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 تعاریف 

  د. نشو میدرخواست توسط ابتکار شفافیت زیربنا  برای تحقق انتشار اطالعات  معیارهایی هستند که

چرخه   شاملمورد است که  63نرش افغانستان مستلزم  یزیربنااطالعات ابتکار شفافیت  انتشارمعیارهای 

 . شودمی پروژه   و تکمیل  تطبیق  ، تدارک، آمادگی از جمله شناسایی،  یییک پروژه زیربنا

  انتشار معیارهای  

اطالعات ابتکار  

  ی زیربنا شفافیت  

 افغانستان 

و  ها هزینه  محدوده،   هدف، دربارهایست که با هدف اطمینان از اینکه اطالعات  پروسه  اطالعات،انتشار 

منترش   موقع و مداومبه  ، دقیق صورتبه  و  است دسرتسقابل زیربنایی برای عموم  هایپروژه اجرای 

 . اطمینان دهنددسرتس بودن اطالعات برای عموم باید از قابل  ینهادهای تدارکات .شود می

 اطالعات   انتشار 

از آن برای    یکه نهادهای تدارکات  است  دیگری  دسرتسقابل رم باز و  فُهر پلت   یا   سیستم آنالین و  ،سایت بو 

 . کنندمی استفاده اطالعات  نرش
 انتشار   سیستم 

ابتکار شفافیت  معیارهای باید بر اساس  نهادهای تدارکاتیه ک شودمی به اطالعاتی مربوط  فعالانتشار 

، از  استفادهقابل و روشن نند. این اطالعات، با روشی کجریان تطبیق پروژه نرش از در مراحل مشخص  زیربنا 

  رشکا از  ایگسرتده که برای طیف  شودمی آنالین منترش سیستم طریق یک رسانه عمومی مانند 

 است.  دسرتسقابل 

  فعال انتشار  

 )انفعالی( 

و   و امضا ، بودجه عامهو تدارک یک پروژه زیربنایی با  سازیآماده نهادی است که مسئول  ،نهاد تدارکاتی 

 نام برد.  توانمی ... از وزارت ترانسپورت، شهرداری کابل و  مثالعنوان بهاست.  عامهتطبیق یک قرارداد  
 نهادهای تدارکاتی 

در   اندموظفمربوط به اطالعات اضافی است که نهادهای تدارکاتی  درخواست بنا به انتشار اطالعات

 . بگذارند ختیار هر شخص یا نهاد واجد رشایطصورت درخواست، در ا 

و   دسرتسقابل ، در یک مکان استفادهقابلبه درخواست شامل ارائه اطالعات اضافی به شکل بنا انتشار 

 . است کنندهدرخواست تحت رشایط مشخص به شخص  

بنا    انتشار اطالعات 

 درخواست   به 
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 درباره ابتکار شفافیت زیربنا 

کند.  های عامه فعالیت می شفافیت و پاسخگویی در پروژه  بهبود است که با هدف  جهانی یک ابتکار )کاست( ابتکار شفافیت زیربنا 

در راستای ترویج انتشار اطالعات پروژه های زیربنائی، تصدیق و تفسیر این   دولت، سکتور خصوصی و جامعه مدنی ا این ابتکار ب

گیرندگان  کند تا تصمیم در می رسانی و توامنندسازی شهروندان، آنها را قااین امر ضمن کمک به اطالع  .کندمی  همکاریاطالعات  

بر عالوه همکاری با اعضای کاست   این ابتکار فعالیت میکند.  قاره 4 ازبصورت جهانی با داشنت اعضایی کاست را پاسخگو بسازند. 

  ه در پروژه های عام  پاسخگوییبا نهاد های کلیدی مبارزه با فساد به منظور تبادل نظر و تجارب در بخش شفافیت و   در سطح ملی

یت بین املللی و هیواس می  ، مشارکت قراردادهای باز، شفاف19می کند. رشکای بین املللی کاست شامل ماده  فعالیت نیز 

 باشد.  

از طریق وزارت اقتصاد به ابتکار   2013جمهوری اسالمی افغانستان در اکترب پیشنهاد کمیته مستقل نظارت و ارزیابی، به دنبال 

از آن زمان به بعد، این ابتکار با نهاد های  رسامً در این کشور آغاز شد. 2016در سال  ابتکاراین  فعالیت شفافیت زیربنا پیوست و

 در پروژه های زیربنایی عامه کار می کند.  پاسخگویی نی برای بهبود شفافیت و  دولتی، سکتور خصوصی و جامعه مد
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 سپاسگزاری 

اند  ها به این گزارش کمک کرده دهی از متام کسانی که با ارائه معلومات کلیدی، منابع و اسناد و رشکت در مصاحبه تیم اطمینان 

گروه مصطفی مستور، وزیر اقتصاد جمهوری اسالمی افغانستان و رئیس  دکرتجاللتآمب از  کند. همچنین این تیمقدردانی می 

برای  اقتصاد،  زارتو  مالی و اداری  معین احمدجواد عثامنی، دکرت افغانستان و  یزیربناابتکار شفافیت  دخل ذی نهادهای 

 کند. سپاسگزاری می تهیه گزارش جریان در شان    سازندهچشمگیر و اظهارات  هایحامیت 

 و نهادهای جامعه مدنی نهادهای منتخب، همکاران دولتی، های مناینده ، دخلذی گروه نهادهای از اعضای دهی تیم اطمینان 

الله  ر اداره تدارکات ملی، آقای نقیب تطبیق قراردادها د از ، رئیس نظارت هجناب آقای سید اجمل شهن  ویژهبه سکتور خصوصی 

، تیم  دیدبان شفافیت افغانستان در  هابرنامه، احمدالله موج، رئیس افغانستان دیدبان شفافیتدر  برنامهعصمتی، مدیر 

 ، در طول کار آنان  سازنده  هایتوصیههمکاری و  علت خانم ماریا پرادو به  ویژهبه  زیربناابتکار شفافیت  املللی بین داراالنشای 

 کند. می صمیامنه قدردانی  
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 دهی تیم اطمینان معرفی اعضای  

( با 2011) سازیساختامن ( و لیسانس مدیریت 2012) سازیساختامن دارای ماسرتی مدیریت پروژه  کریمی )رسگروه(  الله صبغت 

.  استکابل  پولیتخنیک  ( با منرات عالی از دانشگاه 2006و لیسانس انجنیری ساختامن ) منرات عالی از دانشگاه برایتون انگلستان

بوده سال گذشته  ۴برای  زیربناابتکار شفافیت  ملی رئیس داراالنشایکابل و پولیتخنیک   دانشگاهاستاد  سال گذشته ۱۲در  وی

کار کرده است.   املللیبیننهادهای ملی و در دارد و  سازیساختامن سال تجربه در بخش آکادمیک و  21بیش از  وی . است

چندین مقاله  او  .  استساختامنی در افغانستان    هایپروژهو تدارکات    سازیساختامن صنعت  آقای کریمی    تحقیق  موردموضوعات  

رهنمود کتاب، گزارش و منونه همچنین چندین و در انگلستان، اسرتالیا و افغانستان  املللیبینملی و  هایکنفرانس و  هامجله در 

این  گذاربنیان که  استافغانستان  یزیربناابتکار شفافیت  سنجیامکان مطالعه تیم تحقیق  عضومنترش کرده است. آقای کریمی 

ظارت از تیم تحقیق گزارش  نمسئولیت وی  همچنین. استزیربنایی  پروژه اطالعات  انتشارفرهنگ  گذاربنیان ابتکار و همچنان 

 دهی را به عهده دارد. تحقیق گزارش دوم اطمینان تیم رهربی نیز اکنون است و  داشته را  (1) دهی شامره اطمینان 

رهربی و مدیریت پروژه از   املللی بینو دیپلم  ( 2012دارای لیسانس ژورنالیسم و ارتباطات عامه ) رضا میرزایی )محقق( غالم 

.  امللل استبینماسرتی در روابط  نیز در رشف دریافت مدرکاکنون از جاپان و  ( 2014انستیتوت آموزش و تحقیقات ملل متحد ) 

انکشافی سازمان  برنامه  مانند    املللیبینی ملی و  نهادهاهمراه  دادخواهی  در زمینه ارتباطات و    ایحرفه سال تجربه کار    8او بیش از  

.  ستو ی افغانستان پیزیربنابه ابتکار شفافیت  2016آقای میرزایی در سال دارد.  سازمان خوراک و زراعت ملل متحدو  ملل متحد

 . کندمی محقق این گزارش فعالیت  عنوانبه( مشارکت داشت و حاال نیز  1)دهی شامره او در گزارش اطمینان 

مدیریت  را در خود  لیسانس ( و2018دانشگاه کاردان )از را در مدیریت تجارت خود  ماسرتی الله لودین )متخصص تدارکات( رفیع 

تجربه کاری در بخش تدارکات با چندین  با هفت سال  است. آقای لودین  دریافت کرده  (  ۲۰۱۵افغانستان )  آمریکاییدانشگاه    تجارت از

 . کندمی افغانستان کار   یمتخصص تدارکات با ابتکار شفافیت زیربنا عنوانبه  اکنوننهاد خصوصی کار کرده است. وی 

مسلکی    تجربه  .( 2014)  استکابل  پولیتخنیک    دانشگاه  دارای لیسانس انجنیری ساختامن از    ( محقق زیربنا بالل صدیقی ) خواجه احمد 

وظیفه کنرتل تضمین کیفیت را  ی است. آقای صدیق ارس افغانستان زیربنایی در رس  هایپروژه وی در مدیریت کیفیت و بازرسی 

آمریکا به عهده داشته   شده توسط واحد انجنیری اردوی ایاالت متحدهمتویل  هایپروژه و  ستانخصوصی افغان هایرشکت برای 

برای بازسازی افغانستان انجام داده است.  ا برای بازرس ویژه ایاالت متحده آمریکا جامع ر  ن هفت گزارش بازرسیاست. وی همچنی

در    امنیتیفرماندهی مشرتک انتقال  ، شده توسط واحد انجنیری اردوی ایاالت متحده آمریکاتطبیق  هایپروژهشامل  هابازرسی این 

مبارزه با مواد مخدر و  املللیبینو اداره  پاسخ اضطراری قوماندان برنامهایاالت متحده،  املللیبینافغانستان، اداره انکشاف 

 . دشو متحده آمریکا می  ایاالت حاکمیت قانون 

 های صورت گرفته است: ها برای پاسخ به پرسشاین بازرسی 

 ؟ اندشدهمطابق با الزامات قرارداد و استانداردهای پذیرفته شده ساخته  موردنظرزیربنایی  هایپروژه الف( آیا 

 ؟ شده است یا خیر نگهداریتعیین شده بود استفاده و   طوری که موردنظر هایپروژه ب( آیا 

 های گزارش  وها گیری در نتیجه برای بازسازی افغانستان آمریکا  بازرس ویژه ایاالت متحدهآقای صدیقی،  هایبازرسی  هاییافته از 

 است.  کرده استفادهمتویل زیربناها درباره خود به کنگره ایاالت متحده  

آقای (. 2018) استکابل پولیتخنیک  دارای لیسانس انجنیری ساختامن با منرات عالی از دانشگاه  ژکفر )انجنیر ساختامن(  الله ذبیح 

ثریت انرژی و عایق حرارتی  مؤ طراحی  ،  ساختامن ها   بررسی طراحی در زمینه طراحی و    سازیظرفیتفکت آموزش و  یژکفر چندین رست

  انجنیر  عنوانبه اکنون است. او کرده دریافت آملان  املللیبین هایهمکاری من کابل و انج پولیتخنیک از دانشگاه  هاساختامن 

 . کندمیافغانستان کار  یزیربنامحقق برای ابتکار شفافیت  /ساختامنی 

 



 

 ك

 پیشگفتار 

.  کند می یابی به اهداف توسعه پایدار  کمک در دست  کشور ها را  که بوده  توسعه اقتصادی اساس برای  عنرص ها زیربناانکشاف 

بهبود  دریافت و مبالغ هنگفتی برای ساخت و جهانی را از جامعه  توجهیقابل مالی  هایکمک گذشته، افغانستان  هایسال طی 

 است. کرده از طریق بودجه ملی مرصف  هازیربنا

مانند بند  -چندین پروژه زیربنایی بزرگ    و تکمیل  اندازیراه است. شده  هازیربناباعث رشد  و  مؤثرتا حد زیادی  یهاگذاریرسمایه این 

، بند کامل آبادخان کیلوولت تتاپ، بند شورابک، بند پاشدان، بند  500، پروژه  ۱۰۰۰پروژه کاسا  راه الجورد،الین گاز تاپی، سلام، پایپ 

انکشاف زیربناها در کشور است که  هایمنونه  - والیتی و روستایی هایشاهراهو  هارسک آهن حیرتان، شاهراه حلقوی، خان، خط 

 شده است.  ایمنطقه باعث بهبود اتصال  ، زندگی مردمافزون بر تأثیر مثبت در 

در بخش   گذاریرسمایه موثریت  افزایشبرای   حال بااین دارد؛ تر بیش  گذاری رسمایه زیربناها نیاز به بخش با وجود پیرشفت چشمگیر، 

اطمینان از شفافیت و  باید شفافیت و پاسخگویی را در مرصف منابع تضمین کنند.  املللیبینکنندگان زیربناها، دولت و متویل 

افغانستان،    یزیربنا  بخشدر بازسازی    دخل ذی   هایطرف سطح اعتامد متام    تواندمی   زیربنا بخش  در    هاگذاری رسمایه پاسخگویی در  

  . افزایش دهدرا  املللیبینکنندگان و متویل  گذارانرسمایه  ویژهبه

  2016پیوست و در سال  زیربناشفافیت  املللیبیناز طریق وزارت اقتصاد به ابتکار  2013منظور، افغانستان در سال  به همین

 هایپروژه برای افزایش شفافیت و پاسخگویی در  افغانستان یزیربناابتکار شفافیت آغاز به فعالیت کرد. از آن زمان به بعد،  رسامً 

 داشته است.  زیربنا  بخشکلیدی  هایوزارتخانه زیربنایی همکاری نزدیکی با 

  نخستین این ابتکار  2018برای تضمین شفافیت است. در سال  مهم یکی از ابزارهای  زیربنا دهی ابتکار شفافیت گزارش اطمینان 

  آمادگی را که در مرحله تشخیص و  هاییچالش این گزارش منترش کرد. هشت پروژه زیربنایی درباره دهی خود را گزارش اطمینان 

 . اندگرفته روی دست   هاچالش در نتیجه آن برخی نهادها اقدامات مثبتی را برای رفع و شناسایی   شتوجود دا هاپروژه

نهاد )وزارت ترانسپورت، وزارت شهرسازی  4پروژه زیربنایی از  20باالی تهیه شده است  2019دهی که در سال گزارش دوم اطمینان 

توسط   1)منفعلی(  درخواست اطالعات  )انفعالی( و بنابرفعال نرش و اراضی، شهرداری کابل و وزارت انرژی و آب( متمرکز شده و 

گزارش   هاییافته را مورد ارزیابی قرار داده است.  هاپروژه دهیتطبیق و تحویلو  نهادهای تدارکاتی، شفافیت در پروسه تدارکات

  نشان میدهد  این گزارش  همچنیندرصد است.  36فعال توسط نهادهای تدارکاتی انتشار حاکی از آن است که اوسط  2019سال 

اطالعات،   انتشار که برای بهبود مکانیزم  شودمی چنین استنباط این گزارش از  ٪ است. 57 بنابر درخواست  اطالعات نرش که اوسط 

 دارد.  و ارتقا روزرسانیه افغانستان نیاز به ب بازو  سیستم تدارکات الکرتونیکی 

روبرو هستند. علل اصلی  افزایش قیمت ٪ 3.8زمانی و  تأخیر ٪ 64زیربنایی به طور متوسط با  هایپروژه ، بر اساس تحقیقات ما

ضعیف توسط   ریزیبرنامه ،  یو هزینه، استمالک اراضی، رسوی نادرست، دیزاین ضعیف و اشتباهات در بل احجام کار   افزایش زمان

 . است هاهزینه و تأخیر در پرداخت  هاقراردادی توسط  هاپروژه ، مشکالت در تأمین بودجه وهواآبنهادهای تدارکاتی، وضعیت بد  

روز   336 بطور اوسط  شده انتخاب هایپروژه داوطلبی پروسه دارد. تر بیش که نیاز به توجه  بخش دیگری استداوطلبی نیز پروسه 

در روند   تأخیرماه( را دربر گیرد.  4روز )  120نباید بیش از پروسه این  ، جهانیتجارب خوب  مطابق به  کهدرحالی طول کشیده است، 

که تا زمان ختم داوطلبی  شود میسکتور خصوصی  داوطلبی و استفاده نادرست از پول هایتضمینداوطلبی منجر به انقضای 

روش  ایجاد که دولت روند داوطلبی را از طریق  کند می . برای رسیدگی به این چالش، گزارش توصیه ماندمی مسدود  هابانک در 

 باز حکومت افغانستان، بهبود بخشد.  و  سیستم تدارکات الکرتونیکداوطلبی الکرتونیکی در چوکات  
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 زحامت به علت    کاست   ملی   یداراالنشادهی و  از تیم اطمینان جا دارد    ؛ بنابراین است  برخوردار از اهمیت باالیی  این گزارش    هاییافته 

وزارت ترانسپورت، وزارت انرژی و    ویژهبه از ادارات دولتی،  دخلذی   نهادهایاز اعضای گروه  خواهم می . همچنین کنمقدردانی  شان 

ساختامنی افغانستان، اتاق تجارت و صنایع   هایرشکت از اتحادیه  ویژهبه سکتور خصوصی،  و از آب، وزارت احیا و انکشاف دهات

بان شفافیت افغانستان،  ه دید ویژهبه  و از جامعه مدنی امجیآر  ساختامنی رشکت افغانستان، رشکت ساختامنی گلوبل ترست و 

و   تاناتحادیه جنوب غربی افغانستان و بلوچستان، اتحادیه انجنیران افغانس ،افغانستان  غیردولتی مؤسساتاداره هامهنگی 

که منجر به نهایی شدن    نظریاتشان برای پشتیبانی و    کمیسیون نظارت دسرتسی به اطالعات همچنین از ناظران اداره تدارکات ملی و  

 است، قدردانی کنم. شده این گزارش 

 

 مصطفی مستور  دکرت

 افغانستان  یزیربنا ابتکار شفافیت  دخلذی وزیر اقتصاد و رئیس گروه نهادهای 

2019نوامرب 
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 خالصه 

به   نیازدرباره ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری کمیته مستقل مشرتک نظارت و پیشنهاد به دنبال  2013بر ولت افغانستان در اکتود

انتشار   افغانستان همراه با روند یزیربناابتکار شفافیت پیوست.  زیربناابتکار شفافیت  بهدر بخش زیربناها تر بیش شفافیت

برای   دخلذی مشرتک نهادهای ، یک گروه کاری 2016. در سال شود می میزبانی  دهی توسط وزارت اقتصاد اطالعات و اطمینان 

 تشکیل شد.  دخلذی گروه نهادهای سکرتریت ملی و  تأسیستدوین یک پالن تطبیقی و 

ابتکار   است که توسط  زیربنا ابتکار شفافیت    اصلیبخش  یکی از چهار    دهی،   پروسه اطمیناندهی، نتیجه دومین  این گزارش اطمینان 

انتشار   کننده و سایر نهادهای دولتی در تطبیق   ی نهادهاپیرشفت  افغانستان انجام شده است و هدف آن ارزیابی    ی زیربناشفافیت  

دهی شامل  بخش این گزارش اطمینان  ترینمهم ین و زیربناها است. آخر  بخشاطمینان از شفافیت در  طورکلیبه اطالعات و 

 . استزیربنایی عامه  هایپروژه و پیشنهادات اساسی برای افزایش شفافیت و پاسخگویی در  هایافته درباره   هاییتوصیه

  تحلیل   و  تجزیه و    ایکتابخانه مطالعه    مشاهدات میدانی،  ، اطالعات  آوریجمع مبتنی بر تحقیق شامل  روش  گزارش با استفاده از  این  

موضوعات خاص پروژه،   درباره تردقیق شده و به دست آوردن فهم منترش تهیه شده است. برای تأیید اطالعات  معلومات

 نیز انجام شده است.  ییهامصاحبه 

الزامات قانونی داخلی است. بر اساس تدارکاتی  نهادهای اطالعات در انتشار تجربهدهی، مشخص شد که در جریان روند اطمینان 

افغانستان بسیار کم است.   یزیربناابتکار شفافیت  اطالعات  انتشار معیارهای اطالعات در مقایسه با انتشار  میزان  ، حالبااین

مورد    27االنه و  فع  صورتبه مورد اطالعات استاندارد را    63انتشار    همراه با الزامات قانونی داخلی،  زیربناابتکار شفافیت    معیارهای

نهادهای تدارکاتی  که درحالی  دارد می الزم و ملزوم  مرحله اجرای پروژه 5طی داد در سطح پروژه و قرار  درخواست،  بنا به را در صورت 

نهادهای متوسط،  طوربه . کنندمیمنترش پروژه را در دو مرحله اصلی تدارکات و قرارداد به طور فعاالنه  دربارهاطالعات  معموالً

 هاییافته بر این،  افزون  .  اندکردهمنترش    افغانستان  یزیربناابتکار شفافیت    بر اساس استاندارد را    موردنیاز٪ از اطالعات  36  تدارکاتی

سیستم  ، سیستم تدارکات الکرتونیکی و باز افغانستان ) سیستم  شده در سه ات منترش ٪ از اطالع94که  دهد می گزارش نشان 

 وزارت انرژی و آب( دقیق هستند.  سیستم مدیریت معلوماتو  وزارت ترانسپورت معلوماتی مدیریت پروژه در 

ملی است، به طور   نرش  رمفُکه یک پلت  افغانستاندولت سیستم تدارکات الکرتونیکی و باز که  دهدمی نشان  ی گزارش،هایافته 

موازی    نرشهای  رم فُپلت نشده و یا اطالعات واردشده توسط نهادهای تدارکاتی ناقص است.    روزبهمنظم توسط نهادهای تدارکاتی  

 هایسیستم  است. و تکراری شدهاطالعات پروژه در آنها پراکنده و کپی وجود دارد و نیز توسط نهادهای تدارکاتی شده ساخته 

که باید منترش شوند از یک    یو موارد  اطالعات  انتشار  فُرمتملی هامهنگ نیستند.    سیستم   ایجادشده توسط نهادهای تدارکاتی با

سطح قرارداد وجود  در ژه و اطالعات سطح پرو در بر این، تعریف مشخصی بین اطالعات  افزون نهاد به نهاد دیگر متفاوت است. 

 این دو، در سطح ملی با همدگر هامهنگ نیست. درباره اطالعات  و ندارد 

بین  بنا به درخواست از یک نهاد به نهاد دیگرانتشار و میزان  کنندمی شده را منترش ٪ از اطالعات درخواست 57تدارکاتی  ینهادها

قانون دسرتسی به  رباره دکافی  معلومات از  نهادهای تدارکاتیتر بیش  کهاست  ن مشخص شده ٪ متفاوت است. همچنی6٪ تا  93

آن عده نهاد های  تدراکتی  از    فساد اداریعلیه  خاص مبارزه  سکرتریت  . اخیراً،  برخوردار نیستند  زیربنا ابتکار شفافیت    ه اطالعات و برنام

ابتکار شفافیت    د استاندار   بر اساستا اطالعات پروژه را  ه است  کرداست  درخو   که با ابتکار شفافیت زیربنا تفاهم نامه   امضا کر ده اند، 

احتاملی   هاینگرانی برخی از  درک و اجرا نشد. پس از بررسی اطالعات منترششده ی درستاین هدف به  حالبااین  منترش کنند؛  زیربنا 

و داوطلبی در برخی از   ات از نظر شفافیت و اطمینان مشخص و تعدادی از موضوعاتی که بر شفافیت و عمومی بودن روند تدارک

داوطلبی، رقابت    منصفانه بودن   دربارهرا    هایینگرانی   ناموجهشناسایی شده است. این موارد    گذارد می   تأثیرشده  ب انتخا  هایپروژه

 . کندمی و نظارت و مدیریت قراردادها ایجاد  اعطای قراردادهادرباره   گیریتصمیم آزاد، 

باز ملی   داوطلبی در معمواًل  که درحالی  ؛ کشد می روز طول  336گزارش حاکی از آن است که روند داوطلبی به طور متوسط  های یافته 

در روند داوطلبی باعث انقضای ضامنت    تأخیر تجاوز کند.    ماه(،   5روز    150  نباید از   املللی بین و در روش داوطلبی    ماه(   4روز )   120نباید از  
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خود ممکن است تأثیر منفی در زندگی اجتامعی و اقتصاد عمومی    نوبه به که    شود می   سکتور خصوصی و به هدر رفنت رسمایه  داوطلبی  

زیربنایی دلرسد و مستقیامً بر سطح رقابت تأثیر گذاشته    های پروژه   های داوطلبی را به اشرتاک در    سکتور خصوصی داشته باشد. این امر  

 است. 

  20محدود است. از  بزرگ  گذاریرسمایه به  مند نیاز  هایپروژه که تعداد داوطلبین واجد رشایط برای   دهد می همچنین نشان  هایافته 

رشکت کرده است که این امر منجر به اعالن   داوطلبی پروژه آن، تنها یک داوطلب در روند  5شده برای این گزارش، در پروژه انتخاب 

برای پیدا کردن داوطلب واجد رشایط چهار بار اعالم شده است. به    ،داوطلبی یهاپروژه است. همچنین برخی  شدهدوباره داوطلبی 

داوطلب در هر پروژه است. دلیل اصلی سطح رقابت پایین در   3.87ارزیابی شده  هایپروژه سطح رقابت در  ، طور متوسط

معیارهای    پذیریانعطاف و عدم    ، عدم اعتامد به پروسه ارزیابیآهسته  گیریتصمیم بزرگ، پروسه    هایپروژهدر    ویژهبه ،  هاداوطلبی 

 . دهدمی کوچک نتایج بهرتی را نشان  هایپروژهاست. سطح رقابت در   داوطلبی 

افزایش ٪ 3.8زمانی و  تأخیر٪ 64زیربنایی به طور متوسط با  هایپروژه که  دهدمی مربوط به مرحله تطبیق پروژه نشان  هاییافته 

و مشکالت   اراضی استمالک ضعیف، ضعف در رسوی و دیزاین  ، افزایش قیمتو  زمانی   تأخیرمواجه هستند. دالیل اصلی  قیمت 

 یکسان است. دهی اطمینان   گزارش اول هاییافته است که با   هاقراردادی در پرداخت مصارف 

مشاهده  توجهیقابل  هایکاستی ،قراردادشده اخیر  هایپروژه است. در  کنندهنگران شده نیز انتخاب هایپروژه مدیریت کیفیت در 

و انتخاب  در نظارتیفیت، عدم تخصص کنادرست، طراحی کم  رسویدر حال تطبیق از  هایپروژه در  وسازساخت . شود می

 است.  متأثر، فاقد ظرفیت  هایقراردادی 

ما  هاییافته است. بررسی شده دهی اطمینان  تیم مهم دیگری است که توسط نکته ساختامنی  هایپروژهدر تطبیق  مصونیت

در    رصاحتبه پروژه    در  مصونیت.  شودمی نادیده گرفته    هاقراردادی پروژه به طور چشمگیری توسط  در    مصونیت که    دهدمی نشان  

  هاپروژهتر بیش  . درشودمی نادیده گرفته  هاقراردادی توسط نهادهای تدارکاتی و هم توسط  روازاین و  شود منی قراردادها ذکر 

 پروژه بسیار ضعیف بوده است.  سایتکارگران مجهز به تجهیزات محافظت شخصی کامل نبودند و مدیریت 

و جامعه   سکتور خصوصی دولت،)  دخلذیبرای سه گروه مختلف  مشخص هایتوصیه  این گزارش، هاییافته داشت  در نظر با

و مواردی که در  مندرج در این گزارش  هاینگرانی و  هایافته به دولت جمهوری اسالمی افغانستان باید  ( مطرح شده است. مدنی

 توجه کند. ، شود میبعدی گزارش مطرح   هاینسخه 

انطباق اطالعات در سطح پروژه و  برای ، سیستم تدارکات الکرتونیکی و باز افغانستاننیاز است تا ، اطالعاتانتشار قسمت در 

انتشار  معیارهای قرارداد باز برای رد اندااستسازی شود. استفاده از و مدرن  وزرسانیر به اطالعات سطح قرارداد و رابطه بین این دو، 

سیستم  یابی به این هدف باشد. دولت باید با ایجاد روش داوطلبی الکرتونیکی در قالب برای دست ی جامع  ابزار  تواندمی  اطالعات

در وقت و   جویی رصفه موجب  تواندمی بخشد. این امر به طور بالقوه را بهبود  داوطلبیروند  تدارکات الکرتونیکی و باز افغانستان

پروژه دارای نقایص   سازیآماده  هایپروسه ، 2018سال دهی ناطمینا گزارش  هاییافته شود. با تأیید  داوطلبیافزایش رقابت در 

موجود در مراحل   هایچالش بسیاری از    ایجاداز    هاپروژه و تدارک درست    سازیآماده ی تدارکاتی در  نهادهاظرفیت  بهبود  است.    یزیاد

  در ایجاد شفافیت و اطمینان نقش اساسی  تواندمی  سکتور خصوصی  همچنین . کندمی جلوگیری  هاپروژه برداریبهره تطبیق و 

. این امر با ایجاد  کندمطابق با جدول زمانی و بودجه قرارداد تالش  باکیفیتباید در ارائه خدمات  سکتور خصوصیبازی کند.  دهی

بر  افزوند. خواهد بو  پذیرامکان خصوصی و جذب نیروی کار شایسته از طریق رقابت آزاد و عادالنه  هایرشکت ظرفیت در ادارات 

آنها را برای  ،محلی هایرشکت با ارزیابی باید با هامهنگی دولت افغانستان ابتکار عمل را در دست گرفته و  سکتور خصوصی  اینکه

 تقویت رقابت عادالنه ترغیب کند.  منظوربه هاداوطلبی حضور فعال در  

 های رسانه با استفاده از شهروند محور برنامه های  اندازیراه اجتامعی،  حسابدهیخوب جامعه مدنی برای تقویت  ی از ابتکاراتیک

 . استزیربنایی  هایپروژه  یشان دربارههانگرانیسازی رشیک  به منظور شهروندان سازی  اجتامعی برای دخیل 
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 مقدمه . 1

آب و   هایشبکه تولید برق و  تأسیساتگرفته تا  ونقلحمل  هایسیستم زیربنا ستون فقرات اقتصاد یک کشور است. از  سکتور

در هر سه  اساسی   نقش   . زیربنا  کشور استو پیرشفت اقتصادی کننده خدماتی در راستای بهبود خدمات اجتامعی ارائه فاضالب، 

 3بر پیرشفت زیربناها  تأکید. اکرث اهداف توسعه پایدار کندمی بازی  2جامعه  و  زیست محیط اقتصاد، یعنی  اهداف توسعه پایدار  بعد

 دارد. 

ملی،    هایبودجه اما    ؛ تریلیون دالر در سال برسد  17.5ه  ب  2030که ارزش نهایی زیربناها در سطح جهان تا سال    است  شدهبینی  پیش

. بر اساس تحقیقات اخیر مرکز جهانی زیربناها  4برای رسیدن به این هدف کافی نیست درآمد و متوسط، در کشورهای کم  ویژهبه

اما  ؛تریلیون دالری نیاز است  97.9 گذاریرسمایه یک  2030که برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار تا سال  شود می تخمین زده 

  که ممکن است   دهدمی نشان    ابتکار شفافیت زیربنا. تجربه  بودتر از این مقدار خواهد  کم   5تریلیون دالر  18  هاگذاری رسمایه احتامالً  

 از بین برود.  و غیر موثر در نتیجه مدیریت نادرست و    گذاریرسمایه دیگر از این    ٪30  الی 10بیشرت از  

، اقدامات الزم را برای توسعه  سواین به  2001دهندگان، از سال و کمک  املللیبیندر افغانستان، دولت با حامیت جامعه 

دالر   میلیارد 33حدود  2018تا   2004 هایسال که بین  دهدمی عمومی روی دست گرفته است. مطالعات ما نشان  هایزیرساخت 

 گذاری رسمایه   املللیبینبر این، جامعه    افزون  احیا به مرصف رسیده است.  انکشافی ملی برای بازسازی و بودجه  طریق  از    6آمریکایی 

برای بازسازی افغانستان، تنها دولت  آمریکا  چشمگیری را برای بازسازی افغانستان انجام داده است. بر اساس گزارش بازرس ویژه

ثریت و ؤ م، حالبااین است. مرصف کرده برای بازسازی افغانستان  تاکنون ۲۰۰۲را از سال  7دالر  ملیارد  ۱۳۳آمریکا  ایاالت متحده

  مالحظه قابل به چالش کشیده شده است. بدون پیرشفت    داریامانت کالن با عدم شفافیت، پاسخگویی و    هایهزینه مفیدیت چنین  

 همچنان به هدر خواهد رفت.  بودجه عامه از پول و  توجهی قابل، مقدار عامه   در تطبیق پروژه، مراحل تدارکات و مدیریت مالی

  تواند می که  مدیریتو سوء  فساد اتالف،  از جلوگیری  یهاسیستم ایجاد اهمیت ابتکار شفافیت زیربنا در این است که از طریق 

 زیربناها شده در بخش انجام  هایگذاری رسمایه تا از  کندمی را افزایش دهد، به دولت کمک  قراردادها شفافیت و عدالت در اعطای 

 آورد. نتیجه بهرتی به دست 

کابل و وزارت انرژی و آب(   شهردارینهاد )وزارت ترانسپورت، وزارت شهرسازی و اراضی،  4پروژه زیربنایی از  20باالی ین گزارش ا

تدارکات را  هایروشها و و طرزالعمل تطبیق پروژهدرباره اطالعات  انتشار و موضوعات اصلی مرتبط به استشده متمرکز 

را   موردنظر مسائل  راحتیبه تا باشد برای جامعه مدنی کننده شواهدی ارائه  تواندمی این گزارش  هاییافته است. کرده شناسایی 

 د. را روی دست گیر  گیرندگانتصمیم از گیری پاسخ  درک و اقدامات الزم برای 

  

 
دسرتسدر:،نقشحیاتیزیربنابرایاهدافتوسعهپایدار،قابل2019ای(واحداطالعاتاقتصادی)مربوطبهادارهسازمانمللمتحددرامورخدماتپروژه- 2

sdgs-the-for-infrastructure-of-role-critical-stories/publications/the-and-https://www.unops.org/news.
.3هامن،ص- 3
.cost/-http://infrastructuretransparency.org/whyدسرتسدر:ابتکارشفافیتزیربنایی،قابل- 4
http://bit.ly/31kYegFدسرتسدر:گذاریدربخشزیربناها،قابل،نیازهایرسمایه2017برگهاطالعات،جوالیانداززیربنایجهانی،چشم- 5
 .هایانکشافی،بودجه۲۰۱۸–۲۰۰۴هایوزارتمالیه،بودجهملیسال- 6
.43:30qr.pdf-04-https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2019،صSIGAR،2019گزارش-7

https://www.unops.org/news-and-stories/publications/the-critical-role-of-infrastructure-for-the-sdgs
http://infrastructuretransparency.org/why-cost/
http://bit.ly/31kYegF
https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2019-04-30qr.pdf
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 روش تحقیق  1.1

)کار میدانی(، مشاهده و   معلومات آوریجمع که شامل  کرده استاز یک رویکرد مبتنی بر تحقیق استفاده دهی اطمینان  تیم

و به دست آوردن دید عمیق درباره منترششده  بررسی اطالعات منظوربه و تهیه گزارش است.  معلومات تحلیل و تجزیهمطالعه، 

 ه است. انجام شد هاقراردادی و  نهادهای جامعه مدنی، منایندگان نهادهای تدارکاتی با  هاییمصاحبه موضوعات مشخص پروژه، 

. بخش دوم به شفافیت در  دهدمینهاد تدارکاتی رشح    15اطالعات را در    وضعیت نرش این گزارش دارای پنج بخش است. بخش اول  

. بخش  دهدمی ارائه شده انتخاب هایپروژهداوطلبی و چگونگی رقابت در  زمانمدت سه تدارکات پرداخته و اطالعاتی را در مورد پرو 

زمانی و  تأخیر . بخش چهارم مباحث مربوط به تطبیق پروژه، مانند کندمی خاص پروژه را مشخص  هاینگرانی سوم موضوعات و 

سکتور  و    نهادهای جامعه مدنی را توضیح داده و پیشنهاداتی را برای دولت،    هایافته و بخش آخر    سازد می را مشخص    افزایش قیمت 

 . دهدمی ارائه   خصوصی

 پیشینه تحقیق   2.1

فعالیت   عامه هایپروژه با هدف تقویت شفافیت و پاسخگویی در است که  املللیبینابتکار  ( یک (CoST زیربناابتکار شفافیت 

در راستای ترویج انتشار و تصدیق اطالعات پروژه های زیربنایی  و جامعه مدنی  سکتور خصوصیدولت، با  . این ابتکار کندمی

را پاسخگو   گیرندگانتصمیم تا  کند  می آنها را قادر    ،شهروندان  توامنندسازیو    رسانیاطالع به  ضمن کمک  . این امر  کندمی همکاری  

به اصالحاتی که منجر به کاهش   عامهکه شهروندان آگاه و نهادهای  دهدمی بنایی نشان بسازند. تجربه ابتکار شفافیت زیر

 . پاسخگو باشند،  شودمی برای مردم عام   کیفیتبی و خطرات ناشی از زیربناهای   مدیریت، ناکارآمدی، فسادسوء

نفع و پاسخگویی اجتامعی.  مشرتک چندین ذی، کار دهی  اطالعات، اطمینان انتشار چهار ویژگی اصلی دارد:  اابتکار شفافیت زیربن

زیربنایی و پاسخگویی   هایپروژهدر تقویت شفافیت  ابتکار شفافیت زیربنا استانداردهای جهانی را برای تطبیق  هاویژگی این 

 .کند می نهادهای تدارکاتی فراهم 

 سایت  ابتکار جهانی شفافیت زیربنا(وبدهی )گرفته شده از : پروسه اطمینان1 شکل 
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است. این پروسه، شفافیت و پاسخگویی را از طریق بررسی   ابتکار شفافیت زیربنااصلی  هایبخشیکی از دهی اطمینان  پروسه 

  . گزارش کندمی اطالعات تخنیکی، تقویت  تأییدزیربنایی و  هایپروژه مربوط به یک منونه از نرش شده مستقل اطالعات 

 (. ۱)شکل  8کند می را مشخص  موردنظردر تبدیل اطالعات تخنیکی به زبان ساده کمک و همچنین موضوعات دهی اطمینان 

تا موضوعات   کندمی نفعان کمک ن به ذی و همچنی دهد می را تشکیل  گیرندگانتصمیم پاسخگویی مبنای دهی اطمینان  پروسه

تا شود می زیربنایی عامه باعث  هایپروژهاصلی مربوط به تطبیق و تکمیل پروژه را درک کنند. تضمین شفافیت و پاسخگویی در 

در جلوگیری از   توجهیقابل به میزان  تواندمی . این امر آوردشده به دست دولت حداکرث منفعت و ارزش را در مقابل پول مرصف 

 و افزایش عدالت در روند داوطلبی کمک کند.  مدیریتاتالف، فساد، سوء 

سکتور  منترش کرد. منایندگان دولت،  1397عقرب  24خود را در دهی اطمینان  گزارش نخستین  افغانستان یزیربناابتکار شفافیت 

، نهادهای  یادشدهگزارش  هاییافته. بر اساس داشتندرشکت برنامه  در این  املللی بینو رشکای  نهادهای جامعه مدنی، خصوصی 

فعاالنه منترش  صورترا به  افغانستان یزیربناابتکار شفافیت استاندارد  موردنیازاز اطالعات  ٪ 27تدارکاتی به طور متوسط، 

زیربنایی   هایپروژهمشکل در تکمیل  ترینبزرگ  عنوان به اضافی  هایهزینه زمانی و  تأخیربر این،  افزون. بود بسیار کم  ؛ امااندکرده 

 9زمانی مشاهده شده بود.  تأخیر٪ 119و حدود  افزایش قیمت٪ 18.7شده، به طور متوسط  انتخاب هایپروژه در و شناخته شده 

ی و  نهاد تدارکاتی )وزارت ترانسپورت، وزارت شهرساز  ۴از پروژه زیربنایی که  ۲۰باالی دهی دوم( اطمینان گزارش موجود )گزارش 

 انرژی و آب( است، متمرکز است.  وزارت و  کابل شهرداریاراضی، 

 اهداف و مقصد تحقیق   3.1

. برای دستیابی به این هدف مقاصد  می باشدزیربنایی عامه  هایپروژه در پاسخگویی هدف این تحقیق ارزیابی سطح شفافیت و 

 : است شده ذیل تعیین 

 زیربنایی  هایپروژهاز منونه هایی درخواست در به بنا انتشار ( و اطالعات انفعالی )فعالنرش  ارزیابی سطح •

 ارزیابی شفافیت و پاسخگویی در پروسه تدارکات  •

 زیربنایی  هایپروژه ارزیابی تطبیق و تکمیل  •

 تکمیل پروژه  هایسیستم و بهبود   هاچالشارائه پیشنهادات برای مقابله با  •

 ها پروژه انتخاب    4.1

پروژه از هر اداره تدارکاتی   20. در مرحله اول، استشده انتخاب  دوم در دو مرحله دهی اطمینان  شده در گزارش بررسی  هایپروژه

است. در انتخاب  شده  انتخاب  تردقیق برای بررسی    چند پروژه منونهدر مرحله دوم،  و  بررسی صحت و کامل بودن اطالعات    منظوربه

 در نظر گرفته شده است.   تدارکات مدتدسرتسی، تنوع، سطح نگرانی و هایی مانند  دوم، معیار دهی  اطمینان  پروژه برای گزارش 

 مراجعه کنید.  1  ضمیمه، به  روند و روش انتخاب پروژهدرباره تر بیش برای کسب اطالعات 

 

 

 

 

 

 
 دسرتس در:: دیزاین پروسه اطمینان دهی، قابل ۷رهنمود شامره   - 8

http://infrastructuretransparency.org/?s=guidance+note+assurance . 
 .www.cost.afدسرتس در: (، قابل۲۰۱۸افغانستان درباره زیربناهای عامه ) دهی اول ابتکار شفافیت زیربنایگزارش اطمینان - 9

http://infrastructuretransparency.org/?s=guidance+note+assurance
http://www.cost.af/
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 زیربنایی  های پروژه اطالعات    انتشار .  2

 ( فعال انفعالی ) نرش    1.2

به  تا اطالعات مربوط می دارد را ملزم  تدارکاتینهادهای  است که  مسئولیتی ،  املنفعهعام زیربنایی  هایپروژه اطالعات روند نرش 

اختیار عموم  در  -شودمی زیربنایی عامه  هایپروژهو تطبیق  هاهزینه، هدف پروژه، پروژه محدوده شاملکه  - را پروژه و قرارداد

زیربنایی عامه را تضمین و حداکرث منفعت و ارزش را از مخارج عامه    هایپروژهر  شفافیت و پاسخگویی د  تواندمیاین امر    10. بگذارند

  ، فساد اتالف،    در جلوگیری از  توجهیقابل به میزان    تواندمی اطالعات  انتشار  .  شودباز و خوب    داریحکومت منجر به    نیز  وکند    تأمین

 کند. کمک   هاپروژه مدیریت و افزایش عدالت در سیستم قرارداد سوء

 : دهدمی اطالعات در افغانستان را تشکیل انتشار مبنای   زیرشش سند حقوقی  

 قانون اساسی افغانستان  -1

 قانون دسرتسی به اطالعات  -2

 قانون تهیه و تدارکات عمومی  -3

 عامه مصارف  قانون مدیریت مالی و  -4

 قانون اداره عالی تفتیش -5

 ادارات  مقرره تفتیش داخلی -6

اطالعات پروژه و  انتشار مواردی را برای  ، مصارف عامهقانون دسرتسی به اطالعات و قانون مدیریت مالی و  ،قانون تدارکات 

 11اند. کرده قراردادها مشخص  

زیربنایی را تشکیل    هایپروژه اطالعات  انتشار  تعدیل شده است، اساس    2016که در جوالی سال    12بر این، طرزالعمل تدارکات   افزون 

  ذکر شده است  رصاحت به آن  انتشار  شود و همچنین روش  منترششده، موارد و اسنادی که باید در این طرزالعمل تعدیل .دهد می

منظم در سیستم نظارت    طوربه و اطالعات را  کرده    رعایترا  العات  نرش اط     طرزالعمل  تاو کلیه نهادهای تدارکاتی را ملزم کرده است  

 .کننددرج  13بر پیرشفت قراردادها 

و اسناد قانونی   زیربناابتکار شفافیت    املللیبینمعیارهای    بر اساسکه    افغانستان یزیربنا  ابتکار شفافیت اطالعاتانتشار    رهنمود

)به   14منترش کنند مورد اطالعات را در سطح پروژه و قرارداد  63از کلیه نهادهای تدارکاتی خواسته است تا  ،فوق تهیه شده است 

از هر یک از نهادهای دهی اطمینان  شده در کشور، تیممنترش درستی و کامل بودن اطالعات  تأییدمراجعه کنید(. برای  2ضمیمه 

 تصادفی انتخاب کرده است.صورت پروژه را به   20تدارکاتی زیر که در کارهای زیربنایی دخیل هستند  

 وزارت ترانسپورت  .1

 وزارت احیا و انکشاف دهات  .2

 وزارت انرژی و آب  .3

 کابل  شهرداری .4

 وزارت معارف  .5

 رشکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان  .6

 ی وزارت شهرسازی و اراض  .7

 

 وزارت صحت عامه  .8

 آبیاری و مالداری   ، وزارت زراعت .9

 د افغانستان برشنا رشکت  .10

 اداره هوانوردی ملکی  .11

 اداره مستقل انکشاف زون پایتخت  .12

 وزارت اقتصاد  .13

 وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی .14

 آهن افغانستان اداره خط  .15

 
 املللی شفافیت زیربنایی.: دیزاین پروسه نرش اطالعات، ابتکار بین6رهنمود شامره   - 10
 .www.cost.afدسرتس در: قابل  ،۶گذاری برای ابتکاری شفافیت سکتور زیربنایی افغانستان، ص مطالعه هدف   - 11
 rule/274-rop/procurement-and-law-https://ageops.net/da/documents/procurementدسرتس در: ، قابل ۷۱طرزالعمل تدارکات ص  -12
 ارتقا یافت.  AGEOPSی رهربی میگردید که بعدا به سیستم نظارت از پیرشفت قرارداد ها یک پلت فورم نرش اطالعات است که توسط اداره تدارکات مل -13
 . www.cost.afدسرتس در: ، قابل ۸و  ۷رهنمود انتشار ابتکار شفافیت زیربنایی افغانستان، ص   - 14

http://www.cost.af/
https://ageops.net/da/documents/procurement-law-and-rop/procurement-rule/274
http://www.cost.af/
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  خود یا سیستم تدارکات الکرتونیکی  هایسایت وب   پروژه و قرارداد را در    3440اطالعات  نهادهای تدارکاتی    ، در زمان تهیه این گزارش

ابتکار شفافیت زیربنا   اطالعاتنرش معیارهای خود ر ا بر اساس انتشار  هایسیستم ند. چهار نهاد ه ارش کردمنتافغانستان  باز و

 ها سیستم . این اندگنجاندهموجود خود  هایسیستم در  نوعیبهرا ابتکار شفافیت زیربنا  اطالعاتنرش معیارهای  یا و اندساخته 

مدیریت  سیستموزارت ترانسپورت، مدیریت معلوماتی پروژه های سیستم باز افغانستان،  و تدارکات الکرتونیکی شامل سیستم

(. برخی نهادها هنوز  1)جدول شود می وزارت احیا و انکشاف دهات  مدیریت معلوماتی سیستمو  و آبوزارت انرژی  معلوماتی

  خودشان سایت  را از طریق وب   هاداوطلبی   برندگان و    هاداوطلبی   معلومات در مورد   اما آنها  ؛اند نکردهایجاد  اطالعات    انتشارسیستم  

 کنند. منترش می سیستم تدارکات الکرتونیکی و باز افغانستانن و همچنی

باز افغانستان    و  کلیه نهادهای تدارکاتی باید اطالعات الزم برای تقویت سیستم تدارکات الکرتونیکی   ،تدارکات افغانستان قانون  طبق  

نهادهای تدارکات  ( متام 1.3و  1.2 )بخش اصالحات، ماده مقررات طرزالعمل تدارکات افغانستان  2. مطابق ضمیمه تهیه کنندرا 

زیربنایی مانند   هایپروژه قرارداد و باز افغانستان را با اطالعات مربوط به  و تدارکات الکرتونیک ند به طور منظم سیستما مکلف

این مقررات قانونی همچنین   .کنند روزبه قرارداد و سایر اطالعات حقیقی ، پیرشفت فیزیکی، پیرشفت هاپرداخت ، تطبیق پروژه

  27، به اشرتاک گذاشته است اداره تدارکات ملی سیستم است. مطابق اطالعاتی کهمستلزم بارگذاری اسناد مربوط به قرارداد در 

  وارد را  یو یا اطالعات ناقص کنندمنی  روزبه افغانستان را به طور منظم  حکومتباز و نهاد تدارکاتی سیستم تدارکات الکرتونیک 

 .کنندمی  سیستم

 است. منترششده  که اطالعات آنها به شکل فعاالنه یهایپروژهتعداد مجموعی : ۱جدول 

 نهادهای تدارکاتی  شامره 

  در منترششده    های پروژه تعداد  

 ها سیستم 
  های پروژه تعداد کل  

 منترش شده 
سیستم تدارکات  

الکرتونیکی و باز  

 افغانستان 

مربوط    سیستم 

به نهادهای  

 تدارکاتی 

 330 303 27 وزارت انرژی و آب  1

 429 357 72 وزارت ترانسپورت  2

 31 0 31 وزارت شهرسازی و اراضی  3

 2011 1766 245 وزارت احیا و انکشاف دهات  4

 7 0 7 رشکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان  5

 42 0 42 وزارت صحت عامه  6

 146 0 146 و مالداری ، آبیاریوزارت زراعت 7

 261 255 6 افغانستان برشنا رشکت د  8

 10 0 10 اداره مستقل انکشاف زون پایتخت  9

 19 0 19 کابل  شهرداری 10

 122 0 122 وزارت معارف  11

 3 0 3 وزارت اقتصاد  12

 14 14 0 آهن افغانستان اداره خط  13

 14 13 1 وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی 14

 1 0 1 اداره هوانوردی ملکی  15

 3440 2708 732 تعداد کل 



 

9 

سیستم   سیستم،و در هر دو  نیستهامهنگ  هاسیستم از  کدامهیچ شده با منترش  هایپروژهتر بیش است که  یادآوریقابل 

شده است. در نتیجه تعداد کل  اطالعات  باعث تکرارشده و تدارکاتی درج نهاد هایسیستم و  تدارکات الکرتونیکی و باز افغانستان

 .نیست هاپروژه ده نشانگر تعداد واقعی ش منترش  هایپروژه

شده گروه نهادهای  تأییدطبق معیارهای پروژه منونه از هر نهاد تدارکاتی  20شده، منترش اطالعات تر بیش  کامل وبرای بررسی 

پروژه  7  ،(A)قرارداد پروژه در مرحله اعطای  6هستند: مختلف  یدر مراحل تدارکات هاپروژه (. این 2)جدول   استشده انتخاب  دخلذی 

 . (C) پروژه تکمیل شده  7و  (O) تطبیقدر حال 

 اطالعات   انتشار برای تحلیل و بررسی شدهانتخابمنونه  هایپروژه تعداد : ۲جدول 

 انتشار های  سیستم    تدارکاتی نام نهاد   شامره 
 منونه در هر مرحله   های پروژه 

A O C  تعداد کل 

 mew.gov.af/-https://cost.wrd 6 7 7 20 وزارت انرژی و آب  1

 https://pmis.mot.gov.af 6 7 7 20 وزارت ترانسپورت  2

 https://www.ageops.net 6 7 7 20 وزارت شهرسازی و اراضی  3

 http://projects.mrrd.gov.af/ 6 7 7 20 وزارت احیا و انکشاف دهات  4

5 

رشکت آبرسانی و  

کانالیزاسیون شهری  

 افغانستان 

https://www.ageops.net 

0 7 1 8 

 https://www.ageops.net 6 7 7 20 وزارت صحت عامه  6

7 
وزارت زراعت، آبیاری و  

 مالداری

https://www.ageops.net 
6 2 1 9 

8 
https://www.ageops.net / د افغانستان برشنا رشکت 

DABS.COM 
0 5 2 7 

9 
اداره مستقل انکشاف زون  

 پایتخت 

https://www.ageops.net 
0 7 3 10 

 https://www.ageops.net 0 7 5 12 شهرداری کابل  10

 https://www.ageops.net 6 3 0 9 وزارت معارف  11

 https://www.ageops.net 2 0 0 2 وزارت اقتصاد  12

 ageops.net/  ara.gov.af 0 7 4 11 آهن افغانستان خط اداره  13

14 
وزارت مخابرات و تکنالوژی  

 معلوماتی 

old.mcit.gov.af 
1 7 7 15 

 ara.gov.af 0 0 0 0 اداره هوانوردی ملکی  15

 183 58 80 45 تعداد کل 

م آبرسانی و فاضالب  ستارکاتی مانند شهرداری کابل، وزارت انرژی و آب، سی ی تد نهادها،  شود میجدول مشاهده  که در    طورهامن 

اداره هوانوردی ملکی، وزارت اقتصاد، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی،  شهری افغانستان، رشکت برشنای افغانستان، 

یا  هاپروژه تعداد محدود موجودیت  به دو معنی باشد؛  تواندمی. این اندنکرده یادشده منترش مرحله  3را طی  هاپروژه معلومات 

 .اطالعاتانتشار  ه عدم متایل ب

https://cost.wrd-mew.gov.af/
https://pmis.mot.gov.af/login
https://www.ageops.net/
http://projects.mrrd.gov.af/
https://www.ageops.net/
https://www.ageops.net/
https://www.ageops.net/
https://www.ageops.net/
https://www.ageops.net/
https://www.ageops.net/
https://www.ageops.net/
https://www.ageops.net/
https://www.ageops.net/da/procurement-procedure/contract/progress/MPW%252FARA%252F2017%252FNCB%252FW-008
http://ara.gov.af/fa/page/projects/completed-projects
http://ara.gov.af/fa/page/projects/ongoing-projects
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 فعال انتشار  خالصه    1.1.2

مشاهده  2که در شکل  طورهامن . ه استنهاد تدارکاتی بررسی کرد 15پروژه از  183اطالعات را در  انتشار روند دهی اطمینان  تیم

 است.  ٪ 35.8متوسط   طوربهاطالعات  انتشار  سطح  ،شود می

 

 .دهد میمنترششده در هر نهاد تدارکاتی را نشان  هایپروژهفعال در سطح نهاد و همچنین کل انتشار  :2 شکل 

  ترین میزان وزارت انرژی و آب و وزارت ترانسپورت دو نهاد تدارکاتی هستند که بیش   ،نشان داده شده است  2که در شکل    طورهامن 

 هایمقام به ترتیب در  هاپروژه اطالعات  ٪۶۹انتشار و وزارت ترانسپورت با  ٪۷۳انتشار اطالعات را دارند. وزارت انرژی و آب با انتشار 

 .گیرندمی اول و دوم قرار 

ابتکار شفافیت  معیارهای  بر اساساطالعات انتشار  ٪۴۰به طور متوسط و خود ویژه  سیستم با ایجاد  وزارت احیا و انکشاف دهات 

  و   ۶انتشار    و وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با میزان  15افغانستان  آهنراه. به استثنای اداره  گیرد می در مقام سوم قرار    زیربنا

  سیستم  در  زیربناابتکار شفافیت  را بر اساس معیارهای هاپروژه ٪ از اطالعات ۴۰متوسط  طوربه اکرث نهادهای تدارکاتی درصد  ۱۲

اداره هوانوردی ملکی تنها نهاد تدارکاتی است که هیچ اطالعاتی را در  . اندمنترش کرده  باز حکومت افغانستان و  تدارکات الکرتونیک  

 .استمنترش نکرده فعاالنه  صورتبه خود سیستم معلوماتی یا هم   سیستم تدارکات الکرتونیکی و باز افغانستان

و   )وزارت انرژی و آب، وزارت احیا و انکشاف دهات، وزارت ترانسپورت سیستم ۴اطالعات را در انتشار سطح دهی اطمینان  تیم

انتشار   سیستم، شودمی مشاهده  3که در شکل  طورهامن . است کرده ( مقایسه سیستم تدارکات الکرتونیکی و باز افغانستان

  ، . در این مطالعه گرفته استدر رتبه دوم قرار   ٪ 69ترانسپورت با وزارت  ازآنپس در صدر و انتشار  ٪ ۷۳وزارت انرژی و آب با  اطالعات 

سوم و چهارم   هایرتبه به ترتیب در  سیستم تدارکات الکرتونیکی و باز افغانستان دهات و  و انکشاف وزارت احیا  هایسیستم 

 .هستند

 
 آهن افغانستان اخیراً با وزارت ترانسپورت ادغام شده است.اداره راه -15
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 سیستم 4اطالعات در  انتشار مقایسه:  3 شکل 

در   همزمان با تدوین این گزارش، سیستم تدارکات الکرتونیکی و باز افغانستان ، سیستم شده در هر منترش  هایپروژه از نظر تعداد 

 .پروژه در صدر قرار دارد 1899اطالعات انتشار مجموع با 

سیستم تدارکات الکرتونیکی و  فقط اطالعات منترششده در ، موردنظر سیستم 4اسناد مربوط به پروژه و قرارداد، از انتشار از نظر 

 .قانون دسرتسی به اطالعات مطابقت دارد  15و   13 هایماده با  باز افغانستان

 )منفعلی(   نرش بنابر درخواست 

  ها پروژه . است  کرده انتخاب  تر عمیق و ارزیابی  « نرش بنابر درخواست » پروژه را برای ارزیابی  20پروژه  183از میان دهی اطمینان  تیم 

.  اند انتخاب شده   وضعیت پروژه و منابع متویل   ، مکان   ، ها پروژه تنوع از نظر نوع    ، محدوده اما با توجه به دسرتسی به    ؛ تصادفی   صورت به 

 .به بعد(   2015انتخاب کرده است ) را  در جریان حکومت وحدت ملی    ی تدارک و تطبیق شده ها پروژه   ، دهی اطمینان   تیم   ، بر این افزون  

 ها در نقشه افغانستان: موقعیت پروژه4 شکل 

32%

40%

69%
73%

1899

1766

357
303

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

از سیستم تدارکات الکرتونیکی ب

حکومت افغانستان

یا سیستم مدیریت اطالعات وزارت اح

و انکشاف دهات

سیستم مدیریت اطالعات وزارت 

ترانسپورت

سیستم مدیریت اطالعات وزارت 

انرژی و آب

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

انتشار در هر یکی از پورتال ها%  تعداد کل پروژه های نرش شده



 

12 

گروه نهادهای   1398جوزای  5مورخ  وچهارمین جلسهبیست زیر در  هایپروژه نشان داده شده است  3که در جدول  طورهامن 

 .استشده انتخاب  دوم دهی اطمینان  گزارش، برای دخلذی 

 دوم دهی  اطمینان شده برای پروسهزیربنایی انتخاب  هایپروژه : لیست 3جدول  

 وزارت ترانسپورت 

 نام پروژه  شامره 
نوعیت  

 پروژه 
 وضعیت  موقعیت 

هزینه اولیه قرارداد  

 )به افغانی( 
 کننده متویل 

دست 

 رسی 

P1 

اضافه کاری ساختامن  

رسک موجوده از پارک 

فردوسی الی کمربند کابل 

 کیلو مرت  ۱۵به طول 

 191963602 تحت کار  بلخ  رسک
دولت  

 افغانستان 
 بلی

P2 

اعامر رسک لین دوم کابل 

  24.150لوگر به طول  -

 کیلو مرت 

 565،915.6، 782 تحت کار  لوگر شاهراه
دولت  

 افغانستان 
 بلی

P3 

مرت   12ساختامن اعامر و 

پل آهن کانکریتی کوچه  

کوماندو شهر تالقان مرکز 

 والیت تخار

 تخار رسک
تکمیل  

 شده 
 بلی بانک جهانی  050، 074، 7

P4 

دیزاین و ساختامن رسک 

چغچران و   تااز هرات 

چغچران گردندیوال )الت  

 کیلومرت  60به طول  دوم(

 شاهراه
- غور

 بامیان
 077،911، 463، 4 تحت کار 

دولت  

 افغانستان 
 محدود 

P5 

رسک از ولسوالی  قیرریزی

خاواک   الیپل حصار 

 پنجشیر الت اول 

 پنجشیر رسک
داوطلبی  

 دوباره
20،339 ،440 

دولت  

 افغانستان 
 بلی

 و اراضی   وزارت انرژی و آب 

P6 
انال نهر  کو   بندپروژه احداث 

 ولسوالی بهسود   ،شاهی
 ننگرهار  کانال 

تکمیل  

 شده 
 بلی دولت هند  603، 811، 8

P7  دیوار تحکیامتی لوی کاریز 
دیوار  

 استنادی 
 قندهار 

تکمیل  

 شده 
 بلی بانک جهانی  523، 330، 3

P8 
تحکیامت سواحل دریای  

 ۱-تحت حقان 

دیوار  

 استنادی 
 بلی بانک جهانی  518، 25،147 تحت کار  سمنگان 

P9  000،000، 950، 1 تحت کار  کندز  سد  2 آباد خان بند 
دولت  

 افغانستان 
 محدود 

P10 
پروژه احیا و بازسازی کانال  

 چهاربرجک والیت نیمروز 
 نیمروز  کانال 

تکمیل  

 شده 
 محدود  دولت هند  000، 67،000
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 وزارت شهرسازی و اراضی 

P11 

شهر    آبرسانیاعامر شبکه  

  والیت بدخشان،  آبادفیض 

های زون آبرسانی در   شبکه

(NTLZ ( و )NTHZ ) 

شبکه  

 آبرسانی 
 بدخشان 

تکمیل  

 شده 
 بلی آملان  393،386، 317

P12 

اعامر طرح، دیزاین، نصب و  

فعال سازی فابریکه صنعت  

 ساختامنی پیش ساخت 

وساخت 

 ساز 
 655،579، 763 تحت کار  کابل 

دولت  

 افغانستان 
 بلی

P13 
  خوابگاهپروژه تعمیر 

 قندهار دانشگاه 
 586،536، 102 تحت کار  قندهار  ساختامن 

دولت  

 افغانستان 
 بلی

P14 

البراتوار کیفیت  اعامر تعمیر  

دوا و محصوالت صحی  

 والیت هرات 

 430،444، 117 تحت کار  هرات ساختامن 
دولت  

 افغانستان 
 بلی

P15 

شبکه آبرسانی و  

سیون پروژه رهایشی  زاکانالی

  بافانقالینو صنعتی 

 شهرک حیرتان والیت بلخ 

شبکه  

 آبرسانی 
 بلخ 

تکمیل  

 شده 
143 ،909،800.90 

دولت  

 افغانستان 
 بلی

 کابل   شهرداری 

P16 

ساختامن کانال وزیرآباد  

مربوط پروژه بهبود مؤثریت  

 ترانسپورت شهری کابل 

 بلی بانک جهانی  754،467، 711 تحت کار  کابل  کانال 

P17 
دانشگاه   تا رسک کارته آریانا 

 کابل از طریق گردنه سخی 
 979، 38،184 تحت کار  کابل  رسک

دولت  

 افغانستان 
 بلی

P18 
سیلو  قیرریزی رسک 

 )قسمت چهارم( 
 کابل  رسک

تکمیل  

 شده 
 بلی بانک جهانی  060،192، 249

P19 
  حصه  هایرسک احداث 

 سوم خیرخانه 
 کابل  رسک

تکمیل  

 شده 
151 ،038،035 

دولت  

 افغانستان 
 بلی

P20 

اطالعیه قرارداد پروژه دیزاین  

تفصیلی شبکه مرتوبس  

 کابل 

شبکه  

 مرتوبس
 کابل 

در مرحله  

 تدارک 
158 ،985،522 

دولت  

 افغانستان 
 بلی

 ها پروژه هزینه کل  
10 ،155 ،879 ،059.

5 AFN 

130 ،203 ،577.7 

USD 

متویل   املللی بین  کنندگان کمک که توسط  های پروژه همچنین که توسط دولت و  ی های پروژه  ، دخل ذی گروه نهادهای مطابق توصیه 

  کنندگان کمک شده توسط دولت و متویل  های پروژه . هدف از این کار مقایسه عملکرد اند شده هردو برای این گزارش انتخاب  ، شوند ی م 

 . است   میلیون دالر(   130.2میلیارد افغانی )  16.1016  شده برای این گزارش انتخاب   های پروژه ارزش مجموعی  و همچنین  .  است   املللی بین 

 
 افغانی درنظر گرفته شده است.  78دالر آمریکایی برابر با  1تبادله اسعار نرخ   -16
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 شدهانتخاب هایپروژه در کنندگانمتویل و مشارکت  منابع مالی میزان: 5 شکل 

 20پروژه از    8و همچنین  شافی دولت افغانستان  از طریق بودجه انک   هاپروژه ٪ از  86.3  ، شدهانتخاب  هایپروژهبا توجه به هزینه کلی  

٪ بودجه 0.7٪ و 3.1و آملان و هند به ترتیب  ٪ 9.8. بانک جهانی شود می  متویل املللیبین کنندگانکمک ، توسط موردنظر پروژه 

 .دهدمی شده را نشان انتخاب هایپروژهمنابع مالی برای  میزان 5شکل   .کنندمی  تأمینرا  هاپروژه این 

 نرش بنابر درخواست خالصه    1.2.2

مردم  عموم  مورد اطالعات را در صورت درخواست در اختیار    27تا    کند می نهادهای تدارکاتی را ملزم    افغانستان   ی زیربنا ابتکار شفافیت  

قانون دسرتسی به اطالعات، نهادهای    15ماده  ،  3بند  مطابق    ، بر این افزون    مراجعه کنید(؛   2به ضمیمه  ) 17بگذارند دهی  اطمینان   و تیم 

همچنین بخش   18ایجاد کنند.   کنندگان درخواست   اطالعات به   ارائه العات را برای  دارند تا یک بانک اطالعاتی یا مرکز اط   مسئولیت تدارکاتی  

 19. بگذارند و عموم    کنندگان درخواست اطالعات را در دسرتس  تا    کند می این قانون نهادهای تدارکاتی را ملزم    5ماده    ، 2

تدارکاتی برای  تهیه و به نهادهای    افغانستان   یزیربناابتکار شفافیت  درخواست  به    ،اطالعات   انتشار  رهنمودبر اساس    لیستچک یک  

از مکتوب با امضای وزیر اقتصاد،   ، ندرو  این از. برای حامیت ارسال شده استشده انتخاب  هایپروژهباره در  موردنیاز اطالعات ارائه 

 .و همچنین حامیت اداره تدارکات ملی استفاده شده است  دخل ذی گروه نهادهای رئیس 

  ، اطالعات به مردم از یک نهاد تا نهاد دگر متفاوت است. همکاری برخی از نهادهای تدارکاتی  که ارائه دهدمی نشان  هایافته 

  زیربنابر اساس استانداردهای ابتکار شفافیت  موردنیاز در تهیه اطالعات  رت انرژی و آب و وزارت ترانسپورت خصوص وزاهب

  ، . برای مثال اندنکرده همکاری  دهی  اطمینان   گر با تیمیبرخی نهادهای د ،  وزارت ها   با این    . در مقایسهارزیابی شده است   العادهفوق

اطالعات بر اساس   ارائهدر  شهرسازی و اراضیوزارت . به درازا انجامید روز  31با این تیم کابل برای همکاری  شهرداریمتقاعد کردن 

ای مختلف نفوذ، مانند شکایت به کمیسیون  روز پیگیری و استفاده از ابزاره ۶۳، کمرت همکاری کرده است. پس از درخواست

که دسرتسی به اطالعات   دهد میاین نشان  تنها چند صفحه از اسناد قرارداد را دریافت کرد.  دهی  اطمینان  دسرتسی به اطالعات، تیم

 .پروژه بر اساس درخواست برای عموم آسان نیست 

 
 .۱۶ -۱۵رهنمود انتشار ابتکار شفافیت زیربنایی افغانستان، ص  -17
 . 22قانون دسرتسی به اطالعات، ص  -18
 . 10هامن، ص  -19
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مختلف یک نهاد وجود  هایریاست و  اطالعات بین ادارات نت گذاشدرمیان که هامهنگی برای  دریافت ن همچنیدهی اطمینان  تیم

نرش  خالصه  6. شکل شودی مکه این امر باعث طوالنی شدن پروسه  کنندمی  محولمسئولیت را به یکدیگر  معموالً هاآن ندارد و 

 .دهدمی را نشان  ابتکار شفافیت زیربنابر اساس استانداردهای  بنابر درخواست

 

 اداره 4در  درخواستبه  بنا اطالعات نرش فیصدی: 6 شکل 

 نرش بنابر درخواست   های چالش   3.2

 شود: که به آن اشاره می   اند.شده  ، بنابر درخواست اطالعات نرش دربارهزیر   هایچالش متوجه  دهی اطمینان  تیم ، طورکلیبه

 ابتکار شفافیت زیربناقانون دسرتسی به اطالعات و برنامه درباره  عدم آگاهی  •

ها و  نهادهای تدارکاتی. اکرث دوسیه  اسنادآرشیف سیستم و کهنه و ابتدایی بودن  اسناد آوریجمععدم وجود سیستم منظم  •

 .اندنشده  گذاریبرچسب و  گذارینام اسناد به طور درست 

 .مختلف پراکنده است هایوالیت مختلف حتی در   هایبخشاطالعات مربوط به پروژه در  •

 ضعیف  صورتبههمکاری و گردش اطالعات  نبود  •

 شده منترش اعتبار / دقت اطالعات    4.2

. اطالعات کندمی را بررسی ی تدارکاتی نهادها هایسیستم شده در منترش  معلوماتفرآیندی است که صحت اعتباردهی 

 نظر اختالف تفسیر و  منجر به سوء   ،اعتامد شهروندان با کاهش    تواندمی   اشتباه یا    خطا هرگونه    . باشد  معتربشده باید دقیق و  منترش 

از   ،رشکا برای اطالعات مرتبط به پروژه باشد که همه  اعتامدقابلنهادهای تدارکاتی باید یک منبع معترب و  هایسیستم . شود

منابعی برای نظارت و  عنوانبهبا اعتامد به آن، از آن  دانشجویانمحققان و  ،نهادهای جامعه مدنی  خصوصبه  ،مختلف هایگروه

 .کنندخود استفاده تحقیقات 

ی  نهادهاشده را از طریق اسنادی که بر اساس درخواست از انتخاب هایپروژه شده در منترش اطالعات درستی دهی اطمینان  تیم

سیستم تدارکات ، ت )وزارت انرژی و آب، وزارت ترانسپور  سایت وب / سیستم  3. است  کرده ، ارزیابی است شده ت تدارکاتی دریاف

  سیستم   در  ،مثالعنوان به .  شده است  شناساییو مشکالت در جریان ارزیابی    هاکاستی برخی  و  ( ارزیابی  الکرتونیکی و باز افغانستان 

واقعی    تعداد  کهدرحالیاست  ذکر شده  داوطلب    ۷«  1  دریای تحت حقان  تحکیامت سواحلتعداد داوطلبان پروژه »  ،وزارت انرژی و آب 

  ، شدهمنترش اطالعات  درستی  موارد دیگری از اطالعات نادرست، در هنگام ارزیابی    ،نداوطلب است. همچنی  ۵  ، در اسناد  هاداوطلب 
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درستی  اعتبار /  منودار زیر درصدی  شده درست بوده است. رش اطالعات منت ٪۹۰از  اما به طور متوسط بیش ؛ شناسایی شده است 

 .دهدمی اطالعات منترششده را نشان 

 
 نهادهای تدارکاتی توسطمنترششده  اطالعاتو دقت  اعتبار: 7 شکل 

اطالعات معترب و به   ٪۹۵با سیستم  تریناطمینان قابل وزارت ترانسپورت سیستم  ،شود می مشاهده  7که در شکل  طورهامن 

که   باز افغانستان و تدارکات الکرتونیک  سیستم اطالعات معترب در رده دوم قرار دارد. ٪۹۴ با وزارت انرژی و آبسیستم تعقیب آن 

 .اطالعات معترب در رده آخر قرار دارد ٪۹۲با  بودمنترششده  در آن کابل  شهرداریو اراضی و  شهرسازی وزارت اطالعات 

. برای منونه، پیرشفت مالی  د شو منی   روز به و به طور منظم    به شکل دستی وارد   ها سیستم   موجود در   معلومات تر  بیش   ، بر این افزون  

پروژه    که درحالی گزارش داده شده است    ٪۳۱.۹۶  انتشار   سیستم   ( در مزاررشیف   شهر   داخلی   های رسک کار اضافی  کیلومرت    ۱۵پروژه اول ) 

قدیمی بوده و اگر اقدامات الزمه روی   ها سیستم  پیرشفت داشته است. اطالعات موجود در  ٪۴۲در جریان تهیه این گزارش  یادشده 

 شود. مرصف می   ها پروژه اطالعات  انتشار    که برای شود  موجب ضیاع وقت و منابعی    تواند می دست گرفته نشود این امر  

 ها توصیه   5.2

 پروژه، تدارکات،   سازیآمادهجریان چرخه پروژه به شمول  یک سیستم الکرتونیکی که اطالعات پروژه و قرارداد را در    تأسیس .1

(  آپگرید)  روزرسانیبه و بهسازی به  تواندمی . این امر کند متصل  گیریتصمیم ، با پروسه و تکمیل پروژه  اجرای قرارداد

 .کمک کند  سیستم تدارکات الکرتونیکی و باز افغانستان

 ها سیستم   سطح دقت و اعتبار   افزایش اطالعات به سیستم و    درج نهادهای تدارکاتی با هدف تقویت آنها در    سازی ظرفیت  .2

 اسناد نگهداری  و  آرشیفمنظم  هایسیستم   تأسیسبرای برای نهادهای تدارکاتی  سازیظرفیت هایآموزش  .3

و نهادهای تدارکاتی باید اقدامات   ابتکار شفافیت زیربناموجود با صفحات رسمی نهادها متصل نیستند.  هایسیستم   .4

 .روی دست بگیرند را اطالعات انتشار   برای تقویت موردنیاز

سکرتریت ویژه مبارزه علیه فساد اداری نهادهای تدارکاتی که با ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان تفاهمنامه  اخیراً،  .5

همکاری امضا کرده است را ملزم قرارداده که اطالعات پروژه هایشان را براساس معیارهای این بتکار نرش منایند  

سکرتریت خاص  است.  نشده  ر هنوز به طور کامل درک و تطبیق این معیا  متأسفانه )اسرتاتیژی مبارزه علیه فساد اداری(. 

 کنند کار  اً مشرتکنیاز دارند تا برای تطبیق این معیار  زیربناو ابتکار شفافیت  مبارزه علیه فساد اداری 
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 شفافیت در پروسه تدارکات . 3

 داوطلبی پروژه اعالن    1.3

مشخصی   هایبخشانجام را برای  خود  پیشنهادات  مند عالقه ساختامنی  هایرشکت  ، ایست که از طریق آن»پروسه داوطلبی پروژه  

مناسب    قیمت  تا با یک   شودمی مبنای آن تالش   است که بر  یپروسه مهم. پروسه داوطلبی  کنندمی  ارائه  موردنظراز کار ساختامنی  

در   . و ارزیابی داوطلبی داوطلبیسه مرحله دارد: اعالن داوطلبی، دوره  معموالًپروسه داوطلبی  20« ... شود تطبیق یادشده  پروژه

داوطلبی در قوانین و مقررات موجود    مدتزمان اعالن داوطلبی تا اعطای قرارداد محاسبه شده است.    از  داوطلبی  مدتاین گزارش،  

و برای روش   ماه(  ۴روز ) ۱۲۰از  بیش نباید جهانی، این دوره برای داوطلبی باز ملی،  تجارب خوب اما بر اساس  ؛ محدود نشده است 

 را دربر گیرد.  ماه(  ۵روز ) ۱۵۰از  بیش نباید  املللیبین  باز داوطلبی 

. است تجارت معمول از  بیش سه برابر تقریباً که  استروز  ۳۳۶داوطلبی  مدتاوسط ، شود می مشاهده  ۸در شکل گونه که هامن 

داوطلبی برخی    مدتاین در حالیست که    شده است؛  تکمیل  معینه داوطلبیپروژه در مدت    ۶شده، دوره داوطلبی  پروژه ارزیابی   ۲۰از  

 .روز وقت گرفته است ۱۰۰۰تا  گردن دیوال-، رسکت چغچران مثالعنوان به ، هاپروژه

 
 .http://bit.ly/29zQV0Fدسرتس در: دیویس. ر، استففورد، ر )آنالین(، اعالن داوطلبی پروژه، قابل  -20
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 : دوره داوطلبی8 شکل 

  داوطلبی  است. تضمین بینیپیشغیرقابل داوطلبی طوالنی و  مدتکه  دانند می  22و سکتور خصوصی  21ساختامنی  هایرشکت 

.  شود ی ممر باعث ایجاد مشکالت جدید شده و این ا منقضیماه اعتبار دارد که در نتیجه پروسه طوالنی داوطلبی  ۴تا  3 معموالً

 . تضمینه استماه را دربر گرفت ۱۶ ،ولسوالی بهسود والیت ننگرهار  داوطلبی پروژه اعامر بند و کانال نهرشاهی مدتبرای منونه، 

ند. پروسه طوالنی داوطلبی اهدریافت نکردهزینه جربانی  گونههیچ شد و آنها  منقضیماه اعتبار  ۱۰رشکت پس از  ۱۹ داوطلبی

 .شودیم و پایین آمدن سطح رقابت  هاداوطلبی در   سکتور خصوصی به اشرتاک مندیعالقه باعث عدم 

. در مرحله شودارزیابی می در دو مرحله  معموالً افغانی(  میلیون ۱۰۰از مقدار مشخص است )بیش از  بیش که ارزش آن   ییهاپروژه

. در مرحله دوم، گزارش ارزیابی کندمی را ارزیابی پیشنهادات اسناد داوطلبی، داوطلبی را اعالن و پس از تهیه نهاد تدارکاتی  اول، 

دخیل   . در برخی موارد، شودمی فرستاده  تدارکات ملی،  کمیسیونبه اداره تدارکات ملی و به تعقیب آن به  تأییدبرای  پیشنهادات

 شود. می پروسه تر بیش تأخیر  باعث ، در این پروسه  املللی بینکنندگان متویل شدن  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داوطلبی دوره: 9 شکل 

 ، سهو پر موجود در  بوروکراسی  ، به علت  کمیسیون تدارکات ملی مکاتبه نظریات و انتقادات بین نهاد تدارکاتی و اداره تدارکات ملی و  

، چندین مکتوب بین اداره تدارکات ملی و وزارت انرژی شاهی بند و کانال نهر اعامر  هایپروژه، در مثالعنوان به . بوده است گیرزمان 

 های ضامنت گرفته نشده و  ،ماه وقت گرفته است. هیچ تصمیم نهایی در این دوره زمانی ۱۰از  بیش که  تبادله شده استو آب 

 . شده است  منقضی  نیز رشکت ۱۹داوطلبی 

 : کندمی   متأثررا  هاپروژهداوطلبی   مدت، عوامل زیر 24و نهادهای تدارکاتی 23خصوصی  هایرشکت با  هامصاحبه بر اساس 

  شده بی در زمان مشخص زم برای ارزیابی اسناد داوطلال  هایمهارت ظرفیت کم نهادهای تدارکاتی در خصوص دانش و  •

 .شودمی  کمیسیون تدارکات ملیاسناد از جانب اداره تدارکات ملی و  ر به اشتباهات و رد  منج

 
 . 1398سنبله   11های ساختامنی افغانستان، مصاحبه با رشیف عظیمی، رئیس اجرایی اتحادیه رشکت   - 21
 . 1398سنبله  11دخل و مدیر پروژه در رشکت ساختامنی گلوبال ترست،  زوی، عضو گروه نهادهای ذی علی مصاحبه با  انجنیر  حکمل   - 22
 .1398سنبله  11های ساختامنی افغانستان، مصاحبه با حمیدالله حبیبی، رئیس اتحادیه رشکت  -23
 .1398جوزا  9مصاحبه با سید اجمل شهنه، رئیس نظارت از پیرشفت قراردادها،  -24

کنندهمتویل  

کننده بودجهتنظیم  

 وزارت اقتصاد و وزارت مالی

 کمیسیون ملی تدارکات

 اداره تدارکات ملی

 نهاد تدارکاتی
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و عواید   مشابه هایپروژهطلبی، کامل نیستند. برای منونه، ضامنت داو  هارشکت شده توسط ارائه اسناد داوطلبی  •

 هایرشکت تدارکات در  یهاطرزالعملقوانین و  دربارهاین مشکل برخاسته از عدم دانش کافی . اندناقص  هارشکت 

 .شناخته شده است هاداوطلبییکی از دالیل اعالن دوباره  عنوانبه این امر  ؛است خصوصی  

 سطح رقابت   2.3

.  اندکردهداوطلب در هر پروژه رشکت  ۳.۸۷. به طور متوسط، دهدمی شده را نشان انتخاب هایپروژه سطح رقابت در  ، گراف زیر

زیربنایی   هایپروژه برخی . استبزرگ پایین  هایپروژه کوچک بلند و برای  هایپروژه ، سطح رقابت برای شود می دیده   گونه که هامن 

  قیرریزی ی در آنها رشکت نکرده است. برای مثال، داوطلبی پروژه  ب اما هیچ داوطل  ه شده است؛سپردداوطلبی  نیز برای چندین بار به  

داوطلبی    بنابراین ؛ است بار اول داوطلبی، تنها یک رشکت درخواست داده در ، دو بار اعالن شده است.  ولسوالی خاواک تا پل حصار 

 ه است. برای بار دوم به اعالن سپرده شد 

 

 : سطح رقابت10 شکل 

، تنها یک داوطلب در داوطلبی رشکت کرده و یا هم از روش  پروژه 20پروژه از  ۵در گراف نشان داده شده است، در گونه که هامن 

بزرگ چندین مصاحبه    هایپروژهبرای شناسایی دلیل پایین بودن سطح رقابت در  دهی  اطمینان   منبع واحد استفاده شده است. تیم

که در مقرره  است  یکی از دالیل سطح پایین رقابت »معیارهای ارزیابی داوطلبی«  را با منایندگان سکتور خصوصی انجام داده است.  

 25است.  شدهتدارکات افغانستان و اسناد مرتبط آن تعیین 

 
های ساختامنی  اتحادیه رشکت   وردت ساختامنی گلوبل ترست و ب دخل و مدیر پروژه در رشکزوی، عضو گروه نهادهای ذی حبه با انجنیر اکمل علی مصا -25

 . 1398سنبله  11افغانستان، 
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 :دشون باید بر اساس رشایط ذیل ارزیابی  های داوطلبمطابق قانون،  

 ظرفیت مالی  •

 مشابه  هایپروژه •

 عاید ساالنه  •

. برای منونه، استمشابه« یکی از دالیل اصلی برای پایین بودن سطح رقابت  هایپروژه که معیار » دهد می ما نشان  هاییافته 

مشابه با پروژه مکتب   هایپروژه، مطابق معیارهای قانونی، باید در گذشته کندمی رشکتی که در داوطلبی برای یک مکتب رشکت 

و دیوارهای محافظتی را تکمیل کرده باشد، برای تکمیل معیار    رسک، کانال  هایپروژه حتی اگر    موردنظرباشد. رشکت  کرده  را تکمیل  

اعتامد و فساد اداری در پروسه ارزیابی است. هر سه  گر برای سطح پایین رقابت، عدم  ی . دلیل دکندمنی مشابه« کفایت    هایپروژه »

 . استکاری قابل دست  سادگی بهبوده و  پذیرآسیب معیار ارزیابی فوق در مقابل فساد اداری بسیار 

 هایفرصت . این روش سنتی داوطلبی در تسهیل شودمی شده تسلیم پرنت  فُرمت متام اسناد داوطلبی به شکل حضوری و در 

برای مثال، امکان حذف یکی از صفحات مهم اسناد داوطلبی در جریان پروسه ارزیابی وجود دارد که این امر   .نقش دارد 26فساد 

 .شودر تصمیم به نفع یک رشکت مطلوب یمنجر به تغی تواندمی

 :هاتوصیه   3.3

 واجد رشایط کافی وجود ندارد.  داوطلبان ، باال  بودجهبا  هایپروژه که برای  دهد می ما نشان  هاییافته 

 :زیر در نظر گرفته شود هایتوصیه باید  ،هاداوطلبی در   منصفانه بودن سطح رقابت و  ارتقایبرای 

یر آن به »کارهای مشابه«  یتغ تواندمی . گزینه بدیل برای این معیار بازبینی کند مشابه« را  هایپروژه دولت باید معیار » .1

که شامل   یاست، در جریان پروسه ارزیابی برای کارهایکرده سازی را تکمیل رسک هایپروژه باشد. مثالً اگر یک رشکت 

است  تجربه شده  آمریکا    در نظر گرفته شود. این روش توسط نیروی انجنیری اردویشود  می  کاریخشت و    کانکریت، سنگ 

 .هستند راضیاز این پروسه نیز  هاقراردادیو 

کاری در  از دست با جلوگیری  زیاد احتامل به این روش  ؛آفرهای داوطلبی کردن ایجاد روش داوطلبی الکرتونیکی و دیجیتالی   .2

 شود. می باعث تقویت رقابت عادالنه  ، اسناد داوطلبی

 بزرگ هایپروژه قبل از اعالن داوطلبی بزرگ به چندین بخش و یا هم ارزیابی مارکیت  هایپروژه تقسیم  .3

که در   هاییپروژه در  داوطلبیبه  هاقراردادی قراردادی است. برای ترغیب  هایپروژه امنیت یک ریسک بزرگ در اجرای  .4

 .اضافه شود بل احجام کار در تواندمی یک مورد خاص برای مدیریت ریسک امنیتی  ، اندشده مناطق ناامن واقع 

 مانند قبول دو پروژه برای تجربه مشابه یا کاهش عاید ساالنه   ،بزرگ هنگام ارزیابی  هایپروژهدر معیارهای    پذیریانعطاف  .5

 برای اطمینان از مشارکت و رقابت   سایتوب اعالم داوطلبی در چندین   .6

  

 
 هامن.  - 26
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 مختص به پروژه   های توصیه و   ها نگرانی . 4

 .شود می ارائه    سکتور خصوصی الزم برای دولت و    های توصیه مشخص و    ، مربوط به هر پروژه   های نگرانی در این بخش موضوعات و  

 وزارت ترانسپورت   1.4

 مزاررشیف شهر  داخلی    های رسک کیلومرت کار اضافی در   پانزده   1.1.4

توجیه شده است. بر اساس    وزارت ترانسپورت   ۱۳۹۶/ ۰۳/ ۸روش از طریق نامه رسمی مورخ  و این  است    « منبع واحد این پروژه »   تدارک روش  

که  روز کاری بوده    180قرارداد شود. مدت قرارداد    ، که قرارداد اول این پروژه به آن اعطا شده بود   رشکتی کار اضافی باید با هامن    ، این نامه 

یس قرارداد شده  افغانی با رشکت ساختامنی الیاس و  191،963،602.93است. این پروژه با هزینه روز کاری متدید شده  221بعداً به 

 .است 

  حکم اداره تدارکات ملی و    ۱۳۹۷/ ۱۴/۰۵  مورخ   ، 2704مطابق تصمیم شامره  پروژه را    کار   محدوده رشکت قراردادی اولین تعدیل در زمان و  

افزودن  و اسفالت الیه به سطح قیر دو یر ی تغ  کرد. دالیل این تعدیل عبارتند از دریافت تدارکاتی،  نهاد  ۱۳۹۷/ ۲۸/۰۸مورخ  ، 2934شامره 

  23ماه و  6و زمان آن به  ٪( افزایش یافت 9.21افغانی )  17،685،000هزینه پروژه به  ، نهایت . در آن  جاده پس از امتام  گذاری عالمت 

. رشکت قراردادی  شد تعیین  ۱۶/۰۳/۱۳۹۸ آن  افغانی و تاریخ تکمیل  209،648،602.93هزینه نهایی قرارداد شد و ٪( متدید 92.3روز ) 

در وزارت ترانسپورت تحت بررسی است. آخرین  اکنون  است که    کرده درخواست    محدوده پروژه یر  ی متدید زمان و تغ به منظور  ای بار دوم  بر 

٪ پیرشفت مالی واقعی داشته  42٪ پیرشفت فیزیکی واقعی و 43.2حاکی است که این پروژه ( ۱۳۹۸ثور  / ۲۰۱۹اپریل ) گزارش ماهانه 

 .است 

 ها توصیه و    ها نگرانی 

 ها توصیه  پروژه مربوط به تطبیق    مسائل  تدارکاتی   مسائل 

استفاده از روش منبع واحد   •

استفاده از روش   کهدرحالی 

داوطلبی رقابتی ملی یا  

  املللیبینوطلبی رقابتی دا

 ممکن بود. 

 ۲۲بر اساس بند اول ماده  •

  تدارکات افغانستان، مقرره

روش منبع واحد تنها در رشایط  

اجناس   کهدرصورتی اضطراری و 

فقط از یک    موردنیازو خدمات 

منبع قابل تهیه باشد و یا  

افغانی  ۵۰۰۰تر از قیمت آنها کم 

قرار   مورداستفاده،  باشد

 27. گیردمی

 زمانی  تأخیر٪ 92.3 •

 افزایش قیمت ٪  9.2 •

بطور نا مناسب و   (spacer)گیرها فاصله  •

ناکافی در دیوار های جانبی جویچه در  

برای پوشش   ۲+۱۴۰و  ۱+۴۶۰موقیعت های 

  است. شدهاستفاده کانکریت سیخ ها 

 . )جایی که ریخنت کانکریت در جریان بود(

در متامی   هاجویچه ریت در کف  ککان  درزها •

 .بود مشاهده قابل پروژه 

در   روهاپیادهشیب نامناسب موزاییک در  •

  برخیمتام پروژه مشاهده شده و در 

 .خراب شده بود هاموزاییک  هاقسمت 

در نظر گرفته   مصونیت در این پروژه مسائل  •

کارگران با ابزار   ،مثالعنوان به نشده است. 

کافی حفاظت شخصی مجهز نبودند،  

از  برای جلوگیری استفاده  •

روش منبع واحد تدارکات،  

نهادهای تدارکاتی باید  

توجیهات معقولی برای  

خاب منبع واحد در مقابل  انت

 .کنند  ارائهآزاد  داوطلبی 

عدم توجه کافی در مرحله   •

  ، رسوری پروژه )   سازی آماده 

و ...( منجر به تغییر    دیزاین 

شده  و کار اضافی    محدوده 

است. برای جلوگیری از چنین  

رسوی و  کیفیت    ، تغییراتی 

 .باید بهبود یابد   دیزاین 

برای جلوگیری از مشکالت در   •

پروژه،   مصونیت کیفیت و 
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و طراحی    رسوی مشکالت در   •

  تأخیر   ، محدوده منجر به تغییر  

 .شود می   افزایش قیمت زمانی و  

برای جدا کردن   هشداریوار ن گونههیچ

 .ساحه کار استفاده نشده است

سازوکارهای نظارت  باید 

 .دبهبود یاب

 

ها های آهنی جویچهرسپوشها، : با وجود امتام کار جویچه11شکل: 

 .نصب نشده است

ها در نظر های آهن و قالب خندقفاصله مناسب بین میله 12شکل: 

 .گرفته نشده است

 لوگر   -   کیلومرت رسک کابل   ۲۴.۱۵۰پروژه اعامر    2.1.4

دوباره به داوطلبی گذاشته شد. سه  ، بل احجام کار اشتباهات در  علت به ؛ اما به اعالن سپرده شد  ۴/۰۵/۱۳۹۵در تاریخ این پروژه 

ترین با کم  انفرسرتکچر پروجکتس   یونایتد رشکت    دوم داوطلبی پروژه اشرتاک کردند و دور  ملی در    بازرشکت از طریق پروسه داوطلبی  

 .شد  به آن رشکت اعطا  ۲۴/۰۷/۱۳۹۶ تاریخدر رشکت واجدرشایط شناخته شد و قرارداد   عنوان بهافغانی  782،567،915.6قیمت 

( ۱۳۹۸جوزا    ۷تا    ۱۳۹۶قوس    ۸ماه )  18در مدت    کیلومرت  24.۱۵۰لوگر را به طول  -رشکت قراردادی موظف بود تا بخش دوم جاده کابل

 .کنداحداث 

شناسایی در امتام پروژه    تأخیردالیل    تغییراتمردم محل برای  خواست  و    بر اساس اسناد موجوده، استمالک زمین، تهدیدات امنیتی

است که در زمان   کردهاصالح و متدید زمان پروژه درخواست  برای ۱۳۹۷حوت  ۱۳در رشکت قراردادی  ،حال بااین ؛ استشده 

که این پروژه با پیرشفت فیزیکی   دهد می پیرشفت ماهانه اخیر نشان  هایگزارش . بودنشده  تأییداین تحقیق هنوز  هایبررسی

 .عقب افتاده است ٪۵۲، از جدول زمانی آن ٪۴۲.۵و پیرشفت مالی  ٪۴۸واقعی 

 ها توصیه   و   ها نگرانی 

 ها توصیه  پروژه مربوط به تطبیق    مسائل  تدارکاتی   مسائل 

بل احجام  اشتباهات در  •

که منجر به اعالن    کار

مجدد داوطلبی پروژه  

 .شده است

ماه    15روند داوطلبی   •

تر بیش طول کشید که

  معیارهای جهانیاز 

 .است

زمانی )در زمان   تأخیر٪ 52 •

 نوشنت این گزارش( 

به دلیل  دهی اطمینان  تیم •

تهدیدات امنیتی قادر به  

 . بازدید از سایت پروژه نبود

اطالعات پروژه توسط   نرش  اسناد تخنیکی باید قبل از •

 .قرار گیرد   موردبررسیتیم تخنیکی 

مسائل مربوط به استمالک اراضی باید در هنگام   •

پروژه ارزیابی شود تا از تأخیر در اجرای آن   سازیآماده 

 .جلوگیری به عمل آید

مطالبات مردم محل باید در مرحله طراحی   ، تا حد امکان •

آن جلوگیری   پروژه گنجانیده شود تا از تأخیر در اجرای

 .گردد
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 در والیت تخار   مرتی   12ساخت پل کانکریتی    3.1.4

  آفر گشایی داوطلب در    3را دریافت کردند و فقط    داوطلبیداوطلب اسناد    6آغاز شد.    ۱۳۹۵میزان    ۹این پروژه به تاریخ    ات روند تدارک

  عنوانبه افغانی  7074050 ترین قیمت برگزار شد، رشکت کردند. درنتیجه رشکت ساختامنی شغنان با کم  ۱۳۹۵عقرب  ۹ به تاریخ که 

روستایی به این رشکت اعطا شد. جلسه قبل   سازیراهقوس در چوکات برنامه ملی  ۲۹برنده داوطلبی اعالن و قرارداد پروژه به تاریخ 

 .رشکت قراردادی گرفته شد  با ۱۳۹۸اسد  ۷اری، منابع و سایر مقدمات به تاریخ از رشوع پروژه جهت وضاحت برنامه ک

در مورد پیرشفت آهسته کار از برنامه ملی   ۱۳۹۶عقرب   ۷، رشکت قراردادی در حال بااینآغاز شد.  ۱۳۹۵قوس  ۲۹کار ساخت پروژه در 

تکمیل گردیده است.  ۱۳۹۶قوس  ۲۸در تاریخ تعیین شده  تأخیربدون  وساز ساخت روستایی اخطاریه دریافت کرد. کار  سازیراه

 .تحویل داده شد مسئولیت رفع روز دوره 365  زمانمدت پس از  ۱۳۹۷جدی  ۸این پروژه به تاریخ   ،رسانجام

 ها توصیه و    ها نگرانی 

 ها توصیه  پروژه مربوط به تطبیق    مسائل  تدارکاتی   مسائل 

  3دالیل عدم حضور  •

آفر  داوطلب در جلسه 

  تیمبرای  گشایی 

دهی  اطمینان 

مشخص نشده و نیاز  

 .داردتر بیش  به بررسی

داوطلبی این  دوره  •

ماه است که   3پروژه 

تجارب  معمول  با 

مطابقت   داوطلبی 

 .دارد 

پروژه   قجاری شدن سیالب در جریان تطبی •

باعث ایجاد نگرانی و چالش گردیده است.  

خاک حفاری مسیر آب را مسدود کرده و  

جهت جریان آن را تغییر داده است. در نتیجه  

سیل بخشی از مسجدی را که در نزدیکی  

و چاه آب عمومی را   زدهآسیب پروژه قرار دارد  

رشکت قراردادی   ، کامالً تخریب منوده. اگرچه

مسجد را تعمیر کرده و   دیدهآسیب قسمت  

به مردم وعده داده است که چاه جدید حفر  

پس از دریافت   متأسفانه خواهد کرد، اما 

تکمیل پروژه، ساحه را بدون حفر   رستیفکت

 .چاه ترک کرد 

برگزاری جلسه نظرخواهی توسط  •

نهادهای تدارکاتی با آن عده از  

داوطلبانی که برای رشکت در جلسه  

برای اند نکرده رشکت  آفر گشایی 

شناسایی دلیل عدم رشکت در برنامه  

سطح   تواندمی مذکور. نظرخواهی 

آینده   هایپروسه رقابت و عدالت را در 

 .بهبود بخشد

از   وزارت ترانسپورت موظف است قبل •

تکمیل پروژه به رشکت   رستیفکت دادن 

وضعیت کلی تخنیکی و  ،قراردادی 

 .را ارزیابی کند هاپروژه محیطی 

اجرای یک اصالحیه قرارداد بین نهاد   •

تدارکاتی و قراردادی برای رسمی سازی 

توافقات جدید و ضامنت اجرای  

 .مناسب آنها
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 مرتی 12ساخت پل کانکریتی  درباره: مصاحبه با مردم محل 14شکل  والیت تخار ،مرتی 12: ساخت پل کانکریتی 13شکل 

 

 چغچران   - هرات    جاده دیزاین و ساخت بخش دوم    4.1.4

دو رشکت برای   ۱۳۹۲میزان  ۲۸برای بار اول، به تاریخ  .سطح پایین رقابت سه بار منجر به ناکام شدن اعالن داوطلبی این پروژه گردید

فرستاده شد اما نهاد تدارکاتی هیچ جوابی   28داوطلب شدند. گزارش ارزیابی به خدمات انکشاف و بازسازی افغانستان این پروژه 

در بار دوم داوطلبی، تنها دو   .گرفته شد تصمیم ۱۳۹۳ثور  ۲۸اعالن دوباره پروژه در جلسه شورای وزیران به تاریخ  .دریافت نکرد

برای بار   ۱۳۹۳میزان  ۲۳ تاریخپروژه به  .شد  ه رشکت کردند بازهم تصمیم به اعالن مجدد داوطلبی گرفت آفر گشایی رشکت در جلسه 

رسطان   ۳۰تنها یک رشکت در آن رشکت کرد که باعث اعالن مجدد پروژه برای بار چهارم به تاریخ  این بارسوم به اعالن سپرده شد و 

 گردید.  ۱۳۹۴

.  تنها یک کمپنی برای داوطلبی حضور داشت که پیشنهاد آن مورد ارزیابی قرار گرفت ۱۳۹۴سنبله  ۴به تاریخ  ، آفر گشایی در روز 

تصمیم به بررسی و   کمیسیون تدارکات ملیدر  ۱۳۹۴عقرب  ۲۱ارسال شد و به تاریخ  کمیسیون تدارکات ملی گزارش ارزیابی به 

برای تأیید به کمیته ملی تدارکات   ۱۳۹۴دلو  ۱۰ قرار گرفته و به تاریخ  رسیدگیجدد پروژه گرفته شد. نظرات کمیته مورد ارزیابی م 

کمیته ملی تدارکات مرشوط بر اینکه آفر مالی رشکت   947تخنیکی در مصوبه شامره  گزارش ۱۳۹۵حمل  ۲۸ارسال شد. به تاریخ 

فرستاده شود، به   وقت وزیر اقتصادنیز و  مشاور ارشد در امور زیربنا به آقای قیومی دتأیی داوطلب از طرف نهاد تدارکاتی جهت 

 4،463،077،911این قرارداد به رشکت ساختامنی وینکو امتیاز با قیمت مجموعی    ۱۳۹۵رسطان    ۱در تاریخ    ،تصویب رسید. رسانجام 

 .شد اعطاافغانی 

  ، است. طبق اسناد موجود  مشاهده نشده محدوده پروژهتغییر در زمان / هزینه /  گونههیچ  ،دهیاطمینان در طی تحقیقات تیم 

  دهد می ٪ پیرشفت مالی پروژه را نشان 27.69فت فیزیکی و  ٪ پیرش 36موجود   هایگزارش در حال انجام است. آخرین  وساز ساخت 

به دلیل تهدیدات امنیتی قادر به بازدید از سایت  دهی اطمینان  . تیماستدر جدول زمانی پروژه  ماندگیعقب ٪ 10 دهندهنشان که 

 .پروژه نبود 

 ها توصیه و    ها نگرانی 

مربوط    مسائل  تدارکاتی   مسائل 

 پروژه به تطبیق  

 ها توصیه 

 
های مربوطه و نهادهای دولتی، به  مرکزی را در زمینه تدارک اجناس، کارها، مشاوره و خدمات به وزارتخانهخدمات انکشاف و بازسازی افغانستان نقش  - 28

 .با اداره تدارکات ملی ادغام شد 1393حوت  13این اداره در  .عهده داشته است
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بار برای یافنت یک داوطلب واجد   4این پروژه   •

رشایط به داوطلبی سپرده شد. اعتقاد بر این  

تعیین   ،رقابتسطح  پایین بودن علت است که  

بلند از جانب نهاد تدارکاتی بوده است    معیارهای

  ساالنه و صورت  حجم معامالت ، )پروژه مشابه

 .حساب مالی(

واجد رشایط مطابق با سند  پروژه مشابه داوطلب  •

تر از معیار مندرج در بخش  داوطلبی نبوده و کم 

 .رشایط و ضوابط قرارداد است 2.4.1

 .ماه طول کشیده است 33  تقریباً روند داوطلبی  •

  علتبه  •

تهدیدات  

  تیم  ،امنیتی

دهاطمینان 

موفق به  ی 

از   بازدید

سایت پروژه  

 نشده است. 

٪ عقب  10 •

از جدول  

 زمانی 

  ،نهادهای تدارکاتی باید قبل از اعالم پروژه •

و امکان پیدا کردن   وتحلیلتجزیه را  هاپروژه

واجد رشایط را ارزیابی کنند. این   داوطلبان

تجزیه پروژه به  درباره  گیریتصمیم امر به 

  تأخیرو جلوگیری از  ترکوچک  هایقسمت 

 .کندمی در روند داوطلبی کمک 

که ممکن است خطرات   هاییپروژه برای  •

و   امنیتی داشته باشند، یک مورد اضافی 

. این امر  افزوده شود تواندمی بل احجام 

را به داوطلبی در پروژه ترغیب   هارشکت 

 .خواهد کرد 

 

 بخش اول   – والیت پنجشیر    ولسوالی خاواک تا  حصار    پل قیرریزی رسک   5.1.4

 ۲۳اما فقط یک رشکت در  ؛دو بار متدید شدآن شد و اعالن داوطلبی  اعالم ۱۳۹۷ثور  ۵و در  آغاز ۱۳۹۷حمل  ۲۲ت این پروژه از اتدارک

تر از سه  کم  کهدرصورتی وچهارم مقرره تدارکات افغانستان، پنجاه ماده پنجم  بندرشکت کرد. طبق آن در داوطلبی  ۱۳۹۷ یجوزا

. در نتیجه آوردای ادامه کار با یک داوطلب به دست ارشد را بر  رهربینهاد تدارکاتی باید تصویب  ،داوطلب در داوطلبی رشکت کنند

 داوطلبی قیمت پیشنهادی رشکت بسیار بلند است و فقط یک داوطلب در  اعالم کرد که »  رسامً وزیر ترانسپورت    ، ۱۳۹7جوزای    ۲۹در  

 « پروژه را دوباره اعالن کنید.؛ بنابراین رشکت کرده است

کمیته ارزیابی   . برگزار شد سه داوطلب با حضور  1397اسد  ۲۰ جلسه آفرگشایی در آغاز و  ۱۳۹۷رسطان  ۹در داوطلبی دوباره این پروژه 

داوطلب واجد رشایط   درباره توصیه نهاد تدارکاتی  اینکه با توجه به د. به پایان رسان  ۱۳۹۷میزان  ۲۵و در  آغاز  ۱۳۹۷اسد  ۲۱ بررسی خود را از 

زیربنایی به رسپرستی دکرت محمدهامیون    های پروژه اداره تدارکات ملی درخواست وزارت ترانسپورت را رد کرد. جلسه ویژه    ، بود مشخص ن 

اعالن این پروژه برای سومین بار تصمیم گرفت و همچنین تقسیم پروژه را به چندین قسمت توصیه کرد.    درباره   ۱۳۹۷عقرب   ۱۹قیومی در  

باال بودن رشایط مندرج در سند داوطلبی قادر به  علت بود. این وزارتخانه به  در مرحله تدارکات قرارداد پروژه  ، در زمان نوشنت این گزارش 

 .میلیون دالر( است   14.94افغانی )   1،400،000،000ه تخمینی پروژه در حدود  یافنت یک داوطلب واجد رشایط نبود. هزین 

 ها توصیه و    ها نگرانی 

مربوط به    مسائل  تدارکاتی   مسائل 

 پروژه تطبیق  

 ها توصیه 

ه  این پروژه سه بار به داوطلبی سپرده شد •

 است. 

ماه است که    8داوطلبی  زمانمدت  •

 .رویه مناسبی نیست طورمعمولبه

شده در  علت رشایط سخت تعیینرقابت کم به   •

 .اسناد داوطلبی

این پروژه در   •

  ات حال تدارک

 .است

  ،نهادهای تدارکاتی باید قبل از اعالم پروژه •

و امکان پیدا کردن   وتحلیلتجزیه را  هاپروژه

واجد رشایط را ارزیابی کنند. این   داوطلبان

زیه پروژه به  تج درباره گیریتصمیم امر به 

در    تأخیرو جلوگیری از  ترکوچک  هایقسمت 

 .کندمی روند داوطلبی کمک  
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 وزارت انرژی و آب   4.2

 شاهی بند آبگردان و کانال نهر   اعامر   1.2.4

آغاز  1393دلو  21در روند داوطلبی این پروژه را  ،توسط دولت هند  شدهمتویل اختیاری رژی و آب با استفاده از وجوه غیر وزارت ان

به روش داوطلبی باز ملی اداره خدمات بازسازی و انکشافی افغانستان  وزارت اقتصاد و  در    1394حمل    9  . دور اول داوطلبی درکرد

رشکت   19 و غیر واجد رشایط دانسته شدهرشکت  3داوطلب در جلسه داوطلبی رشکت کردند،  22برگزار شد. در مجموع، 

تجربه در اجرای  علت عدم افغانی به  7953690قیمت با قیمت داوطلبی  ترینپایین پیشنهاددهنده. نخستین یست شدند لشارت

ین پروژه با قیمت  . در نتیجه، ا غیر واجد رشایط شناخته شدپروژه  موردنیازپروژه مشابه و عدم ارائه نامه رسمی خرید تجهیزات 

که قیمت با توجه به این یس خان که دومین قیمت پایین را ارائه داده بود، اعطا شد. ئبه رشکت ساختامنی ر  افغانی  7985460

اداره خدمات قیمت بود،  ترینپایین پیشنهادکنندهاز بودجه اولیه بود و برنده قرارداد دومین  ترپاییندرصد  32.34پیشنهادی 

 . شدسفارت هند توسط  تأیید خواستار  (ARDSبازسازی و انکشافی افغانستان ) 

ماه طول   10شد که بیش از  ردوبدلو وزارت اقتصاد  29وزارت انرژی و آب، اداره تدارکات ملی  بدین منظور، چندین نامه رسمی بین

وزارت   د. رسانجام، کننده منقضی شداوطلبی   هایرشکت مالی    هایضامنت کشید، در این مدت هیچ تصمیمی نهایی اتخاذ نشد و  

داوطلب مشارکت کردند. این  5که در آن  آغاز کرد  1394حوت  11انرژی و آب تصمیم به اعالن مجدد پروژه گرفت و این روند را در 

 افغانی اعطا شد.  8811603قیمت مجموعی با  «نجات طلعت»سازی به رشکت ساختامنی و رسک  1395/ 04/ 07در  پروژه 

مسکونی در برابر   هایخانه هکتار زمین زراعتی و محافظت از اراضی زراعتی و  1000 آب برای  آوریجمع هدف اصلی این پروژه 

اهش  ک٪ 5.73با   تکمیل شد،  موقعبه پروژه (. 09/11/1395تا  09/04/1395) هفته بود  30اجرای این پروژه   زمانمدت سیالب بود. 

 افغانی ساخت.  8306402.4قرارداد را   ییمت نها یه قکاشتباهات در بل احجام کار  علت مت مجموعی قرارداد به یدر ق

 ها توصیه و    ها نگرانی   

 ها توصیه  تطبیق پروژه   مسائل  تدارکاتی   مسائل 

ماه طول کشید. نبود   16.5روند داوطلبی   •

  و  دست بوروکراتیکارتباطات واضح و فرایند 

بین اداره تدارکات   سوءتفاهمگیر منجر به پا

  شد. تیم وزارت انرژی و آب  ملی و

صفحه    600به سوابقی در حدود  دهی اطمینان 

 .امضا و مهر دسرتسی پیدا کرد 100با بیش از  

این روند برای سکتور خصوصی بسیار   •

ماه منتظر    10رشکت    19ناامیدکننده بود.  

مالی پیشنهادی آنها   هایتضمین ماندند و 

بر  مسئولیت آن را  کسهیچ منقضی شد و 

کت  ، یک رش افزون بر ایننگرفت.  عهده

شناخته  ساختامنی که در دور اول واجد رشایط 

توضیحی از پروسه کنار   هرگونهبدون  شده بود 

 .زده شد

نواقصی نظیر   •

امتام نادرست  

ریزی و  کانکریت 

در طول   کاریسنگ

پروژه مشاهده  

افزون  شده است. 

کانال   مسیراین، بر 

مشکالت با  به علت 

مردم محل  

و   تغییریافته

بنابراین مطابق با  

 طرح پروژه نیست. 

حفظ و مراقبت   •

کانال مورد غفلت  

 هایاسرتاتژیی تدارکاتی باید نهادها •

هامهنگی و ارتباطات داخلی و  

خارجی خود را بهبود بخشند. معرفی  

 هاقالب تکنولوژی و استفاده از 

به   تواندمی ( در این فرایند هامنونه)

 .دستیابی به این هدف کمک کند 

از  دهی اطمینان  تیم هایبررسی •

که ارتباطات  دهدمی اسناد نشان  

بین این ادارات عامه   گاههیچ ایمیلی 

نشده است. استفاده از  استفاده

را به   موردنیاز زمان  توانستمی ایمیل 

کاهش داده و  توجهیقابل میزان 

 .ترسیع بخشدرا  گیریتصمیم روند 

 پروژه باید شامل ارزیابی سازیآماده  •

 .باشد بل احجام کار

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

 .تدارکات و حقوق سکتور خصوصی بود

واقع شده و نیاز به  

 .توجه دارد
 

مرت کندگی کانکریت بدون سیخ سانتی 15: به ضخامت 15شکل 

که ممکن است در  شود میکانال دیده  C-C ساده( بر روی قسمت)

 .باشد  وسازساختاثر عدم دقت در حفظ رطوبت کانکریت در طول 

در  ابتکار شفافیت زیربنای افغانستاندهی اطمینان تیم  :16شکل 

 موارد خاص پروژه گیریاندازهحال 

 

   دیوار تحکیامتی لوی کاریز   2.2.4

  مورخ   آفر گشایی  داوطلب در جلسه    6رشکت اسناد داوطلبی دریافت کردند و    10روند تدارکات این پروژه آغاز شد.    18/07/1395در  

عنوان  ماهه، رشکت ساختامنی »راک بوند« را به  3رشکت کردند. کمیته ارزیابی پس از طی یک دوره داوطلبی  1395 عقرب  19

-H-681-AF IDA / TFافغانی( معرفی کرد. با استفاده از کمک مالی شامره  3،330،523ترین قیمت ) داوطلب واجد رشایط با کم 

تدارکات داوطلبی    روش( وزارت انرژی و آب این قرارداد را از طریق  ARTFبانک جهانی )صندوق وجهی بازسازی افغانستان    012029

 به رشکت ساختامنی راک باند اعطا کرد.  09/1395/ 14باز در  

ماه   10وهوای نامساعد و رفع نیازها و اختالفات مردم محل و دهقانان ماه برای رشایط سیل و آب  3مدت قرارداد به شمول 

درصد تأخیر زمانی   30دهنده تجدیدنظر شده است که نشان 1396/ 10/ 22د. تاریخ امتام واقعی تا ( بو 1396/ 07/ 21 - 1395/ 09/ 14) 

  1396/ 10/ 20یافته به آن در است. علت این تأخیر تهدیدهای امنیتی در سایت پروژه بود. رسانجام، این پروژه مطابق بودجه تخصیص 

 تحویل داده شد. 

 ها ها و توصیه نگرانی 

 ( 1) تحکیم سواحل دریای تحت حقان    3.2.4

  15کرد.   آغاز 18/07/1395ر را د  داوطلبی باز ملی  وزارت انرژی و آب روند تدارکات این پروژه توسط بانک جهانی متویل شده است.

ز  ماه ا  2رشکت کردند. پس از گذشت  18/08/1395 مورخ  آفر گشایی داوطلب در  7داوطلب اسناد داوطلبی را دریافت کردند و 

 ها توصیه  مسائل تطبیق پروژه  تدارکات مسائل  

ای در  هیچ نگرانی عمده  •

روند تدارکات آن  

 مشاهده نشده است. 

 ٪ تأخیر زمانی داشته است. 30 •

 مسائل امنیتی در طول اجرای پروژه •

دهی به علت مشکالت امنیتی قادر به بازدید از  تیم اطمینان  •

 سایت پروژه نبود. 

 نظری ارائه نشده  •
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دالر   381023ترین قیمت )رشکت ساختامنی راک باند( با کم  پیشنهاددهندهبه اولین  09/1395/ 09 روند داوطلبی، قرارداد در

 افغانی( اعطا شد.  25147518)  آمریکایی

رفع   ،وهواآب رشایط نامساعد  ،سیل به علت ماه  3به شمول مدت اضافی   بودماه(  13روز )حدود   390اجرای این پروژه  زمانمدت 

  بود؛   28/10/1396  شدهبینیپیشو تاریخ اکامل    04/10/1395  وسازساخت   آغاز. تاریخ  دهقانان  و اختالفات مردم محل و  مشکالت 

و   کردمهلت تعیین شده را  ماههسه درخواست متدید  23/08/1396ر فصل زمستان د  فرارسیدن به علت، قراردادی حالبااین

وزارت انرژی و آب هیچ موافقتی   شده )متدید زمان(،تکمیل کند. برای تغییر درخواست  1397 جوزای 30رد تا پروژه را در موافقت ک

تأخیر، از سوی   علت، رشکت قراردادی به ه است درصد پیرشفت داشت 73 فیزیکی صورتبه این پروژه  کهدرحالی صادر نکرده است؛ 

دالیل   درباره. هیچ سندی  ه استدر والیت بلخ )واحد هامهنگی پروژه( هشدار دریافت کرد ها  هبخش والیتی ریاست هامهنگی پروژ 

از   مزاررشیفو پیرشفت کار پروژه در  هافعالیت در همین حال،  نشده است؛ ارائهدهی اطمینان  به تیم وسازساخت در  تأخیراین 

گزارش شده است. واحد هامهنگی پروژه پیشنهاد فسخ  قبول غیرقابلو  بخشرضایت ضعیف، غیر  نگی پروژه واحد هامه سوی

قراردادی صورت نگرفته است.  از طرف وزارت انرژی و آب و نه  اما هیچ اقدامی برای رفع مشکل نه از طرف ه است؛ قرارداد را داد

که   ه استمصاحبه کرده است. در نتیجه، تیم دریافت  31و مقامات سمنگان  30از ساحه با مردم محل پس از بازدید دهی اطمینان  تیم

 درصدی ظرفیت مالی پایین قراردادی گزارش شده است.   157  تأخیراصلی  علتپروژه را بدون اکامل رها کرده است و   ،قراردادی 

 ها توصیه و    ها نگرانی 

 هاتوصیه  /تطبیق پروژه  مسائل /مسائل تدارکات 

 ها توصیه  تطبیق پروژه   مسائل  تدارکات مسائل  

 
 اعضای شورای انکشافی محلی.  - 30
 . 1398رسطان  26الله افضلی، آمر ساحوی ریاست آبیاری، وزارت انرژی و آب، رحمت  - 31
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که کار    تعهد منودقراردادی چندین بار رشکت  •

عمل  خود  اما به تعهدات  ؛بردمی پروژه را پیش 

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

تیم مدیریت قرارداد خواسته است تا قرارداد با  

تاکنون  اما این قرارداد  ؛ فسخ شود راک باند

و این خالف رشایط قرارداد  است فسخ نشده 

 است. 

 

 تأخیر ٪ 157 •

کیفیت آن ضعیف گزارش شده   •

  است و مشاهدات تیم 

هنگام بازدید نیز  دهی اطمینان 

چنین بوده است. موضوعات  

کیفیتی از قبیل پرکاری مجدد،  

ضعیف در کل پروژه   بندیقالب 

 .مشاهده شده است

عملکرد ضعیف قراردادی و ترک   •

 پروژه قبل از اکامل آن 

درصدی    157اصلی تأخیر   علت  •

پایین بودن ظرفیت مالی  

 .قراردادی است

ساختامنی   هایرشکت  •

برای جلوگیری از تأخیر  

باید مدیریت پروژه را  

 . بهبود بخشند

ی تدارکاتی باید  نهادها  •

مکانیزم نظارت را بهبود  

بخشند تا از نواقص در  

 کیفیت جلوگیری شود. 

پروژه باید   سازیآماده   •

شامل ارزیابی ظرفیت  

 هاقراردادی مالی 

 .باشد

 

حفاظتی در محل  : به علت سیل اخیر، قسمتی از بخش17شکل 

 دیده است. پروژه آسیب

: قالب کاری ضعیف در رسارس دیوار موردنظر مشاهده 18شکل 

 شود.می

 ( 2)   آباد خان دیزاین تفصیلی و ساخت بند    4.2.4

  2 آبادخان بند کمیسیون تدارکات ملی خواست تا روند تدارکات شش بند از جمله پروژه  وزارت انرژی و آب از 10/12/1394 به تاریخ

  . در بود( در نظر گرفته نشده 1395) 2016 سال  مالیزیرا این موارد در برنامه  د بودجه آن را تخصیص دهد؛را تصویب و کُ 

روند قرارداد آنها فوراً انجام شود. از وزارت مالیه  رد و دستور داد تاکرا تصویب  هاپروژهکمیسیون تدارکات ملی  22/12/1394

وزارت انرژی و آب روند تدارکات پروژه )دیزاین   ند. به دنبال آن،کتأمین آمریکا  ت باکخواسته شد تا بودجه آن را از صندوق مشار 

داوطلب اسناد داوطلبی    13بار    نخستین . برای کرد ولسوالی کندز را آغاز  آباد خان واقع در منطقه  ( 2)  آبادخان تفصیلی و ساخت بند 

 . اشرتاک کردند آفر گشایی جلسه داوطلب در    3و فقط   ندرا دریافت کرد

قیمت   ترینپایین  پیشنهاددهنده سومین ، International Holding Groupرشکت ساختامنی عمران انرژی در مشارکت با رشکت 

پروسه   نخستین ، کمیسیون تدارکات ملی حالبااین  واجد رشایط شناخته شد؛  آمریکایی دالر   24825445ارداد  با قیمت مجموعی قر 

 بر دالیل زیر لغو کرد:  داوطلبی را بنا

 ایجاد رقابت منصفانه منظوربه و تعریف واضح رشایط قرارداد  مقیدالف( تغییر روش تدارکات به داوطلبی 

 . کمیته ارزیابی که دارای دانش تخنیکی در زمینه موضوعات مرتبط با پروژه باشندب( شمولیت افراد ماهر در 

 ج( لزوم برگزاری جلسه قبل از داوطلبی به این دلیل که این یک پروژه با مقیاس بزرگ است. 

رشکت سند  5محدود( آغاز شد. در نتیجه  املللیبینبا روش داوطلبی مقید )داوطلبی  18/11/1395 روند داوطلبی مجدداً در

برای تصویب نهایی به کمیسیون    27/01/1397رشکت کرد. این پروژه در    آفر گشایی  پیشنهاد را دریافت کردند و فقط یک رشکت در  

  ، اما به این رشط که رشکت  ؛تصویب کرد  23/03/1397این پروژه را در  ارسال شده است. کمیسیون تدارکات ملی  تدارکات ملی 

  ( محدود املللیبینداوطلبی ) در نتیجه، این قرارداد از طریق فرآیند تدارکات داوطلبی مقید ی خود باشد. کننده عملکرد عالتضمین

 اعطا شد.  1397میزان   22در   آمریکاییدالر   25312500با قیمت مجموعی  Linco Infratech Limitedبه رشکت  
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دالر  25312500( و هزینه قرارداد شده ) آمریکاییدالر  21270000٪( تفاوت بین هزینه برآورد شده )19دالر )  4042500حدود 

درخواست تضمین عملکرد عالی  . شوددیده می  ایعمده انحرافات نیز در روند داوطلبی مجدد  و همچنین  ( وجود داردآمریکایی

 . کات استنهاد تدارکاتی خالف مقررات تدار توسط 

 ؛ مالحظاتی داشت تعیین شده است. اداره تدارکات ملی  مقید زیرا روش تدارکات داوطلبی ؛ت مدت زیادی طول کشید اروند تدارک

 تأیید شده است.  اما این پروژه بدون توجه به این مالحظات از سوی کمیسیون تدارکات ملی 

 : به صورت زیر است  اداره تدارکات ملیمالحظات اصلی 

 مشکل مالی رشکت . 1

 ورشکستگی رشکت پیشنهادی -2

 ها توصیه و    ها نگرانی   

تطبیق    مسائل  مسائل تدارکات 

 پروژه 

 ها توصیه 

فقط یک   سطح پایین رقابت  •

در داوطلبی این    پیشنهاددهنده 

 پروژه رشکت کرده است. 

داوطلبی    هماه 28 زمانمدت  •

در این   تجارب معمول فراتر از 

 . استزمینه 

  اداره تدارکات ملینظرات  •

ظرفیت مالی و  درباره 

ورشکستگی رشکت، از سوی  

کمیسیون تدارکات ملی نادیده  

 گرفته شده است. 

در زمان تدوین   •

این گزارش،  

آغاز  کار عملی 

 نشده است. 

وزارت انرژی و آب باید اکیداً از قانون و مقررات تدارکات   •

شده  افغانستان پیروی کند، کمیته ارزیابی از رشکت پیشنهاد

خواسته است ضامنت عملکرد عالی ارائه کند، آنچه که در  

خالف    ات تدارکات افغانستان وجود ندارد؛ بنابراینمقرر 

مقرره تدارکات افغانستان است. این پروژه توسط اداره  

  تدارکات ملی تسهیل و از طریق کمیسیون تدارکات ملی

 شده است. تصویب 

درصد می باشد از رشکت   10تامینات در طرزلعمل تدارکات   •

 درصد تامینات درخواست شده است.   20متذکره  

 

 نیمروز   ساخت کانال چهاربرجک   5.2.4

  1395/ 31/05وزارت انرژی و آب روند تدارکات آن را به روش داوطلبی باز ملی در    .ه است این پروژه توسط دولت هند متویل مالی شد

یی  ردند. بودجه اهدا کت  کداوطلب در روند داوطلبی رش  4اما فقط   کردند؛  معیاری را دریافت   نامهرشط داوطلب   5.  ه است آغاز کرد

دالر   1037389.582قیمت پیشنهادی داوطلب واجد رشایط و  آمریکاییدالر  1000000از طرف سفارت هند برای این پروژه 

وزارت انرژی و آب این مسئله را از طریق   بود،  یی واجد رشایط باالتر از مبلغ اهدا  پیشنهاددهندهبود. از آنجا که مصارف  آمریکایی

مبلغ   توانندمی که آنها فقط م کرد اعال هرگونه افزایش در این وجوه این سفارت با رد  وزارت اقتصاد با سفارت هند درمیان گذاشت. 

را به رشکت واجد رشایط پرداخت کنند. این موضوع به طور رسمی برای قبول   آمریکایی دالر  1000000یعنی مبلغ  ،شدهمشخص 

 را پذیرفت.  آمریکایی دالر   1000000با رشکت واجد رشایط به اشرتاک گذاشته شد. در نتیجه این رشکت قیمت قرارداد  یا رد  

با قیمت مجموعی   «اتحاد کاروان»سازی رشکت ساختامنی و رسک  بهرا  یوزارت انرژی و آب قرارداد 18/10/1395 تاریخبه 

اراضی زراعتی و  جریب 24000مرت آبیاری  8164( اعطا کرد. هدف این پروژه با طول آمریکاییدالر   1000000افغانی )  67000000

 خانواده بود.  4000تسهیل زراعتی برای  
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  به تاریخ تضمین عدم بروز نواقص.  ساله یک با یک دوره ( 1396/ 09/ 22تا  1395/ 10/ 22)  ماه بود  11اجرای این پروژه  زمان مدت 

برای   وزارت انرژی و آب یک تیم فنی را  درخواست کرد.  برداری خاک ٪ مصارف اضافی را برای کارهای اضافی 30قراردادی  1396/ 01/ 05

وزارت انرژی و آب درخواست قراردادی را به دالیل زیر رد    ات ک اما ریاست تدار   ؛ رد ک کار اضافی را تأیید    ، این تیم   بررسی کار اضافی ارسال کرد؛ 

 رد: ک 

 رضوری است. افزایش قیمتدرباره   کنندهمتویل   . قبل از انجام هرگونه کار اضافی، گرفنت تأییدی1

 وزارت انرژی و آب است که صورت نگرفته بود. . هرگونه تغییر در محدوده کاری پروژه نیازمند تأیید 2

این پروژه    18/09/1396که قراردادی به آن توجه نکرده بود. رسانجام در    ٪ نیاز به یک قرارداد جدید دارد25. کارهای اضافی بیش از  3

 به امتام رسید.  افزایش قیمت و   تأخیراندکی زودتر و بدون 

 ها توصیه و    ها نگرانی   

 ها توصیه  تطبیق پروژه   مسائل  تدارکات مسائل  

  4  تجارب خوببر اساس  مدت داوطلبی •

 ماه است. 

عدم برقراری ارتباطات واضح بین   علتبه  •

رشکت قراردادی و نهاد تدارکاتی، کارهای  

اضافی توسط قراردادی انجام و انجام آن  

کننده تأیید  از سوی تیم فنی نهاد تدارک 

اما از طرف ریاست تدارکات  است؛  شده

جربان خسارتی صورت   گونههیچ رد شده و 

 نگرفته است. 

مشکالت   علتبه  •

  امنیتی، تیم 

دهی  نان اطمی

نتوانسته از سایت  

 پروژه بازدید کند. 

باید ظرفیت خود را بهبود   سکتور خصوصی  •

که قوانین و  به دست آورد  خشد و اطمینان ب

به  موضوع . این دفهم می مقررات نافذ را 

احتاملی مانند   هایزیان تا   کندمی آنها کمک 

انجام کارهای اضافی قبل از کسب تأییدی را  

 مدیریت کنند. 

ساختامنی باید برای   هایرشکت اتحادیه    •

ایجاد ظرفیت درباره قانون تدارکات و اجرای  

الزم را   هایآموزش پروژه برای اعضای خود 

 ارائه دهد. 

 وزارت شهرسازی و اراضی   4.2

دهی  اطالعاتی درباره روند تدارکات و رشایط اعطای قراردادها منترش نکرده است؛ بنابراین تیم اطمینان گونه این وزارت هیچ 

ها، بازدیدهای  های مربوطه ارزیابی کند. این تیم فقط برای دیدن کیفیت و جریان کار پروژه نتوانست موضوعات شفافیت را در پروژه 

 . ها انجام داده استهای پروژه محدودی از سایت 

 مرکز والیت بدخشان   آباد سیستم آبرسانی در فیض   اعامر   1.3.4

گروپ« اعطا شده است. کار ساخت این پروژه  هولدینگ این پروژه توسط دولت آملان متویل مالی و قرارداد آن به رشکت عمران »

داده شده است. نزدیک به دو سال اکنون توسط قراردادی به پایان رسیده است و رسامً به وزارت شهرسازی و اراضی تحویل هم

   برداری است.است که این پروژه در حال بهره
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 ها ها و توصیه نگرانی   

 ها توصیه  مسائل تطبیق پروژه  مسائل تدارکات 

اطالعات آن   •

ارائه نشده  

 است. 

های تنظیم  محل به علت مشکالت در دیزاین و اجرای آن،  •

 پذیرند. مناسب نیستند و در برابر سیل بسیار آسیب  آب

ها قرار دارند، هیچ  از آنجا که مخازن در کنار کوه و تپه •

دیوار محافظی برای محافظت مخازن در برابر سیالب و  

 ریزش سنگ وجود ندارد. 

حفظ و مراقبت منظم پروژه و در  •

های محل  صورت امکان تغییر مکان 

 تنظیم آب 

باید شامل ارزیابی سازی پروژه آماده  •

وضعیت سایت و موقعیت مکانی  

 پروژه باشد. 

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

 نشده است

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

 محافظوی برای پروژه در نظر گرفته نشده است

 ساخت فابریکه تولید قطعات پیش  .1

 ها توصیه  مسائل تطبیق پروژه  مسائل تدارکات 

ای در سایت این پروژه مشاهده نشده  هیچ نگرانی عمده  • اطالعات ارائه نشده  •

بخش  است و در کل کار پروژه از نظر فیزیکی رضایت 

است به دلیل نظارت منظم از سوی مقامات عالی  

 ویژه جاللتآمب رئیس جمهور. دولت، به 

این کارخانه دارای منابع و مواد خام  در حال حارض،   •

محدود برای تولید قطعات پیش ساخت است؛  

 کننده است. بنابراین، تداوم پروژه موضوع نگران 

دولت باید کارخانه را بهبود   •

ببخشد و سکتور خصوصی را  

به استفاده از تسهیالت آن  

 ترغیب کند. 

سازی پروژه باید شامل  آماده  •

 باشد. ارزیابی پایداری پروژه نیز 
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سازی فابریکه ریزی، طراحی، نصب، ساخت و فعال: برنامه21شکل 

 ساختتولید قطعات پیش

ساخت، : مصاحبه با رئیس فابریکه تولید قطعات پیش22شکل 

 والیت کابل

 اعامر خوابگاه دانشگاه قندهار   3.3.4

 ها توصیه  مسائل تطبیق پروژه  مسائل تدارکات 

اطالعات ارائه   •

 است. نشده  

ریزی  بندی کانکریت قالب  •

کیفیت در رسارس پروژه  کم 

  23)شکل  شود  مشاهده می 

 را ببینید(. 

مدیریت نادرست سایت عدم   •

تجهیز کارگران به تجهیزات  

را    23)شکل  حفاظت شخصی  

 ببینید(. 

نهادهای تدارکاتی باید مکانیزم نظارت خود را بهبود بخشند تا   •

صات پروژه به طور  ها و مشخ اطمینان حاصل شود که نقشه 

شود.  وساز رعایت می کامل اجرا شده و اقدامات کیفی ساخت 

رصاحت در قراردادهای ساختامنی ذکر  مصونیت در کار به 

ها مکلف نیستند تا از معیارهای  نشده و بنابراین قراردادی 

کننده به همراه اداره  مصونیت پیروی کنند. واحدهای تهیه 

ا موردبررسی قرار دهند و  تدارکات ملی باید این مسئله ر 

استانداردهای ایمنی را در قرارداد اعامل کنند، مانند استفاده از  

تجهیزات حفاظت شخصی و بیمه برای کارگرانی که در حین کار  

 اند. دیده   وساز آسیب ساخت 

 

منظور جلوگیری های کانکریت به: ایجادکننده فاصله میان قالبspacer]انداز ]استفاده از فاصلهکاری نادرست و عدم: قالب23شکل 

ها برای ایجاد مصونیت های پارپت امتداد دیوار در نوک سقف ساختامنهای فوالدی در دیوارهشدن میله برهنهزدگی باعث از زنگ

 شده است. تربیش
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 اعامر البراتوار سنجش کیفیت محصوالت طبی و ادویه   4.3.4

 ها توصیه  مسائل تطبیق پروژه  تدارکات مسائل  

اطالعات پروژه ارائه   •

 نشده است. 

مدیریت ضعیف و تدابیر نامناسب مصونیت در سایت پروژه   •

مثال، هیچ نوع نوارچسب  عنوان مشاهده شده است. به 

شده و مخزن فاضالب  های حفاریهشداری در اطراف جوی 

  )سپتیک( استفاده نشده است و کارگران به تجهیزات

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

برای جلوگیری از   •

مشکالت مربوط به  

کیفیت و مصونیت،  

های باید میکانیزم

 نظارت بهبود یابد. 

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

 شده و مخزن سپتیک استفاده نشده است.حفاریگونه نوار هشداری در اطراف آبروهای : هیچ24شکل 

 بافان سازی پروژه مسکونی قالین آبرسانی و کانال   5.3.4

 ها توصیه  مسائل تطبیق پروژه  مسائل تدارکات 

اطالعات ارائه نشده   •

 است. 

تیم سعی در دسرتسی به سایت پروژه داشته   •

است؛ اما به علت عدم همکاری ریاست  

مزاررشیف، اجازه شهرسازی و اراضی در 

مراجعه به سایت پروژه را دریافت نکرد؛  

هرچند این تیم به طور غیررسمی به منطقه  

 رفت؛ اما نتوانستند محل پروژه را پیدا کند. 

قانون دسرتسی به اطالعات در سطح   •

مرکزی و والیتی تفهیم نشده است؛  

بنابراین نهادهای جامعه مدنی و  

کمیسیون نظارت دسرتسی به  

برای افزایش آگاهی و اجرای   اطالعات

 قوانین باید اقدامات الزم انجام دهد. 

 کابل   هرداری ش   4.3

 وزیرآباد ساخت کانال    1.4.4

داوطلب اسناد داوطلبی    97آغاز کرد.    1398ثور    25شد و شهرداری کابل مراحل تدارکات آن را از    متویلاین پروژه توسط بانک جهانی  

داوطلب    4( تنها  .رشکت نسخه کاغذی اسناد داوطلبی را دریافت کردند  3رشکت از طریق اداره تدارکات ملی و    94را دریافت کردند ) 

پروژه پیشنهاد   برنده داوطلبی عنوانبه قیمت را  ترینپایین  پیشنهاددهندهنخستین و کمیته ارزیابی  کردنددر روند داوطلبی رشکت 

از مصارف تخمینی پروژه بود، از داوطلب خواسته   ترپایین درصد  38کرده است. از آنجا که قیمت پیشنهادی داوطلب واجد رشایط 
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  رشکت واجد رشایط  را به کمیته ارزیابی ارائه دهد.  هایشفعالیتمقرره تدارکات توجیهات و تفکیک  632، فقره 47شد طبق ماده 

 قیمت پیشنهادی خود را به رشح زیر ارائه کرد:  ترینپایین، دالیل ( چایت قرهرشک )

،  آالتماشینتر بیش خواهد کرد و مایل است تا گذاریرسمایه( در افغانستان Qara Chay ICچای )قره انفرادی رشکت  •

 ]به افغانستان[ انتقال داده و به کار گیرد. اشداشته را از امکانات دست  موردنیاز کارکنان تجهیزات و  

خصوص در افغانستان، از سوی حکومت آذربایجان و  ه ، باشمرزیبرون  گذاریرسمایه چای، برای توسعه رشکت قره  •

 . کندمی و حامیت مالی دریافت  تشویقتجارت آذربایجان  هایاتاق

به جای خرید از  آن را به سهولت  تواندمی فوالد دارد که  سیخ هایقیر، سمنت و  چای بیش از قدر کافی ذخایررشکت قره  •

 . افغانستان ارسال کند به هایشپروژه برای بازار محلی 

با قیمت مجموعی  ( ICB) املللیبینروش داوطلبی ، دالیل ارائه شده منظور و قرارداد از طریق فرآیند 1396دلو  15در نتیجه، در 

بوده است.   آمریکایی دالر  17108800هزینه تخمینی این پروژه  .شدچای اعطا انفرادی قره به رشکت  آمریکاییدالر  10623201

قیمت، ادعایی را به شهرداری کابل و اداره تدارکات ملی ارائه کرد و پس از چندین ارتباط شفاهی  ترینپایین  پیشنهاددهنده دومین 

 کرد.  نظررصف و کتبی، این داوطلب از پروسه رسیدگی به ادعا  

 . شدتکمیل  2017واگذار و در فربوری  «خطیب العاملی »دیزاین این پروژه به رشکت مشاوره 

مصارف  1397حوت  4. در ، بودروز مدت تضمین عدم بروز نواقص  360( با 1398ثور  13 – 1396دلو  15ماه ) 15مدت قرارداد 

ماهه برای قراردادی تصویب شد.   3.7متدید زمان  1398ثور  17٪ افزایش یافت. در 5.4به  بل احجام کار تعدیلعلت قرارداد به 

 قراردادی برای درخواست متدید زمان دالیل اصلی زیر را ذکر کرده است: 

 . دو فصل زمستان در مدت قرارداد واقع شد •

 توسط کارفرما  تجهیزات قواعدم تعیین منطقه  •

 کار  محدودهافزایش  •

 اقدامات امنیتی و انسداد مرز  •

 کانال جاری شدن آب در   •

شده توسط  واحد تدارکاتی دالیل ارائه (، KUTEIشهری کابل ) ونقلحمل  وریبهره فنی توسط برنامه بهبود  وتحلیلتجزیه پس از 

اسد  31که تکمیل عملی قرارداد را به  مان به مدت قرارداد را تصویب کردروز متدید ز  111پذیرفته و  5و  3، 1قراردادی را در موارد 

  دهندهنشان داشته است که  فیزیکی% پیرشفت 94(، پروژه 1398عقرب  8است. در زمان نوشنت این گزارش )  تغییر داده  1398

   است.% افزایش یافته  5.42به علت تعدیل بل احجام کار . هزینه پروژه  است% تأخیر 52.8
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 ها توصیه و    ها نگرانی   

 ها توصیه  تطبیق پروژه   مسائل  مسائل تدارکات 

٪ تفاوت بین هزینه تخمینی  38 •

  کهدرحالی و قیمت قرارداد. 

قیمت پیشنهادی سه داوطلب  

% و  5%،  2دیگر به ترتیب  

% بلند از تخمین انجنیری  17

بوده است. تفاوت میان  

و باالترین قیمت   ترینپایین

ماهه   7% است. روند 55

داوطلبی نسبتاً خوب به نظر  

 . رسدمی

 

 % تأخیر زمانی 52.8 •

 % افزایش هزینه 5.42 •

در محل پروژه ضعیف بود. برخی از کارگران   مصونیت •

محافظتی    بدون پوشیدن کفش، دستکش و عینک

 . اندشده دیده 

یا بوی آب   هابویانواع درباره   محیطیزیست نگرانی   •

منجر به بروز انواع مختلفی   تواندمی در کانال. این 

ل شود.  کانا در اطراف در میان افراد ساکن  هابیامری

با توجه به موقعیت توپوگرافیک کانال، شیب  

جریان یابد و در   رسعتبه آب  دهدمنی موجود اجازه 

 . شود می نتیجه باعث جمع شدن آب در طول کانال 

٪ تفاوت در بل  38 •

%  52.8احجام کار،  

تأخیر زمانی و  

% افزایش  5.42

هزینه نشان  

که نهاد باید   دهد می

 سازیآماده مرحله 

پروژه را بهبود بخشد  

و به کیفیت و دقت  

رسوی و دیزاین  

 تری کند. توجه بیش 
 

 

موضوعات پروژه با آمر پروژه و درباره دهی اطمینان : تیم 25شکل 

 .کندمیگفتگو  وزیرآباد قراردادی پروژه کانال 

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

 .قرار دارد 

 رسک کارته آریانا تا دانشگاه کابل از طریق گردنه سخی   2.4.4

  ساحه پروژه دهی ارائه نکرده است؛ بنابراین، تیم فقط قادر به بازدید از شهرداری کابل اطالعات موردنیاز این پروژه را به تیم اطمینان 

 برای مشاهده رعایت کیفیت کلی پروژه شد. 

 ها ها و توصیه نگرانی   

 ها توصیه  مسائل تطبیق پروژه  مسائل تدارکات 

نشده   اطالعات ارائه  •

 است. 

 های کنار رسک کاری نامناسِب جوی سنگ •

ساخت باکیفیت پایین استفاده شده  های پیشفرش سنگ •

ها فرش های کانکریت در سطح سنگ است؛ کندگی الیه 

 مشاهده شده است. 

 مجهز نبودند. ( PPEکارگران با تجهیزات حفاظت شخصی ) •

تابلوهای عالیم مصونیت در محل پروژه برای تفکیک بین ساحه   •

 ز و ساحه غیرساختامنی استفاده نشده است. وساساخت 

برای مدیریت و   •

حفظ کیفیت و  

جلوگیری از  

مشکالت ایمنی  

قبل و بعد از اجرای  

پروژه باید نظارت بر  

 پروژه بهبود یابد. 
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ها فرشهای کانکریتی در سطح سنگ: کندگی الیه27شکل 

 مشاهده شده است.

های کنار اعامر جویکاری نامناسب در ها و سنگ: سنگ28شکل 

 رسک مشاهده شده است.

 ( 4ساخت رسک اصلی سیلو )بخش    3.4.4

تطبیق شده است. این پروژه  (  KUTEIشهری کابل )  ونقلحمل   وریبهره این پروژه توسط بانک جهانی متویل و از طریق برنامه بهبود  

داوطلب در جلسه    11معیاری دریافت کردند.   نامهرشط  پیشنهاددهنده  24به داوطلبی گذاشته شد و در نتیجه   1393میزان   22در 

  1393جدی    10گزارش ارزیابی را در    و   شد  گامشته  هاپروژه برای ارزیابی    1393عقرب    27رشکت کردند. کمیته ارزیابی در    آفر گشایی  

 شده تکمیل کرد. در مدت تعیین

روبرو موافقت کمیسیون تدارکات ملی با کمرتین قیمت را برای این پروژه توصیه کرد که  پیشنهاددهندهنخستین کمیته ارزیابی 

افغانی است. این پروژه در   245825160افغانی و مصارف تخمینی پروژه  230843400واجد رشایط  پیشنهاددهنده. قیمت شد

ماه طول  7مراحل داوطلبی  متام. میوند اعطا شد ی مرشق در مشارکت با رشکت به رشکت ساختامنی و انجنیر  1394حمل  30

 1395ثور  1و تاریخ اکامل آن  1394ثور  2آن  آغاز ماه بود،  12در تدارکات نیست. مدت قرارداد  تجارب معمولکشید که مطابق با 

 تعیین شده بود. 

جوزا   31تا  1395ثور  1روز )  61اداره تدارکات ملی، مدت قرارداد برای کمیته  967بر اساس حکم شامره  02/1395/ 13 به تاریخ 

روز متدید  28قرارداد برای دومین بار برای  زمانمدت  1395/ 04/05ر کمیته اداره تدارکات ملی د  1127( متدید و طبق حکم 1395

ته اداره تدارکات ملی، اصالحیه سومی  کمی 1733. طبق حکم شامره مشخص کرد 1395رسطان  28شد که تاریخ تکمیل قرارداد را 

افغانی    249060792.39افغانی( که قیمت نهایی قرارداد را به    18216792.39٪ افزایش داد )7.89ا  پروژه ر   قیمتصورت گرفت که  

 . شدتکمیل و تحویل شهرداری کابل  1395رسطان    30افزایش داد. رسانجام، این پروژه در  

 : است شده ذکر  زایش قیمت اف در زیر دالیل تأخیر زمانی و 

م راهنامیی و رانندگی،  را ملزم به تهیه و نصب دو ترانسفرمر، عالی که قراردادی  پروژه محدوده و  تغییر در بل احجام کار •

 . کردمی امور  ...لیس و پاسگاه پُ 

 برداشنت مواد نامناسب از سایت پروژه •

 . دانستمی آن را برای ادامه کار الزم  کیفیتبی که تیم ارزیا تأخیر در گزارش آزمایشات البراتواری •



 

38 

 ها توصیه و    ها نگرانی 

 ها توصیه  تطبیق پروژه   مسائل  مسائل تدارکات 

ماه طول کشید که   7داوطلبی  •

مطابق با معیارهای جهانی در  

 . تدارکات نیست 

 

، مانند  تمشکالت کیفی •

ها در کل  و چقوری هاشکاف 

 پروژه مشاهده شده است. 

متدید در مدت قرارداد  دو  •

٪ 24.7صورت گرفت که منجر به  

 تأخیر زمانی و 

 . شد% افزایش هزینه 7.89 •

برای مدیریت و حفظ کیفیت قبل و   •

  آنبعد از اجرای پروژه باید نظارت بر 

پروژه باید   سازیآماده بهبود یابد. 

پروژه و   محدودهشامل ارزیابی 

 هایفعالیت مالحظات مربوط به 

در سایت باشد تا از    موردنیازاولیه 

 تأخیر در تطبیق آن جلوگیری شود. 
 

 .آن است وسازساختپروژه در سال دوم  کهدرحالی ؛است مشاهده قابل ( در متام طول رسک خوردگیترکعمده ) هایدرز : 29شکل 

 احداث رسک حصه سوم خیرخانه   4.4.4

داوطلب اسناد داوطلبی را دریافت کردند و  6به امتام رسیده است.  1396/ 23/02آغاز و در  05/07/1395تدارکات این پروژه در 

ها موظف شد. این کمیته  برای ارزیابی پروژه10/08/1395رشکت کردند. کمیته ارزیابی در  آفر گشایی داوطلب در جلسه  3فقط 

افغانی واجد رشایط دانست؛ اما از  147418440ن قیمت برای این پروژه را با قیمت پیشنهادی تریدهنده پایین نخستین پیشنهاد

طرف اداره تدارکات ملی رد شد؛ زیرا پیشنهاددهنده منابع مالی را که در سند داوطلبی مشخص شده بود، ارائه نکرد. کمیته ارزیابی  

ترین قیمت برای این پروژه واجد رشایط شناخته شد.  پیشنهاددهنده پایین به پایان رساند. دومین  08/01/1396گزارش ارزیابی را در 

 ماه به درازا انجامیده است.   5بر اساس مقررات تدارکات افغانستان مدت ارزیابی سه ماه است؛ اما ارزیابی این پروژه حدود 

  151038035غر« با مبلغ قرارداد به رشکت »الیاس ویس« در مشارکت با رشکت ساختامنی »آریوب اسپین 1396/ 02/ 23 به تاریخ

( بود. این پروژه بدون تأخیر امتام و به  1397/ 14/03تا   04/1396/ 10افغانی اعطا شد. مدت قرارداد این پروژه یک سال تقویمی )از 

  3جویی  کاری موجب رصفه  محدودهحال، بودجه حین تکمیل پروژه به علت تغییرات در این شهرداری کابل تحویل داده شده است؛ با

 افغانی کاهش یافته است.  145417270.6درصدی شده و مصارف به 
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 ها ها و توصیه نگرانی   

 توصیه  مسائل تطبیق پروژه  مسائل تدارکات 

  ارزیابی پیشنهادات  •

ماه   5، )آفر ها(

طول کشید که  

فقره   37خالف ماده  

مقررات تدارکات   2

افغانستان و  

طرزالعمل تدارکات  

است. مطابق  

قانون، کمیسیون  

باید سند   ارزیابی

داوطلبی را حداکرث  

روز ارزیابی و   30در  

گزارش آن را به مرجع  

اعطاکننده ارسال  

کند. کمیته ارزیابی  

در صورت داشنت  

دالیل منطقی  

هلت را  تواند م می

برای یک ماه دیگر  

 33متدید کند. 

 

عامه در فرآیند حفظ و  مردم عدم مشارکت  •

مثال،  عنوان مراقبت پروژه، مایه نگرانی است. به 

پوشش فوالدی جوی به رسقت رفته و با جمع  

شدن مصالح ساختامنی در هر دو طرف رسک،  

های کنار رسک و سیستم تخلیه مسدود  جوی 

 شده است. 

ضعیِف کنرتل کیفیِت مواد باعث بروز  اقدامات  •

عنوان منونه،  برخی خسارات شده است. به 

ها در  کیفیت پایین پوشش آهن کانکریت جوی 

های سایت پروژه مشاهده شده است. پوشش 

های ها در بسیاری از قسمت آهن کانکریت جوی 

 تقاطع رسک قسامَ تخریب شده است. 

ده  دهی تشخیص دا افزون بر این، تیم اطمینان  •

است که در طول اجرای پروژه تغییری در دیزاین  

سازی دهنده آماده ایجاد شده است که نشان 

ناقص پروژه است. در ایستگاه دانش، حصه  

سوم، این رسک ابتدا برای خیابان دوطرفه  

طراحی شده بود؛ اما به درخواست مردم محل،  

طرفه تغییر یافته و باعث شده  به خیابان یک 

میلیون افغانی   5.5حدود    است بودجه پروژه

 کاهش یابد. 

نهاد تدارکاتی باید افراد واجد   •

رشایط را برای کمیته ارزیابی  

بگامرد. کمیته ارزیابی باید درک  

جامعی درباره قوانین و مقررات  

مربوط به تدارکات و همچنین  

های فنی و مالی داشته  مهارت 

 باشد. 

مشارکت عمومی در روند حفظ و  •

ع مهمی  مراقبت پروژه موضو

است؛ بنابراین، حس مالکیت باید  

 در بین مردم محل بهبود یابد. 

نظارت و بازرسی کامل در حین   •

اجرای پروژه مهم است و برای  

حصول اطمینان از کیفیت باید  

توسط نهادهای تدارکاتی نظارت  

 صورت گیرد. 

در جریان مراحل شناسایی و   •

سازی باید با مردم گفتگو  آماده 

های آنان به  یه صورت گیرد تا توص

دست آید تا باشد که از تغییر دیزاین 

 در هنگام تطبیق جلوگیری شود. 
 

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

 و سوءاستفاده توسط مردم

دهی درباره موضوعات مرتبط با پروژه با : عضو تیم اطمینان31شکل 

 کند.مردم محل گفتگو می
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 شبکه مرتو بس کابل  تفصیلی دیزاین    5.4.4

رشکت پس از اعالن این پروژه از طریق سیستم اداره تدارکات ملی سیستم   4آغاز شد. بار اول    05/1396/ 23ر  روند تدارکات این پروژه د 

  اسناد الزم رد   مینتأ عدم علت خود را ارائه دادند. پس از ارزیابی مقدماتی، یک رشکت به  مندیعالقه مدیریت معلوماتی پروژه ابراز 

  آفر گشایی در  Planet SAتنها رشکت  1396/ 29/07 به تاریخ لیست قرار گرفتند. شارت و بقیه در  غیر واجد رشایط شناخته شد 

  شد به اعالن سپرد و خواستار دریافت اسناد ابراز عالقه دوباره این پروژه را  اداره تدارکات ملی  07/09/1396 به تاریخ . حضور یافت

  Planet SAرشکت    ست کرد و تنها یلرشکت را شارت   3شد. کمیته ارزیابی    هارشکت از  (  EOIسند ابراز عالقه )  15ه منجر به دریافت  ک

را با قیمت مجموعی قرارداد  Planet SAواجد رشایط شناخته شد و اسناد داوطلبی را ارائه داد. رسانجام، کمیته ارزیابی، رشکت 

تدارکات   کمیسیون ، حال بااین توصیه کرد؛  1397/ 25/09 نهایی در تأییدبه کمیسیون تدارکات ملی برای  آمریکایی دالر  2607527

واجد  [ پروژه مشابه داوطلبموردنیازابل برای ارزیابی ]موارد کوزارت مالیه، اداره تدارکات ملی و شهرداری »ملی فیصله کرد که 

در اداره تدارکات ملی برگزار شد و رسپرست وزارت مالیه و رئیس  1397/ 09/ 26 این جلسه در« جلسه برگزار کنند. کرشایط، باید ی

 ها میلیون برای طراحی پروژه مرتوبس نیازی به رصف  ه »کاداره تدارکات ملی در این جلسه حضور داشتند. در این جلسه فیصله شد  

  ک م کملی باید در معرفی مشاوران  استخدام شوند و رشکت خطیب العا   املللیبیندالر نیست، بهرت است که دو یا سه مشاور فنی  

 ند.« ک

 . است شهرداری کابل از سوی و انجام مراحل تدارکاتی این پروژه در حال طراحی اکنون 

 ها توصیه و    ها نگرانی   

 ها توصیه  تطبیق پروژه   مسائل  مسائل تدارکات 

ماه دربر گرفته و هنوز نهایی   22تهیه طرح این پروژه تاکنون   •

 نشده است. 

بسیار کند است و مهلتی برای نهایی شدن   گیریتصمیم روند  •

 این پروژه تعیین نشده است. 

 نظری ارائه نشده  • نظری ارائه نشده  •
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 ها پروژه در    افزایش قیمت زمانی و    تأخیر . 5

 ها پروژه   افزایش قیمت   1.5

. با توجه  شودمی زیربنایی در افغانستان پنداشته    هایپروژهدو مشکل اساسی در اجرای    عنوانبهپروژه    افزایش قیمتو    یزمان  تأخیر

افزایش ٪ 18.7به طور متوسط  2018ده در سال شساختامنی ارزیابی  هایپروژه (، 2018)دهی اطمینان گزارش اول هاییافته به 

پروژه    20را در    افزایش قیمتمسئله  دهی  اطمینان   ، تیم2019در سال    34اند. کرده را را تجربه  در مهلت اج  تأخیر٪  119و بیش از    قیمت

مورد آن در مراحل   7و  نشده است منترش پروژه توسط وزارت شهرسازی و اراضی  5، اطالعات هاپروژه د. از میان این بررسی کر 

تغییر در قیمت قرارداد در طول  و یااند  شده یا تکمیل  پروژه که  8را فقط در  افزایش قیمت بنابراین، تیم ؛ بود تحت کار تدارکاتی یا 

ساختامنی به طور متوسط    هایپروژه ،  شودمی دیده    32که از شکل    طورهامن   کرده است.   گیریاندازه،  شدهاجرای قرارداد تصویب  

 .اندداشته   افزایش قیمت٪  3.8

 
 هاپروژه: افزایش هزینه 32شکل 

 
 .www.cost.afدسرتس در ، قابل 28و   26، صص 2018دهی اول ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان، سال گزارش اطمینان - 34
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 عبارتند از:  هاهزینه ، دالیل اصلی افزایش 36و سکتور خصوصی  35ساختامنی  هایرشکت طبق مصاحبه با  

 قدیمی یا منقضی شده  و رسوی • اسناد طراحی

 دیزاینو   در بل احجام کار نقایص  • 

 • تغییرات در محدوده کاری 

و  ( P16 - P20دارای افزایش هزینه متعلق به شهرداری کابل ) هایپروژه نشان داده شده است، اکرث  32که در شکل  طورهامن 

این  کهدرحالی  ؛درصد افزایش هزینه مواجه است  9.21با ( P1. پروژه کار اضافی در مزاررشیف )است( P1 - P5وزارت ترانسپورت )

عی داشته است. دالیل اصلی  درصد پیرشفت مالی واق  42واقعی و    فیزیکی درصد پیرشفت    43.2پروژه در زمان نوشنت این گزارش  

است. آسفالت جاده سیلو )قسمت چهارم( بیش شده پروژه  مشکالت در رسوی و طراحی است که منجر به تغییر در محدوده کاری

رسوی  علت در قیمت اولیه قرارداد است. این به  افزایش قیمت دارد که ناشی از یک تعدیل برای گنجاندن  افزایش قیمت ٪ 7.89از 

دیگری است که   توجه قابل نکته  وزیرآباد ٪ هزینه در پروژه کانال 5.42است. افزایش  بل احجام کاریادرست و خطا در و طراحی ن

افزودن مورد جدید به قیمت اولیه قرارداد است. به همین ترتیب، قیمت قرارداد پروژه    منظور به  بل احجام کاریدر    تجدیدنظر ناشی از  

تخمین نادرست بل  علتبه  متعلق به شهرداری کابل خیرخانه سوم  وزارت انرژی و آب و رسک حصه  اعامر وایر و کانال متعلق به 

 . است  داشته   درصد کاهش  3درصد و    5.73و تغییرات محدوده کاری، به ترتیب   احجام کار 

 ها پروژه تأخیر در    2.5

٪ تأخیر 61ساختامنی به طور متوسط با  هایپروژه . دهدمی را نشان  شدهانتخاب  هایپروژه ( ارزیابی تأخیر در 33منودار زیر )شکل 

ترین ٪ تأخیر زمانی، بیش298پروژه(. رسک کارته آریانا که متعلق به شهرداری کابل است با    20پروژه از مجموع    11روبرو هستند )در  

با تأخیر  MOT٪ و 157با  MEWهای پروژه داشته است. به دنبال آن دهی اطمینان  شده برای گزارش پروژه انتخاب  20تأخیر را از بین 

 قرار دارند.   3و   2 هایرتبه ٪ به ترتیب در  92.92

 
 . 1398سنبله  11های ساختامنی افغانستان، مصاحبه با بُرد اتحادیه رشکت   - 35
های ساختامنی  دخل و مدیر پروژه در رشکت ساختامنی گلوبل ترست و عضو بُرد اتحادیه رشکت زوی، عضو گروه نهادهای ذی مصاحبه با انجنیر اکمل علی   - 36

 . 1398سنبله  11افغانستان، 
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 هاپروژه: تأخیر زمانی در 33شکل 

 ساختامنی عبارتند از:  هایپروژه که علل اصلی تأخیر در  دهدمی نشان  37خصوصی  هایرشکت ارزیابی اسناد و مصاحبه ما با 

 • استمالک زمین

 ناقص • رسوی 

 بل احجام کاریخطاها در و   ناقص • دیزاین 

 • هوا 

 هاقراردادیتوسط  ها پروژه • مشکالت در تأمین مالی 

در پرداخت به   تأخیربینانه نیست و همراه با  پروژه توسط نهادهای تدارکاتی واقع  بندیزمان بر این مشخص شده است که  نافزو 

که مدت قرارداد آن    (1)   تحکیم کاری سواحل تحت حقان، حفاظت از  مثالعنوان به ، باعث تشدید این مشکل شده است.  هاقراردادی 

در زمان نوشنت گزارش    کهدرحالی ،  ٪ تأخیر زمانی روبرو شد 157اما با    تکمیل شود؛   1396  جدی   28که در    رفتمی روز بود انتظار    390

 ٪ است و ممکن است این درصد افزایش یابد. 73پیرشفت فیزیکی آن تنها  1398رسطان   26بازدید از سایت پروژه در 

 ها توصیه 

  این گزارش   های یافته مشکالت مربوط به تأخیر زمانی و هزینه ناشی از دیزاین و رسوی ضعیف است.  تر  بیش   که   دهد می گزارش نشان    های یافته 

یک معضل اصلی در اجرای پروژه باقی مانده    عنوان به پروژه    سازی آماده که    دهد می سازگار است و نشان  دهی  اطمینان   گزارش اول   گیری نتیجه با  

 است. است. ایجاد ظرفیت نهادهای تدارکاتی برای بهبود دیزاین و کیفیت رسوی، در کاهش اختالل در پروژه و بهبود روند تحویل پروژه بسیار مهم  

 
 .8139سنبله  11های ساختامنی افغانستان و رشکت ساختامنی گلوبل ترست، مصاحبه با بُرد اتحادیه رشکت   - 37
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 ها توصیه و   هایافته . 6

 انتشار اطالعات پروژه های زیربنایی   - الف  

 مسئول  ها توصیه  ها یافته 
1.

 
ل 
شار فعا

انت
 

٪  36نهادهای تدارکاتی به طور متوسط   •

 کنند. از اطالعات پروژه را منترش می 

اطالعات پروژه بر اساس ترکیبی از   •

های زیربنایی ابتکار  استاندارد داده 

های شفافیت زیربنا، استاندارد داده 

و همچنین مقررات خود   قرارداد باز

  4ات در شود. اطالعنهادها منترش می 

سیستم پراکنده بوده و منجر به تکرار کار  

شوند؛ هرچند  و ایجاد منابع متعدد می 

دولت به طور رسمی سیستم تدارکات  

الکرتونیکی و باز حکومت افغانستان  

(AGEOPS )اندازی کرده است؛ اما  را راه

این سیستم به طور مرتب از طرف  

روز رسانی  نهادهای تدارکاتی به 

طالعات وارد شده توسط  شود و یا امنی

 نهادهای تدارکاتی ناقص است. 

ها در  تعریف واضح و مشخص بین داده •

ها در سطح قرارداد  سطح پروژه و داده 

 وجود ندارد. 

روزرسانی سیستم   به بهبود و  •

تدارکات الکرتونیکی و باز  

حکومت افغانستان و  

سازی در داخل اداره  ظرفیت

تدارکات ملی برای اتصال  

ها در سطح پروژه به  داده 

 ها در سطح قرارداد داده 

قرارداد  )  OC4IDSاستفاده از   •

های باز برای استاندارد داده 

زیربنایی: ابتکار مشرتک  

CoST  وOCDS تواند  ( می

ابزاری جامع برای دستیابی به  

این هدف باشد. این کار به  

تقویت و مدرن سازی روند  

 کند. انتشار اطالعات کمک می 

تدارکات   اداره

 ملی 

سکرتریت ویژه مبارزه علیه فساد اداری   •

نهادهای تدارکاتی که با ابتکار شفافیت  

زیربنای افغانستان تفاهمنامه همکاری  

امضا کرده است را ملزم قرارداده که  

را براساس   ایشاناطالعات پروژه 

معیارهای این بتکار نرش منایند  

)اسرتاتیژی مبارزه علیه فساد اداری(.  

ته های تیم اطمینان دهی نشان  یاف

میدهد که موضوع نرش اطالعات در  

اسرتاتیژی به صورت کامل تفهیم و  

 تطبیق نشده است. 

ابتکار شفافیت زیربناء  •

افغانستان باید با سکرتریت  

ویژه مبارزه علیه فساد اداری  

برای تطبیق کامل اسرتاتیژی  

دراین بخش همکاری نزدیک  

ویژه  داشته باشد. سکرتریت 

مبارزه علیه فساد اداری نیز  

می تواند که سایر نهاد های  

تدارکاتی بخصوص آنهایی که  

در بخش زیربنا فعالیت می  

کنند را نیز ملزم قرار دهد تا  

اطالعات پروژه هایشان را بر  

اساس معیارهای این ابتکار  

 نرش منایند. 

سکرتریت ویژه  

مبارزه علیه  

فساد اداری/ 

ابتکار شفافیت  

 ا زیربن
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2.
 

ت 
س
رش بنابر درخوا

ن
 

به درخواست،   بنا انتشار اطالعات پروژه •

از یک نهاد تا به نهاد دیگر متفاوت 

های است و بر اساس استاندارد داده 

٪  6٪ تا  93ابتکار شفافیت زیربنا بین 

 اند. منره گرفته 

نهادهای تدارکاتی به طور میانگین   •

٪ اطالعات را به درخواست تیم  57

 گزارش اطمینان دهی منترش منودند. 

ون فقدان اطالعات کافی در مورد قان •

دسرتسی به اطالعات و ابتکار  

شفافیت زیربنا و عدم وجود سیستم  

ترین عوامل  آرشیف مدرن مهم 

به   بنا تأثیرگذار بر انتشار اطالعات

 درخواست است. 

سازی در  آموزش برای ظرفیت  •

نهادهای تدارکاتی برای درک  

اهمیت انتشار اطالعات، برنامه  

ابتکار شفافیت زیربنا و قانون  

 العات دسرتسی به اط

کمیسیون  

نظارت  

دسرتسی به  

اطالعات/ ابتکار  

 شفافیت زیربنا 

سازی در  آموزش برای ظرفیت  •

نهادهای تدارکاتی برای ایجاد  

 سیستم آرشیف مناسب 

کمیسیون  

نظارت  

دسرتسی به  

اطالعات/ ابتکار  

 شفافیت زیربنا 

3.
 

ی  
ست
اعتبار / در

ت 
العا

ط
ا

 

٪ از اطالعات 94به طور متوسط،   •

 سیستم دقیق بوده  3منترششده در 

ها سایت ها در وب است. داده

صورت غیرخودکار )توسط افراد( وارد  به

 شود. روز منی شود و مرتباً به می

ایجاد ظرفیت برای نهادهای   •

دهد  تدارکاتی به آنها امکان می 

درستی وارد  تا اطالعات را به 

کنند و صحت و اعتبار اطالعات  

 افزایش دهند. شده را منترش

اداره تدارکات  

 ملی 

 شفافیت در پروسه تدارکات   - ب 

4.
 

روند  
ی 
طلب

داو
 

روز   336طور اوسط، روند داوطلبی به •

که اصوالً در  گیرد، درحالی را دربر می 

روز   120داوطلبی باز ملی نباید بیش از 

املللی  بین باز و در روش داوطلبی

 روز طول بکشد.  150بیش از 

تأخیر در روند داوطلبی، سکتور   •

خصوصی را از اشرتاک در داوطلبی  

های زیربنایی دلرسد کرده است.  پروژه

بوروکراسی، ظرفیت ناکافی در  

نهادهای تدارکاتی از نظر دانش و 

مهارت برای ارزیابی اسناد داوطلبی در  

شده و اسناد  محدوده زمانی مشخص 

ها ناقصه ناقص توسط قراردادی م

 ترین دالیل تأخیر در روند مناقصه مهم 

 یا داوطلبی است. 

برای مدیریت مؤثر و کارآمد   •

روند داوطلبی، اداره تدارکات  

تواند فرایند داوطلبی  ملی می 

الکرتونیک را ایجاد کند. این امر  

تواند موجب  به طور بالقوه می 

جویی در وقت و افزایش  رصفه 

 ر داوطلبی شود. رقابت د 

اداره تدارکات  

 ملی 

های  سازی در رشکت ظرفیت •

منظور قادر کردن  خصوصی به 

آنها به ارائه اسناد داوطلبی  

دقیق که مطابق با الزامات  

های قانون تدارکات و طرزالعمل 

 تدارکات باشد. 

سکتور  

 خصوصی 
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5.
 

ت 
ح رقاب

ط
س

 
دهد که برای  ها نشان می یافته  •

های بزرگ زیربنایی، داوطلب  پروژه

واجد رشایط به قدر کافی وجود  

پروژه   20پروژه از   5ندارد. در  

منتخب، فقط یک داوطلب در  

پروسه داوطلبی رشکت کرده است.  

این امر منجر به داوطلبی مجدد  

شده است. همچنین در برخی  

ها برای پیدا کردن داوطلب  پروژه

بار اعالم  4واجد رشایط، داوطلبی 

شده است. دالیل اصلی پایین  

های ویژه در پروژه بودن رقابت، به 

گیری بزرگ، عبارتند از: روند تصمیم 

کُند، عدم اعتامد به پروسه ارزیابی  

پذیری در معیارهای و عدم انعطاف 

سطح  بهر ترتیب،  ارزیابی داوطلبی. 

های کوچک  رقابت در پروژه 

 است. بخش رضایت 

تواند به ارزیابی مجدد  دولت می  •

معیار های ارزیابی پروژه بویژه  

های مشابه« توجه  معیار »پروژه 

تواند تغییر کند. گزینه دیگر می 

های مشابه« به معیار  معیار »پروژه 

»کارهای مشابه« باشد که این  

کننده  سطح  میتواند تضمین 

 رقابت باالتر باشد. 

اداره تدارکات  

 ملی 

ایجاد روند داوطلبی الکرتونیکی و  •

دیجیتالی شدن تحویل پیشنهاد  

زیاد از   احتامل )آفر (. این امر به 

کاری در اسناد داوطلبی  دست 

جلوگیری و باعث ترویج رقابت  

 شود. منصفانه می 

اداره تدارکات  

 ملی 

ها های بزرگ به بخش تقسیم پروژه  •

قطعات، یا ارزیابی بازار قبل از   /

گیری در مورد داوطلبی  تصمیم 

 های بزرگ پروژه

نهادهای  

 تدارکاتی 

بزرگ در  خطر عنوان یک  امنیت به  •

شود.  ها شناخته می اجرای پروژه 

ها به مشارکت  برای ترغیب رشکت 

هایی که در  ها در پروژه در داوطلبی 

اند، یک  مناطق ناامن واقع شده 

مورد خاص برای مدیریت خطرات 

تواند در بل احجام کار  امنیت می 

 اضافه شود. 

نهادهای  

 تدارکاتی 

داوطلبی  پذیری در ارزیابی  انعطاف  •

های بزرگ مانند قبول دو  پروژه

پروژه برای تجربه مشابه یا کاهش 

حجم معامالت ساالنه رشکت به  

 یک اندازه معین

اداره تدارکات  

 ملی 

اعالم داوطلبی در چندین   •

سایت برای اطمینان از  وب

 ترمشارکت و رقابت گسرتده 

نهادهای  

 تدارکاتی 
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 اجرای پروژه   -ج  

6.
 

ی 
تأخیر زمان

 
های ساختامنی موردبررسی به  پروژه •

٪ تأخیر زمانی  64طور اوسط  

اند. علل تأخیر زمانی عبارتند  داشته 

 از: 

 استمالک زمین،  •

 رسوی نادرست،  •

دیزاین ناقص و اشتباهات در بل   •

 احجام کار، 

ریزی ضعیف توسط نهادهای برنامه •

 تدارکاتی، بویژه پالن تقویمی  

 هوا •

مشکالت در تأمین مالی پروژه   •

 ط پیامن کار  توس

تأخیر در پرداخت ها از جانب نهاد   •

 های تدارکاتی  

 

های برای تکمیل به موقع پروژه  •

زیربنایی، نهادهای تدارکاتی باید  

سازی پروژه و  مرحله آماده 

ریزی خود را  های برنامهمهارت 

بهبود بخشند. اسناد پروژه مانند  

رسوی، دیزاین، بل احجام کارها و 

ل از ارسال به  پالن تقویمی باید قب 

داوطلبی، برای رفع اشتباهات، به  

 طور کامل بررسی شود. 

 نهادهای تدارکاتی 
7.

 
هزینه 

ش 
افزای

 

های ساختامنی موردبررسی به  پروژه •

٪ افزایش هزینه  3.8طور متوسط  

اند. دالیل اصلی افزایش  داشته 

های انتخاب شده، هزینه در پروژه 

اسناد رسوی و دیزاین منقضی  

خطاها در بل احجام کار،  شده،  

تغییرات در دیزاین و محدوده پروژه  

 بوده است. 

نهادهای تدارکاتی برای جلوگیری از   •

تغییر در محدوده کاری پروژه و بل  

سازی احجام کار، باید مرحله آماده 

پروژه را بهبود بخشند. استفاده از 

های رسوی و دیزاین منقضی  داده 

امی  زیاد منجر به ناکاحتامل شده به 

ها خواهد شد و باید از آن  پروژه

 جلوگیری کرد. 

 نهادهای تدارکاتی 

8.
 

ت 
ت کیفی

مدیری
 

های ساختامنی  کیفیت در اکرث پروژه  •

ترین نگرانی شناخته  عنوان مهم به

شده است. دالیل پایین بودن  

 کیفیت عبارتند از: 

 نظارت ناکافی،  •

تصمیم اعطای قرارداد بر مبنای   •

 پیشنهادی، ترین قیمت پایین

 ها. عملکرد ضعیف قراردادی •

برای تطبیق مدیریت کیفیت در   •

های زیرساختی باید  پروژه

م نظارت مورد بازنگری  یکانیس م

قرار گیرد و ظرفیت آن نیز بهبود  

یابد. عالوه بر این، تصمیم اعطای 

ترین قیمت  قرارداد بر مبنای پایین 

پیشنهادی باید با توجه به ظرفیت  

تراز شود و قبل  م مالی قراردادی ه

از انعقاد قرارداد، از ارزش قائل  

شدن به پول باید اطمینان حاصل  

 شود. 

 نهادهای تدارکاتی 
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توانند با به کار  ها می قراردادی  •

گرفنت اصول مدیریت پروژه و  

مدیریت کیفیت، عملکرد پروژه را  

بهبود بخشند و در درازمدت با  

جویی در منابع و جلوگیری از  رصفه 

ضایعات در پروسه، از مزایای آن  

 مند شوند. بهره

 سکتور خصوصی 

9.
 

ت پروژه 
صونی

م
 

از  دهی  تیم اطمینان مشاهده  •

های پروژه های انتخاب شده  سایت 

دهد که مصونیت پروژه نشان می 

به طور چشمگیری توسط  

ها نادیده گرفته شده  قراردادی 

است. موضوعات مصونیت پروژه  

قراردادها ذکر نشده رصاحت در به

است و حتی نهادهای تدارکاتی  

ها، مسائل هنگام نظارت بر پروژه

گیرند. در مصونیت را در نظر منی 

ها، کارگران به اندازه تر پروژهبیش

 کافی با تجهیزات حفاظت شخصی

مجهز نبودند و هیچ عالیم  

هشداردهنده برای جداسازی محل  

وساز وجود نداشت. مسائل  ساخت 

های متویل  حتی در پروژه مصونیت

شده از سوی دونرها نیز مشاهده 

شود. با توجه به منابع محدود،  می

دهی قادر به  تیم اطمینان 

گیری تعداد حادثات در هر  اندازه

توان این پروژه نبودند و بنابراین می 

موضوع را در مطالعات بعدی  

 موردتوجه قرار داد. 

نهادهای تدارکاتی باید با ذکر   •

ن موضوع در قرارداد،  رصیح ای

مصونیت کارگران را در اولویت  

خود قرار دهند. عالوه بر این، این 

عنوان یک مورد جداگانه در  باید به 

ها اضافه  هنگام نظارت بر پروژه

شود و به طور مرتب مورد نظارت 

قرار گیرد. نهادهای تدارکاتی باید  

احتامل اعامل مجازات بر مبنای  

م رعایت  قرارداد را در صورت عد

مسائل مربوط به مصونیت  

عنوان یک اقدام بازدارنده در نظر  به

 بگیرند.

 

 نهادهای تدارکاتی 

ها قبل از اجرای یک پروژه قراردادی  •

باید آموزش مصونیت برگزار کنند  

و از اینکه هیچ کارگری آسیب  

 بیند، اطمینان حاصل کنند. منی

 سکتور خصوصی 

8.
 

ی  
سخگوی

پا

ی 
امع

جت
ا

منظور دستیابی به پاسخگویی اجتامعی، جامعه مدنی باید برای سهیم  به  • 

سازی مردم در امر تحویل پروژه ها و پیگیری توصیه های ذکر شده در این  

 گزارش ابتکار عمل را بدست بگیرد. 

 جامعه مدنی 

 

 

  



 

49 

 ضامیم . 7

 انتخاب پروژه   روند :  1ضمیمه  

 است: معیارها و روش انتخاب پروژه به رشح زیر  

. مطابق نقشه کندمی را محدود  هاپروژه هایسایت است و دسرتسی ما به تیم  هاینگرانی  تریناصلی : امنیت یکی از دسرتسی 

را با خطر باال )رسخ(،   هاپروژهاین تیم مکان    38( 43است )شکل  منترششده    1397میزان    26امنیتی که توسط آژانس خربی الجزیره در  

دسرتسی  »، « دسرتسقابل »  عنوانبه  هاپروژه هایسایت کرده است. دسرتسی به  بندیطبقه )آبی(  طرخکم خطر متوسط )زرد( و 

 .اندشده مشخص   «ممنوع »و   «محدود

 

 : نقشه امنیتی34شکل 

و تیم  اند شدهخطر باال مشخص  عنوانبه والیت  16نقشه امنیتی الجزیره ساخته شده است،  بر اساسطبق ماتریس امنیتی که 

  عنوان به و به تغییر در وضعیت امنیتی بستگی دارد و است والیت محدود  8نخواهد بود. دسرتسی به  هامکان قادر به سفر به آن 

  خطر کم  هایوالیت  عنوان به والیت سفر کند که در جدول  10به است . تیم توانسته اندشده با خطر متوسط مشخص  هاییوالیت 

 نشان داده شده است. 

 

 
در:   دسترسقابل، 1398حمل   30الجزیره، افغانستان، چه کسی بر چه چیزی سلطه دارد، تاریخ دسترسی:  - 38

160823083528213.html-controls-https://www.aljazeera.com/indepth/interactive/2016/08/afghanistan . 

https://www.aljazeera.com/indepth/interactive/2016/08/afghanistan-controls-160823083528213.html
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 : ارزیابی امنیتی 4جدول  

 دسرتسی  سطح امنیتی  والیات  شامره  دسرتسی  سطح امنیتی  والیات  شامره 

 ممنوع   کرن 18 محدود   نبدخشا 1

 ممنوع   کندز 19 بله   بادغیس 2

 بله   لغامن 20 ممنوع   بغالن 3

 بله   لوگر 21 محدود   بلخ 4

 محدود   ننگرهار 22 بله   بامیان 5

 ممنوع   نیمروز 23 بله   دایکندی 6

 ممنوع   نورستان 24 ممنوع   فراه 7

 ممنوع   پکتیا 25 بله   فاریاب 8

 ممنوع   پکتیکا 26 ممنوع   غزنی 9

 بله   پنجشیر 27 ممنوع   غور 10

 محدود   پروان 28 ممنوع   هلمند 11

 بله   سمنگان 29 محدود   هرات 12

 ممنوع   رسپل 30 بله   جوزجان 13

 محدود   تخار 31 بله   کابل  14

 ممنوع  ارزگان 32 محدود   قندهار 15

 ممنوع   وردک 33 محدود   کاپیسا 16

 ممنوع   زابل 34 ممنوع   خوست 17

        

 
 بله    خطر پایین 

  

 
 محدود    خطر متوسط 

  

 
 ممنوع    خطر باال 

  

  عنوان به تولید برق آبی باشد. ما همچنین مکان پروژه را  تأسیسات رسک، ساختامن، کانال و  تواندمی : تنوع از نظر نوع پروژه تنوع

باید جنوب، غرب، شامل و رشق کشور را شامل شود. از نظر وضعیت پروژه و منبع بودجه،   کهنحویبه   ایمداده معیار قرار    تریناصلی 

، انتخاب کرده  شوندمی متویل    املللیبینشده را که توسط دولت و دونرهای  تکمیل   هایپروژه در حال انجام و هم    هایپروژه این تیم  

 است. 

و  که با تأخیر روبرو هستند    کندمیرا تشخیص    هاییپروژه اطالعات خود،  انتشار  : این تیم در طی ارزیابی و اعتبارسنجی  سطح نگرانی 

بررسی  تر بیش هاپروژه این  شود می بنابراین، توصیه ؛ و جدول زمان آن اصالحاتی به میان آمده است قیمت در محدوده کاری،  یا

 شوند. 

که تأثیرات   کندمی را انتخاب  هاییپروژه. این تیم شودمی نفعان هر پروژه سنجیده : این معیار بر اساس تعداد ذی تأثیر اجتامعی 

 اجتامعی باالیی دارند. 

  2015باید انتخاب شوند که روند تدارکات آن پس از سال  هاییپروژهدوم دهی اطمینان  برای گزارش ت پروژه:دوره زمانی / وضعی 

 آغاز شده باشند. 
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 : روش 2ضمیمه  

 ، تحقیقات شامل مراحل زیر است: بر اساس منودار ذیل

  پیشنهاد دهی اطمینان  برای گزارش هاییپروژه در این بخش چارچوب کلی تحقیق توضیح داده شده و  گزارش آغازین: ، مرحله اول 

و بر اساس معیارهای انتخاب که   شوند می وزارتخانه و نهادهای مستقل بررسی  15فعال در انتشار . برای این کار، سطح شود می

. قبل از حرکت به سوی مرحله  استشده انتخاب  دهیاطمینان  پروژه برای گزارش 20 اند شدهارائه  دخل ذی گروه نهادهای  توسط

 شود. ائه و به اشرتاک گذاشته می ار   دخلذی گروه نهادهای  اعضای  به    برای دریافت نظرات، مالحظات و تأیید  بعدی، گزارش آغازین

پروژه( ارزیابی   20)   شدهانتخاب   هایپروژهدر    نابر درخواستنرش بدر این مرحله    : ای کتابخانه معلومات و مطالعه    آوری جمع   - 2مرحله  

برای بررسی پروژه و   دهی. تیم اطمینان شودمی تدارکاتی مشخص اجرائات به نگرانی به تأخیر زمانی و هزینه و مرتبط و موضوعات 

بازدید از سایت ترتیب و   هایلیست چک . در این مرحله، شود میبه نهادهای تدارکاتی معرفی  از طریق نامه رسمی،اسناد قرارداد 

 . شودمی آمادگی گرفته  هاپروژه برای بررسی و نظارت بر 

 . شودمی ( هادی قراردا ان )مشرتی ونفعبازدید از سایت پروژه شامل بررسی تخنیکی و مصاحبه با ذی  بازدید از سایت:   - 3مرحله  

  هایدادهو اطمینان از کامل بودن  اظهارنظربرای دهی اطمینان  گزارش  نویسپیش نخستین دهی: اطمینان گزارش  - 4مرحله 

به اشرتاک گذاشته   نهادهای تدارکاتیو  دخلذی گروه نهادهای و بازدید از سایت، با  ایکتابخانههنگام مطالعه  شدهآوریجمع 

 نهایی خواهد شد.  ،نویسپیش ، نهادهای تدارکاتی و  دخلذی گروه نهادهای  . پس از درج نظرات  شود می
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 دهی : روش تحویل گزارش اطمینان 3ضمیمه  

 

2nd Assurance Report Flowchart
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 فعال   انتشاربرای   ها داده موارد استاندارد  :  4ضمیمه  
 نکات معلوماتی در سطح پروژه 

 پایان مرحله تکمیل پروژه    شناسایی پروژه و مرحله آمادگی پایان مرحله 

 اطالعات انتشارتاریخ  .1

 است(شده انتخاب گزینش پروژه )پروژه چگونه هایروش .2

 سکتور، سکتور فرعی .3

 عنوان پروژه .4

 موقعیت پروژه .5

 هدف پروژه .6

 (Project Scopeمحدوده پروژه ) .7

 قابل تطبیق باشد( کهدرصورتی) زیستمحیطبر  پیامدها .8

 قابل تطبیق باشد( کهدرصورتیزمین و مسکن )بر  پیامدها .9

 منابع متویل .10

 تاریخ منظوری بودجه پروژه .11

 ارزش تخمینی پروژه .12

 متاسئیات جز  .13

 اطالعاتانتشار تاریخ  .1

 عنوان پروژه .2

 اداره تدارکاتی .3

 پروژه هزینه تکمیل  .4

 تاریخ تکمیل .5

 (Scope at Completionتکمیل )هدف پروژه در موقع  .6

 ارزیابی )تفتیش داخلی و خارجی( و گزارشمراجعه تفتیش  .7

 )حوادث و تصادمات( مصونیت تأمیناقدامات  .8

 جزئیات متاس .9

 نکات معلوماتی در سطح قرارداد 

 ماه در طول اجرای قرارداد   6در هر   پایان مراحل تدارکات/ اعطای قرارداد 

 اطالعات انتشارتاریخ  .1

 عنوان قرارداد .2

 اداره تدارکاتی .3

 (Procurement Proceedingمراحل تدارکاتی ) .4

 نوع قرارداد .5

 آفر )درخواستی( مقدار تضمیننوع و  .6

 تعداد داوطلبان .7

 نام قراردادی .8

 قیمت تخمینی .9

 قیمت قرارداد .10

 تاریخ اعالن تدارکات/ پروژه .11

 تاریخ اعطای قرارداد .12

 (Contract Scope) محدوده قرارداد  .13

 قراردادتاریخ آغاز  .14
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 شده منترش   های داده اعتبار و صحت  

 عنوان پروژه  تدارکاتی نهادهای  
تعداد موارد  

 شده منترش 

تعداد موارد  

 معترب 

تعداد موارد  

 نامعترب 

فیصد 

 ی اعتبار 

اوسط  

 اعتبار 

داخلی در  هایجادهکیلومرت کار اضافی در  15 وزارت ترانسپورت 

 شهر مزاررشیف

47 45 2 96%  

95% 

لوگر )خط -یلومرت ساخت جاده کابل ک 24.150

 دوم(

44 42 2 95% 

 مرتی در رسک کامندو 12احداث پل کانکریتی 

 تالقان در

49 47 2 96% 

چغچران و  -ن و ساخت رسک هرات یدیزا

 گردن دیوال، فاز دوم -چغچران 

44 40 4 91% 

ولسوالی خاواک تا آسفالت رسک پل حصار 

 )قسمت اول(

21 20 1 95% 

 شاهینهر  پروژه احداث کانال و واییر وزارت انرژی و آب 

 ولسوالی بهسود 

70 69 1 99% 94% 

 %88 6 45 51 دریای لوی کاریز دیوار تحکیامتی

 %90 5 46 51 1-دریای تحت حقان تحکیامت سواحل 

 - - - - 2 آباد خان بند 

 %98 1 42 43 ساخت کانال چهاربرجک در والیت نیمروز 

پروژه بهبود  و  وزیرآبادساخت کانال  شهرداری کابل 

 شهری کابل  ونقلحمل مؤثریت سیستم  

10 10 0 100% 92% 

کارته آریانا به کابل از طریق گردنه   رسک

 سخی

N/A N/A N/A N/A 

 %77 3 10 13 سیلو )قسمت چهارم( رسکآسفالت  

 N/A N/A N/A N/A حصه سوم خیرخانه  رسک هایاحداث 

تفصیلی شبکه  ن یدیزا دربارهاعالن قرارداد  

 مرتوبس کابل 

N/A N/A N/A N/A 

وزارت شهرسازی و  

 اراضی 

  -  آبادفیض ساخت سیستم آبرسانی 

و   NTLZتوزیع در مناطق  هایشبکه 

NTHZ 

13 13 0 100% 

92% 
پروژه  سازیکانال شبکه آبرسانی و 

بافان در  مسکونی و صنعتی قالین

 شهرک حیرتان

13 12 1 92 

البراتوار محصوالت طبی و ساخت 

 سنجش کیفیت ادویه 

13 12 1 92 
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