات اصلی اداره تدارکات ملی به صورت زیر است:
 .1مشکل مالی رشکت
 -2ورشکستگی رشکت پیشنهادی

نگرانیها و توصیهها
مسائل تدارکات

توصیهها

مسائل تطبیق
پروژه

•

•

•

سطح پایین رقابت فقط یک •

در زمان تدوین

پیشنهاددهنده در داوطلبی این

این گزارش،

افغانستان پیروی کند ،کمیته ارزیابی از رشکت پیشنهادشده

پروژه رشکت کرده است.

کار عملی آغاز

خواسته است ضامنت عملکرد عالی ارائه کند ،آنچه که در

مدتزمان  28ماهه داوطلبی

نشده است.

مقررات تدارکات افغانستان وجود ندارد؛ بنابراین خالف

•

وزارت انرژی و آب باید اکیدا ً از قانون و مقررات تدارکات

فراتر از تجارب معمول در این

مقرره تدارکات افغانستان است .این پروژه توسط اداره

زمینه است.

تدارکات ملی تسهیل و از طریق کمیسیون تدارکات ملی

نظرات اداره تدارکات ملی

تصویب شده است.

درباره ظرفیت مالی و

•

ورشکستگی رشکت ،از سوی

تامینات در طرزلعمل تدارکات  10درصد می باشد از رشکت
متذکره  20درصد تامینات درخواست شده است.

کمیسیون تدارکات ملی نادیده
گرفته شده است.

 5.2.4ساخت کانال چهاربرجک نیمروز
این پروژه توسط دولت هند متویل مالی شده است .وزارت انرژی و آب روند تدارکات آن را به روش داوطلبی باز ملی در 1395/05/31
آغاز کرده است 5 .داوطلب رشطنامه معیاری را دریافت کردند؛ اما فقط  4داوطلب در روند داوطلبی رشکت کردند .بودجه اهدایی
از طرف سفارت هند برای این پروژه  1000000دالر آمریکایی و قیمت پیشنهادی داوطلب واجد رشایط  1037389.582دالر
آمریکایی بود .از آنجا که مصارف پیشنهاددهنده واجد رشایط باالتر از مبلغ اهدایی بود ،وزارت انرژی و آب این مسئله را از طریق
وزارت اقتصاد با سفارت هند درمیان گذاشت .این سفارت با رد هرگونه افزایش در این وجوه اعالم کرد که آنها فقط میتوانند مبلغ
مشخصشده ،یعنی مبلغ  1000000دالر آمریکایی را به رشکت واجد رشایط پرداخت کنند .این موضوع به طور رسمی برای قبول
یا رد با رشکت واجد رشایط به اشرتاک گذاشته شد .در نتیجه این رشکت قیمت قرارداد  1000000دالر آمریکایی را پذیرفت.
به تاریخ  1395/10/18وزارت انرژی و آب قراردادی را به رشکت ساختامنی و رسکسازی «اتحاد کاروان» با قیمت مجموعی
 67000000افغانی ( 1000000دالر آمریکایی) اعطا کرد .هدف این پروژه با طول  8164مرت آبیاری  24000جریب اراضی زراعتی و
تسهیل زراعتی برای  4000خانواده بود.
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مدتزمان اجرای این پروژه  11ماه بود ( 1395/10/22تا  )1396/09/22با یک دوره یکساله تضمین عدم بروز نواقص .به تاریخ
 1396/01/05قراردادی  ٪30مصارف اضافی را برای کارهای اضافی خاکبرداری درخواست کرد .وزارت انرژی و آب یک تیم فنی را برای
بررسی کار اضافی ارسال کرد؛ این تیم ،کار اضافی را تأیید کرد؛ اما ریاست تدارکات وزارت انرژی و آب درخواست قراردادی را به دالیل زیر رد
کرد:
 .1قبل از انجام هرگونه کار اضافی ،گرفنت تأییدی متویلکننده درباره افزایش قیمت رضوری است.
 .2هرگونه تغییر در محدوده کاری پروژه نیازمند تأیید وزارت انرژی و آب است که صورت نگرفته بود.
 .3کارهای اضافی بیش از  ٪25نیاز به یک قرارداد جدید دارد که قراردادی به آن توجه نکرده بود .رسانجام در  1396/09/18این پروژه
اندکی زودتر و بدون تأخیر و افزایش قیمت به امتام رسید.

نگرانیها و توصیهها
مسائل تدارکات
•
•

مدت داوطلبی بر اساس تجارب خوب 4

مسائل تطبیق پروژه
•

به علت مشکالت

توصیهها
•

سکتور خصوصی باید ظرفیت خود را بهبود

ماه است.

امنیتی ،تیم

بخشد و اطمینان به دست آورد که قوانین و

به علت عدم برقراری ارتباطات واضح بین

اطمیناندهی

مقررات نافذ را میفهمد .این موضوع به

رشکت قراردادی و نهاد تدارکاتی ،کارهای

نتوانسته از سایت

آنها کمک میکند تا زیانهای احتاملی مانند

اضافی توسط قراردادی انجام و انجام آن

پروژه بازدید کند.

انجام کارهای اضافی قبل از کسب تأییدی را
مدیریت کنند.

از سوی تیم فنی نهاد تدارککننده تأیید
شده است؛ اما از طرف ریاست تدارکات

•

اتحادیه رشکتهای ساختامنی باید برای

رد شده و هیچگونه جربان خسارتی صورت

ایجاد ظرفیت درباره قانون تدارکات و اجرای

نگرفته است.

پروژه برای اعضای خود آموزشهای الزم را
ارائه دهد.

 4.2وزارت شهرسازی و اراضی
این وزارت هیچگونه اطالعاتی درباره روند تدارکات و رشایط اعطای قراردادها منترش نکرده است؛ بنابراین تیم اطمیناندهی
نتوانست موضوعات شفافیت را در پروژههای مربوطه ارزیابی کند .این تیم فقط برای دیدن کیفیت و جریان کار پروژهها ،بازدیدهای
محدودی از سایتهای پروژهها انجام داده است.

 1.3.4اعامر سیستم آبرسانی در فیضآباد مرکز والیت بدخشان
این پروژه توسط دولت آملان متویل مالی و قرارداد آن به رشکت عمران «هولدینگ گروپ» اعطا شده است .کار ساخت این پروژه
هم اکنون توسط قراردادی به پایان رسیده است و رسامً به وزارت شهرسازی و اراضی تحویل داده شده است .نزدیک به دو سال
است که این پروژه در حال بهرهبرداری است.
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نگرانیها و توصیهها
مسائل تدارکات
•

اطالعات آن

مسائل تطبیق پروژه
•

ارائه نشده
است.

•

توصیهها

به علت مشکالت در دیزاین و اجرای آن ،محلهای تنظیم

•

حفظ و مراقبت منظم پروژه و در

آب مناسب نیستند و در برابر سیل بسیار آسیبپذیرند.

صورت امکان تغییر مکانهای محل

از آنجا که مخازن در کنار کوه و تپهها قرار دارند ،هیچ

تنظیم آب

دیوار محافظی برای محافظت مخازن در برابر سیالب و
ریزش سنگ وجود ندارد.

•

آمادهسازی پروژه باید شامل ارزیابی
وضعیت سایت و موقعیت مکانی
پروژه باشد.

شکل  : 19تیم اطمینان دهی در حال بازدید از ساحه پروژه .دیوار های

شکل  : 20برای حفظ و مراقبت از ذخیره ،شخصی محافظ مقرر

محافظوی برای پروژه در نظر گرفته نشده است

نشده است

 .1فابریکه تولید قطعات پیشساخت
مسائل تدارکات
•

اطالعات ارائه نشده

مسائل تطبیق پروژه
•

•

توصیهها

هیچ نگرانی عمدهای در سایت این پروژه مشاهده نشده •

دولت باید کارخانه را بهبود

است و در کل کار پروژه از نظر فیزیکی رضایتبخش

ببخشد و سکتور خصوصی را

است به دلیل نظارت منظم از سوی مقامات عالی

به استفاده از تسهیالت آن

دولت ،بهویژه جاللتآمب رئیس جمهور.

ترغیب کند.

در حال حارض ،این کارخانه دارای منابع و مواد خام
محدود برای تولید قطعات پیش ساخت است؛
بنابراین ،تداوم پروژه موضوع نگرانکننده است.
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•

آمادهسازی پروژه باید شامل
ارزیابی پایداری پروژه نیز باشد.

شکل  :21برنامهریزی ،طراحی ،نصب ،ساخت و فعالسازی فابریکه

شکل  :22مصاحبه با رئیس فابریکه تولید قطعات پیشساخت،

تولید قطعات پیشساخت

والیت کابل

 3.3.4اعامر خوابگاه دانشگاه قندهار
مسائل تدارکات
•

اطالعات ارائه

مسائل تطبیق پروژه
•

نشده است.

•

توصیهها

قالببندی کانکریتریزی

•

نهادهای تدارکاتی باید مکانیزم نظارت خود را بهبود بخشند تا

کمکیفیت در رسارس پروژه

اطمینان حاصل شود که نقشهها و مشخصات پروژه به طور

مشاهده میشود (شکل 23

کامل اجرا شده و اقدامات کیفی ساختوساز رعایت میشود.

را ببینید).

مصونیت در کار بهرصاحت در قراردادهای ساختامنی ذکر
نشده و بنابراین قراردادیها مکلف نیستند تا از معیارهای

مدیریت نادرست سایت عدم

مصونیت پیروی کنند .واحدهای تهیهکننده به همراه اداره

تجهیز کارگران به تجهیزات

تدارکات ملی باید این مسئله را موردبررسی قرار دهند و

حفاظت شخصی (شکل  23را

استانداردهای ایمنی را در قرارداد اعامل کنند ،مانند استفاده از

ببینید).

تجهیزات حفاظت شخصی و بیمه برای کارگرانی که در حین کار
ساختوساز آسیب دیدهاند.

شکل  :23قالبکاری نادرست و عدماستفاده از فاصلهانداز [ :[spacerایجادکننده فاصله میان قالبهای کانکریت بهمنظور جلوگیری
از زنگزدگی باعث برهنه شدن میلههای فوالدی در دیوارههای پارپت امتداد دیوار در نوک سقف ساختامنها برای ایجاد مصونیت
بیشتر شده است.
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 4.3.4اعامر البراتوار سنجش کیفیت محصوالت طبی و ادویه
مسائل تدارکات
•

اطالعات پروژه ارائه

مسائل تطبیق پروژه
•

نشده است.

توصیهها

مدیریت ضعیف و تدابیر نامناسب مصونیت در سایت پروژه

•

برای جلوگیری از

مشاهده شده است .بهعنوانمثال ،هیچ نوع نوارچسب

مشکالت مربوط به

هشداری در اطراف جویهای حفاریشده و مخزن فاضالب

کیفیت و مصونیت،

(سپتیک) استفاده نشده است و کارگران به تجهیزات

باید میکانیزمهای

حفاظت شخصی کافی مجهز نبودند (شکل  24را ببینید).

نظارت بهبود یابد.

بازدید از اعامر البراتوار سنجش کیفیت محصوالت طبی و ادویه در هرات

شکل  :24هیچگونه نوار هشداری در اطراف آبروهای حفاریشده و مخزن سپتیک استفاده نشده است.

 5.3.4آبرسانی و کانالسازی پروژه مسکونی قالینبافان
مسائل تدارکات
•

اطالعات ارائه نشده
است.

مسائل تطبیق پروژه
•

تیم سعی در دسرتسی به سایت پروژه داشته

توصیهها
•

قانون دسرتسی به اطالعات در سطح

است؛ اما به علت عدم همکاری ریاست

مرکزی و والیتی تفهیم نشده است؛

شهرسازی و اراضی در مزاررشیف ،اجازه

بنابراین نهادهای جامعه مدنی و

مراجعه به سایت پروژه را دریافت نکرد؛

کمیسیون نظارت دسرتسی به

هرچند این تیم به طور غیررسمی به منطقه

اطالعات برای افزایش آگاهی و اجرای

رفت؛ اما نتوانستند محل پروژه را پیدا کند.

قوانین باید اقدامات الزم انجام دهد.

 4.3شهرداری کابل
 1.4.4ساخت کانال وزیرآباد
این پروژه توسط بانک جهانی متویل شد و شهرداری کابل مراحل تدارکات آن را از  25ثور  1398آغاز کرد 97 .داوطلب اسناد داوطلبی
را دریافت کردند ( 94رشکت از طریق اداره تدارکات ملی و  3رشکت نسخه کاغذی اسناد داوطلبی را دریافت کردند ).تنها  4داوطلب
در روند داوطلبی رشکت کردند و کمیته ارزیابی نخستین پیشنهاددهنده پایینترین قیمت را بهعنوان برنده داوطلبی پروژه پیشنهاد
کرده است .از آنجا که قیمت پیشنهادی داوطلب واجد رشایط  38درصد پایینتر از مصارف تخمینی پروژه بود ،از داوطلب خواسته
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شد طبق ماده  ،47فقره  326مقرره تدارکات توجیهات و تفکیک فعالیتهایش را به کمیته ارزیابی ارائه دهد .رشکت واجد رشایط
(رشکت قرهچای) ،دالیل پایینترین قیمت پیشنهادی خود را به رشح زیر ارائه کرد:
•

رشکت انفرادی قرهچای ( )Qara Chay ICدر افغانستان رسمایهگذاری خواهد کرد و مایل است تا بیشتر ماشینآالت،
تجهیزات و کارکنان موردنیاز را از امکانات دستداشتهاش [به افغانستان] انتقال داده و به کار گیرد.

•

رشکت قرهچای ،برای توسعه رسمایهگذاری برونمرزیاش ،بهخصوص در افغانستان ،از سوی حکومت آذربایجان و
اتاقهای تجارت آذربایجان تشویق و حامیت مالی دریافت میکند.

•

رشکت قرهچای بیش از قدر کافی ذخایر قیر ،سمنت و سیخ های فوالد دارد که میتواند آن را به سهولت به جای خرید از
بازار محلی برای پروژههایش به افغانستان ارسال کند.

در نتیجه ،در  15دلو  ،1396دالیل ارائه شده منظور و قرارداد از طریق فرآیند روش داوطلبی بیناملللی ( )ICBبا قیمت مجموعی
 10623201دالر آمریکایی به رشکت انفرادی قرهچای اعطا شد .هزینه تخمینی این پروژه  17108800دالر آمریکایی بوده است.
دومین پیشنهاددهنده پایینترین قیمت ،ادعایی را به شهرداری کابل و اداره تدارکات ملی ارائه کرد و پس از چندین ارتباط شفاهی
و کتبی ،این داوطلب از پروسه رسیدگی به ادعا رصفنظر کرد.
دیزاین این پروژه به رشکت مشاوره «خطیب العاملی» واگذار و در فربوری  2017تکمیل شد.
مدت قرارداد  15ماه ( 15دلو  13 – 1396ثور  )1398با  360روز مدت تضمین عدم بروز نواقص ،بود .در  4حوت  1397مصارف
قرارداد به علت تعدیل بل احجام کار به  ٪5.4افزایش یافت .در  17ثور  1398متدید زمان  3.7ماهه برای قراردادی تصویب شد.
قراردادی برای درخواست متدید زمان دالیل اصلی زیر را ذکر کرده است:
•

دو فصل زمستان در مدت قرارداد واقع شد.

•

عدم تعیین منطقه تجهیزات قوا توسط کارفرما

•

افزایش محدوده کار

•

اقدامات امنیتی و انسداد مرز

•

جاری شدن آب در کانال

پس از تجزیهوتحلیل فنی توسط برنامه بهبود بهرهوری حملونقل شهری کابل ( ،)KUTEIواحد تدارکاتی دالیل ارائهشده توسط
قراردادی را در موارد  3 ،1و  5پذیرفته و  111روز متدید زمان به مدت قرارداد را تصویب کرد که تکمیل عملی قرارداد را به  31اسد
 1398تغییر داده است .در زمان نوشنت این گزارش ( 8عقرب  ،)1398پروژه  %94پیرشفت فیزیکی داشته است که نشاندهنده
 %52.8تأخیر است .هزینه پروژه به علت تعدیل بل احجام کار  %5.42افزایش یافته است.

 - 32مقرره تدارکات افغانستان ،سرطان  ،1395ص .23
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نگرانیها و توصیهها
مسائل تدارکات
•

مسائل تطبیق پروژه

توصیهها

 ٪38تفاوت بین هزینه تخمینی

•

 %52.8تأخیر زمانی

و قیمت قرارداد .درحالیکه

•

 %5.42افزایش هزینه

احجام کار%52.8 ،

قیمت پیشنهادی سه داوطلب

•

مصونیت در محل پروژه ضعیف بود .برخی از کارگران

تأخیر زمانی و

دیگر به ترتیب  %5 ،%2و

بدون پوشیدن کفش ،دستکش و عینک محافظتی

 %5.42افزایش

 %17بلند از تخمین انجنیری

دیده شدهاند.

هزینه نشان

نگرانی زیستمحیطی درباره انواع بویها یا بوی آب

میدهد که نهاد باید

پایینترین و باالترین قیمت

در کانال .این میتواند منجر به بروز انواع مختلفی

مرحله آمادهسازی

 %55است .روند  7ماهه

بیامریها در میان افراد ساکن در اطراف کانال شود.

پروژه را بهبود بخشد

داوطلبی نسبتاً خوب به نظر

با توجه به موقعیت توپوگرافیک کانال ،شیب

و به کیفیت و دقت

میرسد.

موجود اجازه منیدهد آب بهرسعت جریان یابد و در

رسوی و دیزاین

نتیجه باعث جمع شدن آب در طول کانال میشود.

توجه بیشتری کند.

بوده است .تفاوت میان

•

•

 ٪38تفاوت در بل

شکل  :25تیم اطمیناندهی درباره موضوعات پروژه با آمر پروژه و

شکل  :26پروژه در قسمت  430+ 4تحت قالب کاری و سیخ بندی

قراردادی پروژه کانال وزیرآباد گفتگو میکند.

قرار دارد.

 2.4.4رسک کارته آریانا تا دانشگاه کابل از طریق گردنه سخی
شهرداری کابل اطالعات موردنیاز این پروژه را به تیم اطمیناندهی ارائه نکرده است؛ بنابراین ،تیم فقط قادر به بازدید از ساحه پروژه
برای مشاهده رعایت کیفیت کلی پروژه شد.
نگرانیها و توصیهها
مسائل تدارکات
•

توصیهها

مسائل تطبیق پروژه

اطالعات ارائه نشده

•

نامناسب جویهای کنار رسک
ِ
سنگکاری

است.

•

سنگفرشهای پیشساخت باکیفیت پایین استفاده شده

حفظ کیفیت و

است؛ کندگی الیههای کانکریت در سطح سنگفرشها

جلوگیری از

مشاهده شده است.

مشکالت ایمنی

•

کارگران با تجهیزات حفاظت شخصی ( )PPEمجهز نبودند.

قبل و بعد از اجرای

•

تابلوهای عالیم مصونیت در محل پروژه برای تفکیک بین ساحه

پروژه باید نظارت بر

ساختوساز و ساحه غیرساختامنی استفاده نشده است.

پروژه بهبود یابد.
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•

برای مدیریت و

شکل  :27کندگی الیههای کانکریتی در سطح سنگفرشها

شکل  :28سنگها و سنگکاری نامناسب در اعامر جویهای کنار

مشاهده شده است.

رسک مشاهده شده است.

 3.4.4ساخت رسک اصلی سیلو (بخش )4
این پروژه توسط بانک جهانی متویل و از طریق برنامه بهبود بهرهوری حملونقل شهری کابل ( )KUTEIتطبیق شده است .این پروژه
در  22میزان  1393به داوطلبی گذاشته شد و در نتیجه  24پیشنهاددهنده رشطنامه معیاری دریافت کردند 11 .داوطلب در جلسه
آفر گشایی رشکت کردند .کمیته ارزیابی در  27عقرب  1393برای ارزیابی پروژهها گامشته شد و گزارش ارزیابی را در  10جدی 1393
در مدت تعیینشده تکمیل کرد.
کمیته ارزیابی نخستین پیشنهاددهنده کمرتین قیمت را برای این پروژه توصیه کرد که با موافقت کمیسیون تدارکات ملی روبرو
شد .قیمت پیشنهاددهنده واجد رشایط  230843400افغانی و مصارف تخمینی پروژه  245825160افغانی است .این پروژه در
 30حمل  1394به رشکت ساختامنی و انجنیری مرشق در مشارکت با رشکت میوند اعطا شد .متام مراحل داوطلبی  7ماه طول
کشید که مطابق با تجارب معمول در تدارکات نیست .مدت قرارداد  12ماه بود ،آغاز آن  2ثور  1394و تاریخ اکامل آن  1ثور 1395
تعیین شده بود.
به تاریخ  1395/02/13بر اساس حکم شامره  967کمیته اداره تدارکات ملی ،مدت قرارداد برای  61روز ( 1ثور  1395تا  31جوزا
 )1395متدید و طبق حکم  1127کمیته اداره تدارکات ملی در  1395/05/04مدتزمان قرارداد برای دومین بار برای  28روز متدید
شد که تاریخ تکمیل قرارداد را  28رسطان  1395مشخص کرد .طبق حکم شامره  1733کمیته اداره تدارکات ملی ،اصالحیه سومی
صورت گرفت که قیمت پروژه را  ٪7.89افزایش داد ( 18216792.39افغانی) که قیمت نهایی قرارداد را به  249060792.39افغانی
افزایش داد .رسانجام ،این پروژه در  30رسطان  1395تکمیل و تحویل شهرداری کابل شد.
در زیر دالیل تأخیر زمانی و افزایش قیمت ذکر شده است:
•

تغییر در بل احجام کار و محدوده پروژه که قراردادی را ملزم به تهیه و نصب دو ترانسفرمر ،عالیم راهنامیی و رانندگی،
پاسگاه پُلیس و  ...امور میکرد.

•

برداشنت مواد نامناسب از سایت پروژه

•

تأخیر در گزارش آزمایشات البراتواری که تیم ارزیابیکیفیت آن را برای ادامه کار الزم میدانست.
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نگرانیها و توصیهها
مسائل تدارکات
•

داوطلبی  7ماه طول کشید که

مسائل تطبیق پروژه
•

مشکالت کیفیت ،مانند

توصیهها
•

برای مدیریت و حفظ کیفیت قبل و

مطابق با معیارهای جهانی در

شکافها و چقوریها در کل

بعد از اجرای پروژه باید نظارت بر آن

تدارکات نیست.

پروژه مشاهده شده است.

بهبود یابد .آمادهسازی پروژه باید

دو متدید در مدت قرارداد

شامل ارزیابی محدوده پروژه و

صورت گرفت که منجر به ٪24.7

مالحظات مربوط به فعالیتهای

تأخیر زمانی و

اولیه موردنیاز در سایت باشد تا از

 %7.89افزایش هزینه شد.

تأخیر در تطبیق آن جلوگیری شود.

•

•

شکل  :29درز های عمده (ترکخوردگی) در متام طول رسک قابل مشاهده است؛ درحالیکه پروژه در سال دوم ساختوساز آن است.

 4.4.4احداث رسک حصه سوم خیرخانه
تدارکات این پروژه در  1395/07/05آغاز و در  1396/02/23به امتام رسیده است 6 .داوطلب اسناد داوطلبی را دریافت کردند و
فقط  3داوطلب در جلسه آفر گشایی رشکت کردند .کمیته ارزیابی در 1395/08/10برای ارزیابی پروژهها موظف شد .این کمیته
نخستین پیشنهاد دهنده پایینترین قیمت برای این پروژه را با قیمت پیشنهادی  147418440افغانی واجد رشایط دانست؛ اما از
طرف اداره تدارکات ملی رد شد؛ زیرا پیشنهاددهنده منابع مالی را که در سند داوطلبی مشخص شده بود ،ارائه نکرد .کمیته ارزیابی
گزارش ارزیابی را در  1396/01/08به پایان رساند .دومین پیشنهاددهنده پایینترین قیمت برای این پروژه واجد رشایط شناخته شد.
بر اساس مقررات تدارکات افغانستان مدت ارزیابی سه ماه است؛ اما ارزیابی این پروژه حدود  5ماه به درازا انجامیده است.
به تاریخ  1396/02/23قرارداد به رشکت «الیاس ویس» در مشارکت با رشکت ساختامنی «آریوب اسپینغر» با مبلغ 151038035
افغانی اعطا شد .مدت قرارداد این پروژه یک سال تقویمی (از  1396/04/10تا  )1397/03/14بود .این پروژه بدون تأخیر امتام و به
شهرداری کابل تحویل داده شده است؛ بااینحال ،بودجه حین تکمیل پروژه به علت تغییرات در محدوده کاری موجب رصفهجویی 3
درصدی شده و مصارف به  145417270.6افغانی کاهش یافته است.
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نگرانیها و توصیهها
مسائل تدارکات
•

ارزیابی پیشنهادات

مسائل تطبیق پروژه
•

عدم مشارکت مردم عامه در فرآیند حفظ و

توصیه
•

نهاد تدارکاتی باید افراد واجد

(آفر ها) 5 ،ماه

مراقبت پروژه ،مایه نگرانی است .بهعنوانمثال،

رشایط را برای کمیته ارزیابی

طول کشید که

پوشش فوالدی جوی به رسقت رفته و با جمع

بگامرد .کمیته ارزیابی باید درک

خالف ماده  37فقره

شدن مصالح ساختامنی در هر دو طرف رسک،

جامعی درباره قوانین و مقررات

 2مقررات تدارکات

جویهای کنار رسک و سیستم تخلیه مسدود

مربوط به تدارکات و همچنین

افغانستان و

شده است.

مهارتهای فنی و مالی داشته

ِ
ِ
کیفیت مواد باعث بروز
ضعیف کنرتل
اقدامات

باشد.

طرزالعمل تدارکات

•

است .مطابق

برخی خسارات شده است .بهعنوان منونه،

قانون ،کمیسیون

کیفیت پایین پوشش آهن کانکریت جویها در

مراقبت پروژه موضوع مهمی

ارزیابی باید سند

سایت پروژه مشاهده شده است .پوششهای

است؛ بنابراین ،حس مالکیت باید

داوطلبی را حداکرث

آهن کانکریت جویها در بسیاری از قسمتهای

در بین مردم محل بهبود یابد.

در  30روز ارزیابی و

تقاطع رسک قسامَ تخریب شده است.

گزارش آن را به مرجع •

افزون بر این ،تیم اطمیناندهی تشخیص داده

اجرای پروژه مهم است و برای

اعطاکننده ارسال

است که در طول اجرای پروژه تغییری در دیزاین

حصول اطمینان از کیفیت باید

کند .کمیته ارزیابی

ایجاد شده است که نشاندهنده آمادهسازی

توسط نهادهای تدارکاتی نظارت

در صورت داشنت

ناقص پروژه است .در ایستگاه دانش ،حصه

صورت گیرد.

دالیل منطقی

سوم ،این رسک ابتدا برای خیابان دوطرفه

میتواند مهلت را

طراحی شده بود؛ اما به درخواست مردم محل،

آمادهسازی باید با مردم گفتگو

برای یک ماه دیگر

به خیابان یکطرفه تغییر یافته و باعث شده

صورت گیرد تا توصیههای آنان به

است بودجه پروژه حدود  5.5میلیون افغانی

دست آید تا باشد که از تغییر دیزاین

کاهش یابد.

در هنگام تطبیق جلوگیری شود.

متدید کند.
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•

•

•

مشارکت عمومی در روند حفظ و

نظارت و بازرسی کامل در حین

در جریان مراحل شناسایی و

شکل  :30عدم نظارت شهرداری کابل پس از ساخت زیربنای عامه

شکل  :31عضو تیم اطمیناندهی درباره موضوعات مرتبط با پروژه با

و سوءاستفاده توسط مردم

مردم محل گفتگو میکند.

 - 33مقرره تدارکات افغانستان ،رسطان  ،1395ص .18
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 5.4.4دیزاین تفصیلی شبکه مرتو بس کابل
روند تدارکات این پروژه در  1396/05/23آغاز شد .بار اول  4رشکت پس از اعالن این پروژه از طریق سیستم اداره تدارکات ملی سیستم
مدیریت معلوماتی پروژه ابراز عالقهمندی خود را ارائه دادند .پس از ارزیابی مقدماتی ،یک رشکت به علت عدم تأمین اسناد الزم رد
غیر واجد رشایط شناخته شد و بقیه در شارتلیست قرار گرفتند .به تاریخ  1396/07/29تنها رشکت  Planet SAدر آفر گشایی
حضور یافت .به تاریخ  1396/09/07اداره تدارکات ملی این پروژه را دوباره به اعالن سپرد و خواستار دریافت اسناد ابراز عالقه شد
که منجر به دریافت  15سند ابراز عالقه ( )EOIاز رشکتها شد .کمیته ارزیابی  3رشکت را شارتلیست کرد و تنها رشکت Planet SA
واجد رشایط شناخته شد و اسناد داوطلبی را ارائه داد .رسانجام ،کمیته ارزیابی ،رشکت  Planet SAرا با قیمت مجموعی قرارداد
 2607527دالر آمریکایی به کمیسیون تدارکات ملی برای تأیید نهایی در  1397/09/25توصیه کرد؛ بااینحال ،کمیسیون تدارکات
ملی فیصله کرد که «وزارت مالیه ،اداره تدارکات ملی و شهرداری کابل برای ارزیابی [موارد موردنیاز] پروژه مشابه داوطلب واجد
رشایط ،باید یک جلسه برگزار کنند ».این جلسه در  1397/09/26در اداره تدارکات ملی برگزار شد و رسپرست وزارت مالیه و رئیس
اداره تدارکات ملی در این جلسه حضور داشتند .در این جلسه فیصله شد که «برای طراحی پروژه مرتوبس نیازی به رصف میلیونها
دالر نیست ،بهرت است که دو یا سه مشاور فنی بیناملللی استخدام شوند و رشکت خطیب العاملی باید در معرفی مشاوران کمک
کند».
اکنون این پروژه در حال طراحی و انجام مراحل تدارکاتی از سوی شهرداری کابل است.

نگرانیها و توصیهها
مسائل تدارکات
•

مسائل تطبیق پروژه

تهیه طرح این پروژه تاکنون  22ماه دربر گرفته و هنوز نهایی
نشده است.

•

روند تصمیمگیری بسیار کند است و مهلتی برای نهایی شدن
این پروژه تعیین نشده است.
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•

نظری ارائه نشده

توصیهها
•

نظری ارائه نشده

 .5تأخیر زمانی و افزایش قیمت در پروژهها
 1.5افزایش قیمت پروژهها
تأخیر زمانی و افزایش قیمت پروژه بهعنوان دو مشکل اساسی در اجرای پروژههای زیربنایی در افغانستان پنداشته میشود .با توجه
به یافتههای گزارش اول اطمیناندهی ( ،)2018پروژههای ساختامنی ارزیابیشده در سال  2018به طور متوسط  ٪18.7افزایش
قیمت و بیش از  ٪119تأخیر در مهلت اجرا را تجربه کردهاند 34.در سال  ،2019تیم اطمیناندهی مسئله افزایش قیمت را در  20پروژه
بررسی کرد .از میان این پروژهها ،اطالعات  5پروژه توسط وزارت شهرسازی و اراضی منترش نشده است و  7مورد آن در مراحل
تدارکاتی یا تحت کار بود؛ بنابراین ،تیم افزایش قیمت را فقط در  8پروژه که یا تکمیل شده اند و یا تغییر در قیمت قرارداد در طول
اجرای قرارداد تصویب شده ،اندازهگیری کرده است .هامنطور که از شکل  32دیده میشود ،پروژههای ساختامنی به طور متوسط
 ٪3.8افزایش قیمت داشتهاند.

افزایش هزینه %

فیصدی
10.00%

8.00%

4.00%

6.00%

2.00%

0.00%

-2.00%

-4.00%

-6.00%

 -1کار های اضافی رسک مزار رشیف

تحت کار9.21% ,

تحت کار
تکمیل گردیده0.00% ,

تحت کار
تدارکات
تکمیل گردیده-5.73% ,
تکمیل گردیده0.00% ,

تحت کار

 -3پل  12مرت تخار
 -4رسک چغچران-گردن دیوال
 -5رسک پل حصار-خاواک
 -6کانال نهر شاهی
 -7دیوار تحکیامتی لوی کاریز
 -8تحکیامت سواحل تحت حقان 1
 -9بند خان آباد 2

تکمیل گردیده0.00% ,

 -10کانال چهار برجک نیمروز

اطالعات آن نرش نشده

 -11شبکه آبرسانی فیض آباد

اطالعات آن نرش نشده

-12فابریکه تولید قطعات پیش ساخت

اطالعات آن نرش نشده

 -13لیلیه قندهار

اطالعات آن نرش نشده

 -14البراتوار طبی هرات

اطالعات آن نرش نشده

 -15کانالیزاسیون قالین بافان
 -16کانال وزیر آباد

زیرکار5.42% ,
تحت کار

 -17رسک کارته آریانا
 -18رسک سیلو بخش 4

تکمیل گردیده7.89% ,
تکمیل گردیده-3.00% ,

اوسط%3.8 ,

داوطلبی

اوسط)( Linear

 -19رسک حصه سوم خیرخانه
 -20شبکه مرتوبس کابل

افزایش هزینه %

شکل  :32افزایش هزینه پروژهها
 - 34گزارش اطمیناندهی اول ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان ،سال  ،2018صص  26و  ،28قابلدسرتس در .www.cost.af
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نام پروژه ها

زیرکار

 -2رسک کابل-لوگر

طبق مصاحبه با رشکتهای ساختامنی 35و سکتور خصوصی ،36دالیل اصلی افزایش هزینهها عبارتند از:
• اسناد طراحی و رسوی قدیمی یا منقضی شده
• نقایص در بل احجام کار و دیزاین
• تغییرات در محدوده کاری
هامنطور که در شکل  32نشان داده شده است ،اکرث پروژههای دارای افزایش هزینه متعلق به شهرداری کابل ( )P16 - P20و
وزارت ترانسپورت ( )P1 - P5است .پروژه کار اضافی در مزاررشیف ( )P1با  9.21درصد افزایش هزینه مواجه است؛ درحالیکه این
پروژه در زمان نوشنت این گزارش  43.2درصد پیرشفت فیزیکی واقعی و  42درصد پیرشفت مالی واقعی داشته است .دالیل اصلی
مشکالت در رسوی و طراحی است که منجر به تغییر در محدوده کاری پروژه شده است .آسفالت جاده سیلو (قسمت چهارم) بیش
از  ٪7.89افزایش قیمت دارد که ناشی از یک تعدیل برای گنجاندن افزایش قیمت در قیمت اولیه قرارداد است .این به علت رسوی
و طراحی نادرست و خطا در بل احجام کاری است .افزایش  ٪5.42هزینه در پروژه کانال وزیرآباد نکته قابلتوجه دیگری است که
ناشی از تجدیدنظر در بل احجام کاری بهمنظور افزودن مورد جدید به قیمت اولیه قرارداد است .به همین ترتیب ،قیمت قرارداد پروژه
اعامر وایر و کانال متعلق به وزارت انرژی و آب و رسک حصه سوم خیرخانه متعلق به شهرداری کابل به علت تخمین نادرست بل
احجام کار و تغییرات محدوده کاری ،به ترتیب  5.73درصد و  3درصد کاهش داشته است.

 2.5تأخیر در پروژهها
منودار زیر (شکل  )33ارزیابی تأخیر در پروژههای انتخابشده را نشان میدهد .پروژههای ساختامنی به طور متوسط با  ٪61تأخیر
روبرو هستند (در  11پروژه از مجموع  20پروژه) .رسک کارته آریانا که متعلق به شهرداری کابل است با  ٪298تأخیر زمانی ،بیشترین
تأخیر را از بین  20پروژه انتخابشده برای گزارش اطمیناندهی داشته است .به دنبال آن پروژههای  MEWبا  ٪157و  MOTبا تأخیر
 ٪92.92به ترتیب در رتبههای  2و  3قرار دارند.

 - 35مصاحبه با ُبرد اتحادیه رشکتهای ساختامنی افغانستان 11 ،سنبله .1398
 - 36مصاحبه با انجنیر اکمل علیزوی ،عضو گروه نهادهای ذیدخل و مدیر پروژه در رشکت ساختامنی گلوبل ترست و عضو بُرد اتحادیه رشکتهای ساختامنی
افغانستان 11 ،سنبله .1398

42

تأخیر زمانی
فیصدی
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 -1کار های اضافی رسک مزار رشیف

%92.31
تحت کار%44.44 ,

 -2رسک کابل-لوگر

تکمیل گردیده%0.00 ,
تحت کار%10 ,
مرحله تدارکاتی
تکمیل گردیده%0.00 ,
تحت کار%157 ,

تحت کار
تکمیل گردیده%0.00 ,
معلومات آن نرش نشده

 -5رسک پل حصار-خاواک
 -6کانال نهر شاهی
 -7دیوار تحکیامتی سواحل لوی کاریز
 -8تحکیامت سواحل تحت حقان 1
 -9بند خان آباد 2
 -10کانال چهار برجک نیمروز

نام پروژه ها

تکمیل گردیده%30.00 ,

 -3پل  12مرت تخار
 -4رسک چغچران-گردن دیوال

 -11شبکه آبرسانی فیض آباد

معلومات آن نرش نشده

-12فابریکه تولید قطعات پیش ساخت

معلومات آن نرش نشده

 -13لیلیه قندهار

معلومات آن نرش نشده

 -14البراتوار طبی هرات

معلومات آن نرش نشده

 -15کانالیزاسیون قالین بافان بلخ
 -16کانال وزیر آباد

تحت کار%52.8 ,

 -17رسک کارته آریانا

تحت کار%298 ,
تکمیل گردیده%24.4 ,
تکمیل گردیده%0.00 ,
اعالن داوطلبی

اوسط%64 ,
اوسط)( Linear

 -18رسک سیلو بخش 4
 -19رسک حصه سوم خیرخانه
 -20شبکه مرتوبس کابل

تأخیر زمانی %

شکل  :33تأخیر زمانی در پروژهها

ارزیابی اسناد و مصاحبه ما با رشکتهای خصوصی 37نشان میدهد که علل اصلی تأخیر در پروژههای ساختامنی عبارتند از:
• استمالک زمین
• رسوی ناقص
• دیزاین ناقص و خطاها در بل احجام کاری
• هوا
• مشکالت در تأمین مالی پروژهها توسط قراردادیها
افزون بر این مشخص شده است که زمانبندی پروژه توسط نهادهای تدارکاتی واقع بینانه نیست و همراه با تأخیر در پرداخت به
قراردادیها ،باعث تشدید این مشکل شده است .بهعنوانمثال ،حفاظت از تحکیم کاری سواحل تحت حقان ( )1که مدت قرارداد آن
 390روز بود انتظار میرفت که در  28جدی  1396تکمیل شود؛ اما با  ٪157تأخیر زمانی روبرو شد ،درحالیکه در زمان نوشنت گزارش
بازدید از سایت پروژه در  26رسطان  1398پیرشفت فیزیکی آن تنها  ٪73است و ممکن است این درصد افزایش یابد.

توصیهها
یافتههای گزارش نشان میدهد که بیشتر مشکالت مربوط به تأخیر زمانی و هزینه ناشی از دیزاین و رسوی ضعیف است .یافتههای این گزارش
با نتیجهگیری گزارش اول اطمیناندهی سازگار است و نشان میدهد که آمادهسازی پروژه بهعنوان یک معضل اصلی در اجرای پروژه باقی مانده
است .ایجاد ظرفیت نهادهای تدارکاتی برای بهبود دیزاین و کیفیت رسوی ،در کاهش اختالل در پروژه و بهبود روند تحویل پروژه بسیار مهم است.

 - 37مصاحبه با بُرد اتحادیه رشکتهای ساختامنی افغانستان و رشکت ساختامنی گلوبل ترست 11 ،سنبله .1398
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 .6یافتهها و توصیهها
الف  -انتشار اطالعات پروژه های زیربنایی
توصیهها

یافتهها
•
•

نهادهای تدارکاتی به طور متوسط ٪36

بهبود و به روزرسانی سیستم

اداره تدارکات

از اطالعات پروژه را منترش میکنند.

تدارکات الکرتونیکی و باز

ملی

اطالعات پروژه بر اساس ترکیبی از

حکومت افغانستان و

استاندارد دادههای زیربنایی ابتکار

ظرفیتسازی در داخل اداره

شفافیت زیربنا ،استاندارد دادههای

تدارکات ملی برای اتصال

قرارداد باز و همچنین مقررات خود

دادهها در سطح پروژه به

نهادها منترش میشود .اطالعات در 4

دادهها در سطح قرارداد

سیستم پراکنده بوده و منجر به تکرار کار

 .1انتشار فعال

مسئول

•

•

استفاده از ( OC4IDSقرارداد

و ایجاد منابع متعدد میشوند؛ هرچند

باز برای استاندارد دادههای

دولت به طور رسمی سیستم تدارکات

زیربنایی :ابتکار مشرتک

الکرتونیکی و باز حکومت افغانستان

 CoSTو  )OCDSمیتواند

( )AGEOPSرا راهاندازی کرده است؛ اما

ابزاری جامع برای دستیابی به

این سیستم به طور مرتب از طرف

این هدف باشد .این کار به

نهادهای تدارکاتی بهروز رسانی

تقویت و مدرن سازی روند

منیشود و یا اطالعات وارد شده توسط

انتشار اطالعات کمک میکند.

نهادهای تدارکاتی ناقص است.
•

تعریف واضح و مشخص بین دادهها در
سطح پروژه و دادهها در سطح قرارداد
وجود ندارد.

•

ابتکار شفافیت زیربناء

سکرتریت ویژه

سکرتریت ویژه مبارزه علیه فساد اداری
نهادهای تدارکاتی که با ابتکار شفافیت

افغانستان باید با سکرتریت

مبارزه علیه

زیربنای افغانستان تفاهمنامه همکاری

ویژه مبارزه علیه فساد اداری

فساد اداری/

امضا کرده است را ملزم قرارداده که

برای تطبیق کامل اسرتاتیژی

ابتکار شفافیت

اطالعات پروژه ایشان را براساس

دراین بخش همکاری نزدیک

زیربنا

معیارهای این بتکار نرش منایند

داشته باشد .سکرتریت ویژه

(اسرتاتیژی مبارزه علیه فساد اداری).

مبارزه علیه فساد اداری نیز

یافته های تیم اطمینان دهی نشان

می تواند که سایر نهاد های

میدهد که موضوع نرش اطالعات در

تدارکاتی بخصوص آنهایی که

اسرتاتیژی به صورت کامل تفهیم و

در بخش زیربنا فعالیت می

تطبیق نشده است.

کنند را نیز ملزم قرار دهد تا

•

اطالعات پروژه هایشان را بر
اساس معیارهای این ابتکار
نرش منایند.
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 .2نرش بنابر درخواست

•

•

•

آموزش برای ظرفیتسازی در

کمیسیون

انتشار اطالعات پروژه بنا به درخواست،
از یک نهاد تا به نهاد دیگر متفاوت

نهادهای تدارکاتی برای درک

نظارت

است و بر اساس استاندارد دادههای

اهمیت انتشار اطالعات ،برنامه

دسرتسی به

ابتکار شفافیت زیربنا بین  ٪93تا ٪6

ابتکار شفافیت زیربنا و قانون

اطالعات /ابتکار

منره گرفتهاند.

دسرتسی به اطالعات

شفافیت زیربنا

آموزش برای ظرفیتسازی در

کمیسیون

 ٪57اطالعات را به درخواست تیم

نهادهای تدارکاتی برای ایجاد

نظارت

گزارش اطمینان دهی منترش منودند.

سیستم آرشیف مناسب

دسرتسی به

نهادهای تدارکاتی به طور میانگین

•

•

فقدان اطالعات کافی در مورد قانون

اطالعات /ابتکار

دسرتسی به اطالعات و ابتکار

شفافیت زیربنا

شفافیت زیربنا و عدم وجود سیستم
آرشیف مدرن مهمترین عوامل
تأثیرگذار بر انتشار اطالعات بنا به
•
اطالعات

 .3اعتبار  /درستی

درخواست است.
ایجاد ظرفیت برای نهادهای

اداره تدارکات

به طور متوسط ٪94 ،از اطالعات
منترششده در  3سیستم دقیق بوده

تدارکاتی به آنها امکان میدهد

ملی

است .دادهها در وبسایتها

تا اطالعات را بهدرستی وارد

بهصورت غیرخودکار (توسط افراد) وارد

کنند و صحت و اعتبار اطالعات

میشود و مرتباً بهروز منیشود.

منترششده را افزایش دهند.

•

ب -شفافیت در پروسه تدارکات

 .4روند داوطلبی

•

•

برای مدیریت مؤثر و کارآمد

اداره تدارکات

بهطور اوسط ،روند داوطلبی  336روز
را دربر میگیرد ،درحالیکه اصوالً در

روند داوطلبی ،اداره تدارکات

ملی

داوطلبی باز ملی نباید بیش از  120روز

ملی میتواند فرایند داوطلبی

و در روش داوطلبی باز بیناملللی

الکرتونیک را ایجاد کند .این امر

بیش از  150روز طول بکشد.

به طور بالقوه میتواند موجب

تأخیر در روند داوطلبی ،سکتور

رصفهجویی در وقت و افزایش

خصوصی را از اشرتاک در داوطلبی

رقابت در داوطلبی شود.

پروژههای زیربنایی دلرسد کرده است.

•

ظرفیتسازی در رشکتهای

سکتور

بوروکراسی ،ظرفیت ناکافی در

خصوصی بهمنظور قادر کردن

خصوصی

نهادهای تدارکاتی از نظر دانش و

آنها به ارائه اسناد داوطلبی

مهارت برای ارزیابی اسناد داوطلبی در

دقیق که مطابق با الزامات

محدوده زمانی مشخصشده و اسناد

قانون تدارکات و طرزالعملهای

مناقصه ناقص توسط قراردادیها

تدارکات باشد.

مهمترین دالیل تأخیر در روند مناقصه
یا داوطلبی است.
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•

•

دولت میتواند به ارزیابی مجدد

اداره تدارکات

یافتهها نشان میدهد که برای
پروژههای بزرگ زیربنایی ،داوطلب

معیار های ارزیابی پروژه بویژه

ملی

واجد رشایط به قدر کافی وجود

معیار «پروژههای مشابه» توجه

ندارد .در  5پروژه از  20پروژه

کند .گزینه دیگر میتواند تغییر

منتخب ،فقط یک داوطلب در

معیار «پروژههای مشابه» به معیار

پروسه داوطلبی رشکت کرده است.

«کارهای مشابه» باشد که این

این امر منجر به داوطلبی مجدد

میتواند تضمینکننده سطح

شده است .همچنین در برخی

رقابت باالتر باشد.

•

پروژهها برای پیدا کردن داوطلب

ایجاد روند داوطلبی الکرتونیکی و

اداره تدارکات

واجد رشایط ،داوطلبی  4بار اعالم

دیجیتالی شدن تحویل پیشنهاد

ملی

شده است .دالیل اصلی پایین

(آفر ) .این امر بهاحتامل زیاد از

بودن رقابت ،بهویژه در پروژههای

دستکاری در اسناد داوطلبی

بزرگ ،عبارتند از :روند تصمیمگیری

جلوگیری و باعث ترویج رقابت

کُند ،عدم اعتامد به پروسه ارزیابی

منصفانه میشود.

•

 .5سطح رقابت

و عدم انعطافپذیری در معیارهای

تقسیم پروژههای بزرگ به بخشها

نهادهای

ارزیابی داوطلبی .بهر ترتیب ،سطح

 /قطعات ،یا ارزیابی بازار قبل از

تدارکاتی

رقابت در پروژههای کوچک

تصمیمگیری در مورد داوطلبی

رضایتبخش است.

پروژههای بزرگ

•

•

امنیت بهعنوان یک خطر بزرگ در

نهادهای

اجرای پروژهها شناخته میشود.

تدارکاتی

برای ترغیب رشکتها به مشارکت
در داوطلبیها در پروژههایی که در
مناطق ناامن واقع شدهاند ،یک
مورد خاص برای مدیریت خطرات
امنیت میتواند در بل احجام کار
اضافه شود.
•

انعطافپذیری در ارزیابی داوطلبی

اداره تدارکات

پروژههای بزرگ مانند قبول دو

ملی

پروژه برای تجربه مشابه یا کاهش
حجم معامالت ساالنه رشکت به
یک اندازه معین
•

اعالم داوطلبی در چندین

نهادهای

وبسایت برای اطمینان از

تدارکاتی

مشارکت و رقابت گسرتدهتر
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ج  -اجرای پروژه

 .6تأخیر زمانی

•

پروژههای ساختامنی موردبررسی به

•

برای تکمیل به موقع پروژههای

طور اوسط  ٪64تأخیر زمانی

زیربنایی ،نهادهای تدارکاتی باید

داشتهاند .علل تأخیر زمانی عبارتند

مرحله آمادهسازی پروژه و

از:

مهارتهای برنامهریزی خود را

•

استمالک زمین،

بهبود بخشند .اسناد پروژه مانند

•

رسوی نادرست،

رسوی ،دیزاین ،بل احجام کارها و

•

دیزاین ناقص و اشتباهات در بل

پالن تقویمی باید قبل از ارسال به

احجام کار،

داوطلبی ،برای رفع اشتباهات ،به

برنامهریزی ضعیف توسط نهادهای

طور کامل بررسی شود.

•

نهادهای تدارکاتی

تدارکاتی ،بویژه پالن تقویمی
•

هوا

•

مشکالت در تأمین مالی پروژه
توسط پیامن کار

•

تأخیر در پرداخت ها از جانب نهاد
های تدارکاتی

•

داشتهاند .دالیل اصلی افزایش

احجام کار ،باید مرحله آمادهسازی

هزینه در پروژههای انتخاب شده،

پروژه را بهبود بخشند .استفاده از

اسناد رسوی و دیزاین منقضی

دادههای رسوی و دیزاین منقضی

شده ،خطاها در بل احجام کار،

شده بهاحتاملزیاد منجر به ناکامی

تغییرات در دیزاین و محدوده پروژه

پروژهها خواهد شد و باید از آن

بوده است.

جلوگیری کرد.

کیفیت در اکرث پروژههای ساختامنی •

برای تطبیق مدیریت کیفیت در

بهعنوان مهمترین نگرانی شناخته

پروژههای زیرساختی باید

شده است .دالیل پایین بودن

میکانیسم نظارت مورد بازنگری

کیفیت عبارتند از:

قرار گیرد و ظرفیت آن نیز بهبود

•

نظارت ناکافی،

یابد .عالوه بر این ،تصمیم اعطای

•

تصمیم اعطای قرارداد بر مبنای

قرارداد بر مبنای پایینترین قیمت

پایینترین قیمت پیشنهادی،

پیشنهادی باید با توجه به ظرفیت

عملکرد ضعیف قراردادیها.

مالی قراردادی همتراز شود و قبل

 .7افزایش هزینه

طور متوسط  ٪3.8افزایش هزینه

تغییر در محدوده کاری پروژه و بل

•

 .8مدیریت کیفیت

پروژههای ساختامنی موردبررسی به

•

نهادهای تدارکاتی برای جلوگیری از

•

از انعقاد قرارداد ،از ارزش قائل
شدن به پول باید اطمینان حاصل
شود.
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نهادهای تدارکاتی

نهادهای تدارکاتی

•

قراردادیها میتوانند با به کار

سکتور خصوصی

گرفنت اصول مدیریت پروژه و
مدیریت کیفیت ،عملکرد پروژه را
بهبود بخشند و در درازمدت با
رصفهجویی در منابع و جلوگیری از
ضایعات در پروسه ،از مزایای آن
بهرهمند شوند.

 .9مصونیت پروژه

•

مشاهده تیم اطمیناندهی از

•

نهادهای تدارکاتی باید با ذکر

سایتهای پروژه های انتخاب شده

رصیح این موضوع در قرارداد،

نشان میدهد که مصونیت پروژه

مصونیت کارگران را در اولویت

به طور چشمگیری توسط

خود قرار دهند .عالوه بر این ،این

قراردادیها نادیده گرفته شده

باید بهعنوان یک مورد جداگانه در

است .موضوعات مصونیت پروژه

هنگام نظارت بر پروژهها اضافه

بهرصاحت در قراردادها ذکر نشده

شود و به طور مرتب مورد نظارت

است و حتی نهادهای تدارکاتی

قرار گیرد .نهادهای تدارکاتی باید

هنگام نظارت بر پروژهها ،مسائل

احتامل اعامل مجازات بر مبنای

مصونیت را در نظر منیگیرند .در

قرارداد را در صورت عدم رعایت

بیشتر پروژهها ،کارگران به اندازه

مسائل مربوط به مصونیت

کافی با تجهیزات حفاظت شخصی

بهعنوان یک اقدام بازدارنده در نظر

مجهز نبودند و هیچ عالیم

بگیرند.

نهادهای تدارکاتی

هشداردهنده برای جداسازی محل
ساختوساز وجود نداشت .مسائل

•

قراردادیها قبل از اجرای یک پروژه

مصونیت حتی در پروژههای متویل

باید آموزش مصونیت برگزار کنند

شده از سوی دونرها نیز مشاهده

و از اینکه هیچ کارگری آسیب

میشود .با توجه به منابع محدود،

منیبیند ،اطمینان حاصل کنند.

سکتور خصوصی

تیم اطمیناندهی قادر به
اندازهگیری تعداد حادثات در هر
پروژه نبودند و بنابراین میتوان این
موضوع را در مطالعات بعدی
•
اجتامعی

 .8پاسخگویی

موردتوجه قرار داد.
به منظور دستیابی به پاسخگویی اجتامعی ،جامعه مدنی باید برای سهیم
سازی مردم در امر تحویل پروژه ها و پیگیری توصیه های ذکر شده در این
گزارش ابتکار عمل را بدست بگیرد.
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جامعه مدنی

 .7ضامیم
ضمیمه  :1روند انتخاب پروژه
معیارها و روش انتخاب پروژه به رشح زیر است:
دسرتسی :امنیت یکی از اصلیترین نگرانیهای تیم است و دسرتسی ما به سایتهای پروژهها را محدود میکند .مطابق نقشه
امنیتی که توسط آژانس خربی الجزیره در  26میزان  1397منترششده است (شکل  38)34این تیم مکان پروژهها را با خطر باال (رسخ)،
خطر متوسط (زرد) و کمخطر (آبی) طبقهبندی کرده است .دسرتسی به سایتهای پروژهها بهعنوان «قابلدسرتس»« ،دسرتسی
محدود» و «ممنوع» مشخص شدهاند.

شکل  :34نقشه امنیتی

طبق ماتریس امنیتی که بر اساس نقشه امنیتی الجزیره ساخته شده است 16 ،والیت بهعنوان خطر باال مشخص شدهاند و تیم
قادر به سفر به آن مکانها نخواهد بود .دسرتسی به  8والیت محدود است و به تغییر در وضعیت امنیتی بستگی دارد و بهعنوان
والیتهایی با خطر متوسط مشخص شدهاند .تیم توانسته است به  10والیت سفر کند که در جدول بهعنوان والیتهای کمخطر
نشان داده شده است.

 - 38الجزیره ،افغانستان ،چه کسی بر چه چیزی سلطه دارد ،تاریخ دسترسی 30 :حمل  ،1398قابلدسترس در:
.https://www.aljazeera.com/indepth/interactive/2016/08/afghanistan -controls-160823083528213.html
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جدول  :4ارزیابی امنیتی
سطح امنیتی

دسرتسی

شامره

والیات

شامره

والیات

18

کرن

ممنوع

1

بدخشان

محدود

کندز

ممنوع

2

بادغیس

بله

19

بله

3

بغالن

ممنوع

20

لغامن

4

بلخ

محدود

21

لوگر

بله

5

بامیان

بله

22

ننگرهار

محدود

6

دایکندی

بله

23

نیمروز

ممنوع

7

فراه

ممنوع

24

نورستان

ممنوع

8

فاریاب

بله

25

پکتیا

ممنوع

9

غزنی

ممنوع

26

پکتیکا

ممنوع

10

غور

ممنوع

27

پنجشیر

بله

11

هلمند

ممنوع

28

پروان

محدود

12

هرات

محدود

29

سمنگان

بله

13

جوزجان

بله

30

رسپل

ممنوع

14

کابل

بله

31

تخار

محدود

15

قندهار

محدود

32

ارزگان

ممنوع

16

کاپیسا

محدود

33

وردک

ممنوع

17

خوست

ممنوع

34

زابل

ممنوع

خطر پایین

بله

خطر متوسط

محدود

خطر باال

ممنوع

سطح امنیتی

دسرتسی

تنوع :تنوع از نظر نوع پروژه میتواند رسک ،ساختامن ،کانال و تأسیسات تولید برق آبی باشد .ما همچنین مکان پروژه را بهعنوان
اصلیترین معیار قرار دادهایم بهنحویکه باید جنوب ،غرب ،شامل و رشق کشور را شامل شود .از نظر وضعیت پروژه و منبع بودجه،
این تیم پروژههای در حال انجام و هم پروژههای تکمیلشده را که توسط دولت و دونرهای بیناملللی متویل میشوند ،انتخاب کرده
است.
سطح نگرانی :این تیم در طی ارزیابی و اعتبارسنجی انتشار اطالعات خود ،پروژههایی را تشخیص میکند که با تأخیر روبرو هستند و
یا در محدوده کاری ،قیمت و جدول زمان آن اصالحاتی به میان آمده است؛ بنابراین ،توصیه میشود این پروژهها بیشتر بررسی
شوند.
تأثیر اجتامعی :این معیار بر اساس تعداد ذینفعان هر پروژه سنجیده میشود .این تیم پروژههایی را انتخاب میکند که تأثیرات
اجتامعی باالیی دارند.
دوره زمانی  /وضعیت پروژه :برای گزارش اطمیناندهی دوم پروژههایی باید انتخاب شوند که روند تدارکات آن پس از سال 2015
آغاز شده باشند.
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ضمیمه  :2روش
بر اساس منودار ذیل ،تحقیقات شامل مراحل زیر است:
مرحله اول ،گزارش آغازین :در این بخش چارچوب کلی تحقیق توضیح داده شده و پروژههایی برای گزارش اطمیناندهی پیشنهاد
میشود .برای این کار ،سطح انتشار فعال در  15وزارتخانه و نهادهای مستقل بررسی میشوند و بر اساس معیارهای انتخاب که
توسط گروه نهادهای ذیدخل ارائه شدهاند  20پروژه برای گزارش اطمیناندهی انتخابشده است .قبل از حرکت به سوی مرحله
بعدی ،گزارش آغازین برای دریافت نظرات ،مالحظات و تأیید به اعضای گروه نهادهای ذیدخل ارائه و به اشرتاک گذاشته میشود.
مرحله  -2جمعآوری معلومات و مطالعه کتابخانهای :در این مرحله نرش بنابر درخواست در پروژههای انتخابشده ( 20پروژه) ارزیابی
و موضوعات مرتبط به نگرانی به تأخیر زمانی و هزینه و اجرائات تدارکاتی مشخص میشود .تیم اطمیناندهی برای بررسی پروژه و
اسناد قرارداد از طریق نامه رسمی ،به نهادهای تدارکاتی معرفی میشود .در این مرحله ،چکلیستهای بازدید از سایت ترتیب و
برای بررسی و نظارت بر پروژهها آمادگی گرفته میشود.
مرحله  -3بازدید از سایت :بازدید از سایت پروژه شامل بررسی تخنیکی و مصاحبه با ذینفعان (مشرتی و قراردادیها) میشود.
مرحله  -4گزارش اطمیناندهی :نخستین پیشنویس گزارش اطمیناندهی برای اظهارنظر و اطمینان از کامل بودن دادههای
جمعآوریشده هنگام مطالعه کتابخانهای و بازدید از سایت ،با گروه نهادهای ذیدخل و نهادهای تدارکاتی به اشرتاک گذاشته
میشود .پس از درج نظرات گروه نهادهای ذیدخل و نهادهای تدارکاتی ،پیشنویس ،نهایی خواهد شد.
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 روش تحویل گزارش اطمیناندهی:3 ضمیمه
2nd Assurance Report Flowchart
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Yes

Final Report

ضمیمه  :4موارد استاندارد دادهها برای انتشار فعال
نکات معلوماتی در سطح پروژه
پایان مرحله تکمیل پروژه

پایان مرحله شناسایی پروژه و مرحله آمادگی

تاریخ انتشار اطالعات
عنوان پروژه
اداره تدارکاتی
هزینه تکمیل پروژه
تاریخ تکمیل
هدف پروژه در موقع تکمیل ()Scope at Completion
مراجعه تفتیش و گزارش ارزیابی (تفتیش داخلی و خارجی)

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

تاریخ انتشار اطالعات
روشهای گزینش پروژه (پروژه چگونه انتخابشده است)
سکتور ،سکتور فرعی
عنوان پروژه
موقعیت پروژه
هدف پروژه
محدوده پروژه ()Project Scope

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

.8
.9
.10
.11
.12
.13

پیامدها بر محیطزیست (درصورتیکه قابل تطبیق باشد)
پیامدها بر زمین و مسکن (درصورتیکه قابل تطبیق باشد)
منابع متویل
تاریخ منظوری بودجه پروژه
ارزش تخمینی پروژه
جزئیات متاس

 .8اقدامات تأمین مصونیت (حوادث و تصادمات)
 .9جزئیات متاس

نکات معلوماتی در سطح قرارداد
پایان مراحل تدارکات /اعطای قرارداد
 .1تاریخ انتشار اطالعات

در هر  6ماه در طول اجرای قرارداد
 .1تاریخ انتشار اطالعات
عنوان قرارداد
اداره تدارکاتی
قراردادی و خدمات مشورتی
تاریخ آغاز قرارداد
مدتزمان قرارداد
قیمت اصلی قرارداد

.2
.3
.4
.5
.6
.7

عنوان قرارداد
اداره تدارکاتی
مراحل تدارکاتی ()Procurement Proceeding
نوع قرارداد
نوع و مقدار تضمین آفر (درخواستی)
تعداد داوطلبان

.2
.3
.4
.5
.6
.7

.8
.9
.10
.11
.12
.13

نام قراردادی
قیمت تخمینی
قیمت قرارداد
تاریخ اعالن تدارکات /پروژه
تاریخ اعطای قرارداد
محدوده قرارداد ()Contract Scope

 .8حالت پیرشفت فیزیکی پروژه ()٪
 .9توضیح بخشهای پروژه
 .10تغییرات در محدوده قرارداد با دالیل آن
 .11تأدیات صورتگرفته (پیرشفت مالی)
 .12جزئیات فسخ قرارداد درصورتیکه مطالبه شده باشد.
 .13موضوعات موردمنازعه و حاالت آن

.14
.15
.16
.17

تاریخ آغاز قرارداد
نوع رسانه استفاده شده در اعالن تدارکات
داوطلبی مجدد :تاریخ و دلیل آن
جزئیات متاس

 .14اقدامات تأمین مصونیت کارگران (حوادث و تصادمات)
 .15جزئیات متاس
تکمیل قرارداد
 .1تاریخ انتشار اطالعات
 .2عنوان قرارداد
 .3اداره تدارکاتی
.4
.5
.6
.7
.8
.9
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تعدیل قیمت
تغییرات در میعاد قرارداد
تغییرات در محدود قرارداد
دالیل تغییرات قیمت /ارزش قرارداد
دالیل تغییرات در محدوده و تغییرات در میعاد تکمیل قرارداد
جزئیات متاس

اعتبار و صحت دادههای منترششده
نهادهای تدارکاتی
وزارت ترانسپورت

عنوان پروژه
 15کیلومرت کار اضافی در جادههای داخلی در

تعداد موارد

تعداد موارد

تعداد موارد

فیصد

اوسط

منترششده

معترب

نامعترب

ی اعتبار

اعتبار

47

45

2

96%

شهر مزاررشیف
 24.150کیلومرت ساخت جاده کابل-لوگر (خط

44

42

2

95%

95%

دوم)
احداث پل کانکریتی  12مرتی در رسک کامندو

49

47

2

96%

در تالقان
44

دیزاین و ساخت رسک هرات  -چغچران و

40

4

91%

چغچران  -گردن دیوال ،فاز دوم
21

آسفالت رسک پل حصار تا ولسوالی خاواک

20

1

95%

(قسمت اول)
وزارت انرژی و آب

پروژه احداث کانال و واییر نهرشاهی

70

69

1

99%

94%

ولسوالی بهسود

شهرداری کابل

دیوار تحکیامتی دریای لوی کاریز

51

45

6

88%

تحکیامت سواحل دریای تحت حقان1-

51

46

5

90%

بند خانآباد 2

-

-

-

-

ساخت کانال چهاربرجک در والیت نیمروز

43

42

1

98%

ساخت کانال وزیرآباد و پروژه بهبود

10

10

0

100%

92%

مؤثریت سیستم حملونقل شهری کابل
رسک کارته آریانا به کابل از طریق گردنه

N/A

N/A

N/A

N/A

سخی
آسفالت رسک سیلو (قسمت چهارم)

13

10

3

77%

احداث رسک های حصه سوم خیرخانه

N/A

N/A

N/A

N/A

اعالن قرارداد درباره دیزاین تفصیلی شبکه

N/A

N/A

N/A

N/A

مرتوبس کابل
وزارت شهرسازی و ساخت سیستم آبرسانی فیضآباد -
اراضی

13

13

0

100%

شبکههای توزیع در مناطق  NTLZو
NTHZ
شبکه آبرسانی و کانالسازی پروژه

13

12

1

92

مسکونی و صنعتی قالینبافان در
شهرک حیرتان
ساخت البراتوار محصوالت طبی و

13

سنجش کیفیت ادویه
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12

1

92

92%

ضمیمه  :5موارد استاندارد دادهها برای نرش بنابر درخواست
اطالعات درباره پروژه
مرحله تکمیل پروژه

مرحله تشخیص و آمادگی
 .1برنامهوبودجه چندساله

 .1گزارش پیرشفت تطبیق

 .2معلومات مخترص در مورد پروژه و یا مطالعه امکانسنجی

 .2تصمیم تعدیل بودجه

 .3ارزیابی پیامدها باالی محیطزیست

 .3گزارش تکمیل پروژه

 .4پالن اسکان مجدد و جربان خسارت

 .4گزارش ارزیابی پروژه

 .5منسوبین پروژه و نقش آنها

 .5گزارش تفتیش فنی

 .6توافقات مالی

 .6گزارش تفتیش مالی

 .7پالن تدارکاتی
 .8تصمیم منظوری پروژه
اطالعات درباره قرارداد
مرحله قرارداد

مرحله تدارکات
 .1منسوبین قرارداد و نقشهای آنها

 .1رشایط و توافقنامه قرارداد

 .2روش خرید

 .2ثبتنام و مالکیت رشکتها

 .3اسناد داوطلبی

 .3مشخصات و نقشهها

 .4نتایج ارزیابی داوطلبی

تکمیل قرارداد

 .5گزارش طرحریزی پروژه

 .1لیست تفاوتها ،تغییرات،
تعدیالت
 .2لیست افزایش
 .3گزارش تضمین کیفیت
 .4اسناد پرداخت و یا
تصدیقنامههای پرداخت
 .5تعدیالت قرارداد
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لیست مصاحبهشوندگان
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 .16انجنیر فریداحمد ،قراردادی ،سکتور خصوصی ،مورخ  25رسطان 1398
 .17انجنیر فریدون رسوری ،رئیس شهرسازی و اراضی ،وزارت شهرسازی و اراضی ،مورخ  25سنبله 1398
 .18انجنیر هامیون ،رئیس تیم پروژه ،وزارت ترانسپورت ،مورخ  25رسطان 1398
 .19انجنیر حمیدالله حمید ،مدیر پروژه ،سکتور خصوصی ،مورخ  25سنبله 1398
 .20انجنیر محمدحنیف ،انجنیر والیتی ،ریاست آبیاری ننگرهار ،وزارت انرژی و آب ،مورخ  21جوزای 1398
 .21انجنیر صادق صافی ،رئیس ریاست آبیاری ننگرهار ،وزارت انرژی و آب ،مورخ  21جوزای 1398
 .22انجنیر سمیع رزاق ،انجنیر تضمین کیفیت ،وزارت شهرسازی و اراضی ،مورخ  25سنبله 1398
 .23عصمتالله ،باشنده محلی ،بدخشان ،مردم محل ،مورخ  28اسد 1398
 .24فیضالله زالل ،معاون اداری ،رشکت خانهسازی ،دولت ،مورخ  26سنبله 1398
 .25گلاحمد ،رئیس شورای انکشافی ،مردم محل ،سمنگان ،مورخ  26رسطان 1398
 .26حبیبالله ،رئیس شورای انکشافی ،بدخشان ،مردم محل ،مورخ  28اسد 1398
 .27حبیبالله ،مزاررشیف ،باشنده محل مورخ  25رسطان 1398
 .28حفیظالله شیرزاد ،باشنده محل ،ننگرهار ،مورخ  21جوزای 1398
 .29حاجی عبدالقادر ،باشنده محل ،ننگرهار ،مورخ  21جوزای 1398
 .30حاجی عبدالقیوم ،باشنده محل ،تخار ،مردم محل ،مورخ  22اسد 1398
 .31حاجی عبدالرزاق ،باشنده محل ،تخار ،مردم محل ،مورخ  22اسد 1398
 .32حاجی غیبالله ،باشنده محل ،تخار ،مردم محل ،مورخ  22اسد 1398
 .33حاجی ملنگ ،باشنده محل ،ننگرهار ،مورخ  21جوزای 1398
 .34حاجی ملکنسیم ،شورای انکشافی محلی ،ننگرهار ،مورخ  21جوزای 1398
 .35حاجی محمدرجب ،باشنده محل ،بدخشان ،مورخ  28اسد 1398
 .36حاجی محمد ،مزاررشیف ،باشنده محل ،مورخ  25رسطان 1398
56

 .37حمیدالله حبیبی ،رئیس اتحادیه رشکتهای ساختامنی افغانستان ،سکتور خصوصی ،مورخ  11سنبله 1398
 .38حافظالله ،باشنده محل ،بدخشان ،مورخ  28اسد 1398
 .39حکمتالله ظفرزی ،رئیس واحد بررسی دیزاین ،وزارت ترانسپورت ،مورخ  14جوزای 1398
 .40اسالمالدین نبیل ،رئیس حفظ و مراقبت رسک تخار ،وزارت ترانسپورت ،دولت ،مورخ  26اسد 1398
 .42خان جان ،باشنده محل ،تخار ،مورخ  22اسد 1398
 .43محبوبالله ،باشنده محل ،بدخشان ،مورخ  28اسد 1398
 .44ملک دکرت عبدالله ،شورای انکشافی محلی ،ننگرهار ،مورخ  21جوزای 1398
 .45ملکموسی ،شورای انکشافی محلی ،ننگرهار ،مورخ  21جوزای 1398
 .46محمدعلم ،مزاررشیف ،باشنده محل ،مورخ  25رسطان 1398
 .47محمدانس ،انجنیر محلی ،مردم محل ،ننگرهار ،مورخ  21جوزای 1398
 .48محمدآصف ،مردم محل ،بدخشان ،مورخ  28اسد 1398
 .49محمدادریس خالقی ،رئیس فابریکه تولید قطعات پیشساخت ،رشکت خانهسازی ،دولت ،مورخ  26سنبله 1398
 .50محمدفرید خلیلی ،رئیس پالن ،رشکت خانهسازی ،دولت ،مورخ  26سنبله 1398
 .51محمدحسن ،باشنده محل ،سمنگان ،مورخ  26رسطان 1398
 .52محمدصبور ،باشنده محل ،کابل ،مورخ  1اسد 1398
 .53محمدسلیم ،باشنده محل ،بدخشان ،مورخ  28اسد 1398
 .54محمدسلیم ،باشنده محل ،تخار ،مورخ  22اسد 1398
 .55محمدظریف ،مردم محل ،بدخشان ،مورخ  28اسد 1398
 .56محمدالله خان ،مزاررشیف ،باشنده محل ،مورخ  25رسطان 1398
 .57مال صاحبداد ،رئیس شورای انکشافی ،بدخشان ،مردم محل ،مورخ  28اسد 1398
 .58نعمتالله ،باشنده محل ،مزاررشیف ،مورخ  25رسطان .1398
 .59نارصاحمد سلیمی ،عضو هیئت مدیره اتحادیه رشکتهای ساختامنی افغانستان ،سکتور خصوصی ،مورخ  11سنبله 1398
 .60نثاراحمد ،باشنده محل ،بدخشان ،مورخ  28اسد 1398
 .61نور آقا ،باشنده محل ،بدخشان ،مورخ  28اسد 1398
 .62عبیدالله حنیف ،مدیر پروژه ،شهرداری کابل ،مورخ  1اسد 1398
 .63رحمتالله افضلی ،مدیر ساحهای ریاست آبیاری سمنگان ،مردم محل ،سمنگان ،مورخ  26رسطان 1398
 .64سید اجمل شهنا ،مدیر نظارت بر پیرشفت قراردادها ،اداره تدارکات ملی ،دولت ،مورخ  9جوزای 1398
 .65سید اکرب فروغ ،مدیر عمومی حفظ و مراقبت رسکها در تخار ،وزارت ترانسپورت ،دولت ،مورخ  23اسد 1398
 .66سید شاه آقا فاضل ،رئیس سیستم مدیریت اطالعات ،وزارت ترانسپورت ،مورخ  15جوزای 1398
 .67رشیف عظیمی ،مدیر اجرایی اتحادیه رشکتهای ساختامنی افغانستان ،سکتور خصوصی ،مورخ  11سنبله 1398
 .68سلطانمحمود ،باشنده محل ،بدخشان ،مردم محل ،مورخ  28اسد 1398
 .69استاد عبدالقیوم ،رئیس شورای انکشافی ،تخار ،مردم محل ،مورخ  22اسد 1398
 .70وحیدالله ،باشنده محل ،ننگرهار ،مورخ  21جوزای 1398

57

مأخذ
 .1قانون دسرتسی به اطالعات ،)2017( ،وزارت عدلیه ،حکومت جمهوری اسالمی افغانستان.
 .2قانون تدارکات عامه افغانستان ( ،)2016وزارت عدلیه حکومت جمهوری اسالمی افغانستان.
 .3قانون عالی تفتیش افغانستان.)2014( ،
 -4زیربنای جادهای افغانستان :چالشهای پایداری و فقدان ترمیم ( )2016رسمایهگذاری ایاالت متحده را در معرض خطر قرار
میدهد.SIGAR ،
 .5گزارش اطمیناندهی اول ابتکار شفافیت زیربنا افغانستان.)2018( ،
 .6گزارش ساالنه ابتکار شفافیت زیربنای بیناملللی.)2018( ،
 .7کریمی ،س ،نیازی ،ج و ابراهیمی ،م ،)2017( ،رهنمود نرش اطالعات ،ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان.
 .8وزارت مالیه ( ،)ndبودجه ملی .1398
 ،Niazi، G، & Gidado، K، )nd( .9علل تأخیر پروژه در صنعت ساختوساز در افغانستان.
 ،Niazi، G، & Painting، N، )2016( .10علل مهم افزایش هزینهها.Procedia Engineering ،
 .11اوالیا ،جی ،تیموری ،ن و کریمی ،س ،)2017( ،مطالعه هدفگذاری ،ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان.
 .12اصول تدارکات  ،)2016( ،اداره تدارکات ملی ،حکومت جمهوری اسالمی افغانستان.
 .13اسناد پروژه مشارکت خصوصی و پروژه مشاوره رسمایهگذاری عامه (.)2018
 .14صبغتالله کریمی ،پورنگ فیروزفر ،محدودیتها در اجرای مشارکت سکتور خصوصی و عمومی در افغانستان (.)2005
 .15ترابی ،ی ،)2012( ،چالش روبه رشد فساد در افغانستان ،بنیاد آسیا.
 .16یادداشت رهنمودی  7ابتکار شفافیت زیربنای بیناملللی :طرح یک پروسه اطمیناندهی ،قابلدسرتس در:
http://infrastructuretransparency.org/resource/guidance-note-7-designing-an-assurance-process.spanish/
 .17پالن زیربنای ملی ( )2016( ،)2021-2017وزارت مالیه ،قابلدسرتس در:
.http://policymof.gov.af/home/wp-content/uploads/2019/01/Natioal-Infrastructure-NPP.pdf
 .18چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان  2017تا  ،2021قابلدسرتس در:
'.https://www.refworld.org/pdfid/5b28f4294.pdf
 .19پالن اسرتاتژیک  ،2022 – 2019مرکز بیناملللی زیربناها https://cdn.gihub.org/uat-umbraco/media/1074/gi-hub-
.strategic-plan-2019-2022.pdf
 .20افغانستان تا به  ،2030اولویتهای انکشاف اقتصادی در اوضاع شکننده ،بانک جهانی ،قابلدسرتس در:
http://documents.worldbank.org/curated/en/156881533220723730/pdf/129161-WP-P157288.Afghanistan-to-2030-PUBLIC.pdf

58

59

