هفته نامۀ الکرتونیک وزارت اقتصاد

وزارت اقتصاد دریک هفتهی پسین
شامره  : 5تاریخ نرش6///4041:

اخبار مرکزی
د ملګرو ملتونو سازمان د لوړې کچې په سیايس ناسته کې )(HLPFد پایښت لرونکي پراختیایي موخو د دواطلبي دوهم
هیوادنۍ راپور )(VNR-2021وړاندې شو

د افغانستان په استازیتوب اقتصاد وزارت په ملګرو ملتونو سازمان کې د دواطلبۍ دوهم هیوادنۍ راپور
)(VNR-2021د لوړې کچې په سیايس ناسته کې )(HLPFوړاندې کړ.
دغه راپور ،چې په هیواد کې د تلپاتې پایښت لرونکې پراختیایي موخو د تر السه کولو په برخه کې د
افغانستان وروستي پرمختګونه او السته راوړنې یې درلودې ،د اقتصاد وزارت د رهربي پالوي له لوري،
چې په انالین ډول یې ګډون درلوده وړاندې کړ.
د یادونې وړ ده ،چې دا راپور د اړوندو دولتي ادارو ،خصويص سکتور ،مدين ټولنو ،اکاډمیکو بنسټونو،
ځوانانو ،میرمنو او د اقتصاد وزارت والیتي ریاستونو رسه په سال مشور او همغږۍ کې چمتو شوی و.

وزیر اقتصاد ،با منایندهی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد برای افغانستان به گونهی غیرحضوری دیدار و گفتگو کرد

دوکتور کریمه حامدفاریابی وزیر اقتصاد ،با دوکتور الکساندر بودیروزا منایندهی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در افغانستان ،به گونهی غیرحضوری دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار هر دو طرف روی برنامههای انکشافی سازمان ملل متحد ،رسشامری و کنرتل نفوس ،جندر ،نظارت و ارزیابی از پروژههای انکشاف پایدار ،فقر ،رسیدگی به آوارهگان
جنگ ،بحث و تبادل نظرمنودند .
وزیر اقتصاد از منایندۀ صندوق جمعیت سازمان ملل متحد خواست تا مردم افغانستان را در رشایط کنونی تنها نگذارند .آقای الکساندر منایندۀ ) (UNFPAضمن تشکر از
همکاری های وزارت اقتصاد ،وعده سپرد که سازمان ملل متحد به صورت دوامدار هم در بعد مالی و هم در بعد تخنیکی به ویژه در بحث نفوس و جمعیت افغانستان را کمک و یاری
رساند.
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جلسهی کمیسیون عالی ارزیابی مؤسسات غیر دولتی) (NGOsبرگزارشد

جلسه ی کمیسیون عالی ارزیابی مؤسسات غیر دولتی ،به رهربی محمد طاهر روزی رسپرست معینیت مالی و اداری و احمدریاض صدیقی
رئیس انسجام مؤسسات غیردولتی وزارت اقتصاد با حضور اعضای این کمیسیون برگزار شد.
در این جلسه ،اسناد ( (۲۲مؤسسهی غیردولتی از جمله( (۲۲مؤسسهی غیردولتی داخلی و ( (۲مؤسسهی غیردولتی خارجی ،مطابق به قانون
ثبت مؤسسات غیردولتی ،مورد بررسی ابتدایی قرار گرفت.
همچنان ،برای دوباره فعال شدن ( (۶مؤسسهی غیردولتی داخلی ،تغییر نام ( (۲مؤسسهی غیردولتی داخلی و ( (۲مؤسسهی غیردولتی خارجی،
که از طرف بورد هیئت مدیرهی مؤسسهی شان تقاضا شده بود ،تصمیم گرفته شد .همینطور یک مؤسسهی غیردولتی داخلی بنابر تقاضای
هیئت مدیرهی این مؤسسه ،منحل گردید.
قابل یادآوری ست ،مؤسسات یاد شده ،در سکتورهای مختلف از جمله سکتورهای صحت ،خدمات اجتامعی ،تعلیم و تربیه و زراعت ،با درنظرداشت اهداف اساسنامه مؤسسات
فعالیت میکنند.

اطالعاتو ته د الرسيس قانون د پوهاوي برنامه په آنالین ډول اطالعاتو ته د الرسيس کمیسیون په همکارۍ تررسه شوه
د اقتصاد وزارت مرکزي ریاستونو د اطالع رسونې مرجع لپاره اطالعاتو ته د الرسيس قانون د پوهاوي پروګرام په آنالین ډول د ویبنار له الرې
تررسه شو.

ددې پروګرام موخه د اطالع رسونې نهادینه کول او د حساب ورکوونې او روڼتیا په پار په آزادانه ډول د اطالعاتو خپرول و.
د اقتصاد وزارت د اطالعاتو او عامه اړیکو رییسه نوریه نزهت د اقتصاد وزیرې له حامیت او ژمنتیا یادونه وکړه او اطالعاتو د کار پر اهمیت او
اطالعاتو ته د الرسيس د قانون رسه سم د اطالعاتو غوښتونکو لپاره د زیاتو اسانتیاو په برابرولو یې ټینګار وکړ.
اطالعاتو ته د الس ريس کمیسیون تخنیکي مشاور ويل الله مصباح په دې ویبنار کې اطالعاتو ته د الرسيس قانون او اطالعاتو ته د الرسيس د
حق په اړه برخه والو ته پریزنټشن وړاندې کړ .د ویبنار په وروستیو کې د برخوالو پوښتنو ته یې ځوابونه ورکړل او د دوی نظریات او وړاندیزونه یادښت کړل .په پای کې د دواړو ادارو
ترمنځ د همکارۍ او اړیکو په پراختیا باندې ټینګار وشو.

 ۰۳درصد سوانح کارمندان مرکزی و والیتی وزارت اقتصاد الکرتونیکی شده است
پروسه الکرتونیکی سوانح کارکنان وزارت اقتصاد مطابقبهپالیسی حکومت،درزمینه حکومت داری
الکرتونیکی و براساس هدایت وزیر اقتصاد بهبود عرضه خدمات به کارمندان از شش ماه گذشته به
این سوجریان دارد.

الکرتونیکی سازی کارمندان وزارت اقتصاد ،دربخش های دسرتسی به معلومات مرتبط به کارمندان،
شفافیت و جلوگیری از فساد مؤثریت دارد.

وزیراقتصاد :سهم زنان دراین وزارت را به  ۰۳درصد افزایش خواهیم داد
درحال حارض ۲۳۱بانو دربخش های مختلف وزارت اقتصاد مشغول کار اند .دوکتور کریمه حامد
فاریابی به عنوان نخستین وزیر زن در این وزارت تعهد کرده است که فیصدی حضور زنان را در
وزارت اقتصاد از  ۲۳درصد به  ۳۱درصد افزایش میدهد .دوکتور کریمه حامد فاریابی گفت :با در
نظر داشت هدایت مقام عالی ریاست جمهوری به منظور به کرسی نشاندن این تعهد ،مصمم هستیم
تا سهم زنان را دراین وزارت از  ۲۳درصد به  ۳۱درصد افزایش داده در سطوح مدیریتی و
تصمیمگیری زمینه را برای حضور زنان فراهم سازیم.
به ګفته دوکتور فاریابی زنان افغانستان شایستهگی و توانایی دارند و باید برای حضورشان در
سمتهای مهم زمینه سازی شود .مهناز انوری رئیس مالی وتجارت وزارت اقتصاد میگوید :در
حال حارض زنان افغانستان ارتقای ظرفیت شده اند و نیز از حامیت خوب رهربی حکومت افغانستان
و جامعۀ جهانی برخوردار میباشند و باید در سمتهای مدیریتی و رهربی در ادارهها سهیم شوند.
نوریه نزهت رئیس اطالعات و ارتباط عامهی وزارت اقتصاد نیز میگوید :زنان افغان در رشایط فعلی
نیاز دارند ،تا برایشان فرصت داده شود و توانایی های خود را به اثبات برسانند .به تعداد  ۴بانو در
سمتهای آمریت و ۲۶بانو نیز در سمتهای مدیریت های عمومی در وزارت اقتصاد کار میکنند.
این بانوان تأکید دارند که زنان شاغل میتوانند افزون برتربیت فرزندان ،وظایف سپرده شده را در
بیرون از منزل به وجه احسن انجام داده و در قسمت خود کفایی اقتصادی خود وخانوادهها
همکاری منایند.
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گفتوگو با رئیس انکشاف منطقوی وزارت اقتصاد
در پیوند به فعالیت ها و دستاورد های این ریاست

پرسش -۱ :در مورد وظایف و مسؤولیت های ریاست معلومات ارایه مناید ؟
پاسخ  :سازماندهي امور مربوط به تحقق اهداف برنامه هاي طرح وتطبيق پرروژه هراي چوچرن انيفرشا در 88
ولسوايل مربوط  12واليت رسحدي جنوب وجنوب رشق و 00ولسوايل مربوط  11واليت رسحدي شامل  ،شامل
غرب وغرب چشور بر اساس پروگرام خاص جاللتامب رئيس جمهور چشور جهت تامني توازن نرسبي انيفرشاف
اقتصادي واجتامعي در مناطق رسحدي وچم انيفشاف يافته موارد مهم کاری این ریاست می باشد.
پرسش -۲:درمورد پروژههای کوچک انکشافی  SDPو پرروژه هرای انکرشافی برا ترا یرات بلنرد اجتامعری
 HICDPمعلومات بدهید؟
پاسخ  :وزارت اقتصاد به مناینده گی از دولت جمهوری اسالمی افغانرستان تفاهمنامرههای مرحلرهی اول ،دوم و
سوم پروژههای کوچک انکشافی ( )SDPکه اکنون به پروژههای انکشافی با ترأثیرات بلنرد اجتامعری ()HICDP
مسمی است را با جمهوری هند طی سالهای  2002و  2011که الی  12نوامرب  2021مدار اعتبار میباشد بره امرضا
رسانید که طی آن دولت جمهوری هند  120میلیون دالر امریکایی را جهت متویل پروژههای  HICDPبه جانر
دولت افغانستان کمک منود.

مصاحبه با علی احمد سعادت رئیس انکشاف منطقوی وزارت

باالثر آن ،به اساس حکم شامره ( )0630مقام عالی ریاست جمهوری وزارت اقتصاد متام امور پالنگذاری ،همآهنگی ،نظارت و گزارشدهری برا  10ادارات تطبیرق کننرده کره شرامل
وزارتخانهها و ریاستهای و واحد های دومی در  60والیت کشور می شوند را بهعهده دارد
پرسش -۰:چه تعداد از پروژه ها طی سال جاری و پیش از آن به بهره برداری سپرده شده است؟
پاسخ  :طی سال جاری و گذشته  636پروژه در چارچوب برنامهی پروژههای کوچک انکشافی  SDP/و پروژههای انکشافی با تراثیرات بلنرد اجتامعری HICDP/در رسارس افغانرستان
تطبیق کرده است ،بخش بزرگ این پروژهها به ساخت و ساز مکات و کلینیکهای صحی اختصاص یافته است.
از این میان  103پروژهی ساخت و ساز مکت مربوط به وزارت معارف 88 ،پرروژهی سراخت و سراز کلینیکهرا و شرفاخانهها مربروط بره وزارت صرحتعامه 08 ،پرروژهی سراخت
دیوارهای استنادی ،جادهها و شبکههای آبرسانی و تحکیامت دریایی مربوط به وزارت انکشاف دهات 20 ،پرروژهی سراخت تعمیرهرای اداری ریاسرتهای زراعرت در والیرات،
شبکههای آبرسانی و توزیع ماشینهای سولری برای دهاقین مروبط به وزارت زراعت 10 ،پروژهی اعامر خوابگاههای پرسانه و دخرتانره ،تعمیرهرای تدریرسی و دیوارهرای احاطره
پوهنتونها و تجهیزات طبی برای پوهنتونهای طبی شامل پوهنتون کابل ،رسکهای داخل پوهنتونها مربوط به وزارت تحصیالت عالی و متباقی پروژهها مربروط بره ادارتری همچرون
فواید عامه وزارت زنان ،ادارهی ملی کرکت بورد ،رادیو تلویزیون ملی ،وزارت کار و امور اجتامعی ،ادارهی تعلیامت تخنیکی و مسلکی و سایر ادارات در رسارس افغانرستان تکمیرل و
به بهر برداری سپرده شده است ،تطبیق این پروژهها بیش از  86میلیون دالر امریکایی هزینه برداشته کار تطبیق  32پروژهی دیگر نیز در جریان است.
پرسش -۴:معیار تطبیق پروژهها در والیتها چیست؟
پاسخ  :معیار تطبیق پروژهها در والیتها HICDP
 -1اولویت بندی پروژه ها و تائید کمیته  DDA PDC ,CDCبرای پروژه های عام املنفعه.
 -2قبل از ترتی

اسناد تخنیکی موقعیت پروژه توسط انجیرنان والیات و کارشناسان برنامه  HICDPرسوی تخنیکی میگردد.

 -6پروژه های ارسالی عام املنفعه باشد ،از قبل رسوی تخنیکی ،تحلیل اقتصادی ،اجتامعی ،اقلیمی و جغرافیائی شده باشد.
 -0پروژه های ارسالی نظربه ساحه اسناد تخنیکی آن آماده گرددکه باعث کم کاری و اضافه کاری بیشرت در پروژه نگردد.
 -2تست زمین که پروژه در آن تطبیق میگردد قبل از ارسال اسناد تخنیکی مدنظر گرفته شود.
 -3زمین که ساختامن در آن اعامر میگردد از قبل مشخص گردد (سند ملکیت داشته باشد) ،رفع موارد حقوقی و تائید وزارت شهرسازی و اراضی را داشته باشد ،زمانیکره پرروژه منظرور
میشود موضوعات حقوقی زمین باعث تاخیر در آغاز پروژه نگردد.
 -8پروژه های پیشنهادی در مناطق ناامن انتخاب نگردد که عدم نظارت دقیق از تطبیق پروژه ها ،پائین بودن کیفیت و عدم تطبیق به موقع نگردد .
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 -8قیمت تخمینی پروژه های پیشنهادی دقیق باشد که اکرثا ً باعث تفاوت فاحش بشکل مثبت(بلندتر از قیمت تخمینی) ویا منفی(پائینرت از قیمت تخمینی) با قیمت ارایه شرده منجانر
داوطل میباشد این امر باعث چند بار رفنت پروژه و یا جمع شدن وجوه راکد ماندن پول میگردد که در مجموع باعث تاخیر مراحل تدارکاتی و تطبیق میگردد.
 -0رسوی ساحه ( ) Site visitکه پروژه درآن تطبیق میگردد که رشکت ها قبل از ارایه آفر باعث مشکالت ساحوی در تطبیق و به میان آمدن کم کاری و اضافه کاری در پرروژه هرا کره
این عمل باعث عدم تطبیق مبوقع پروژه ها میگردد.
 -10دیزاین ونقشه هر بخش ساختامن پروژه به شکل معیاری (شامل مهندسی ،سرتکچر ،برق ،آبرسانی و کانالیزاسیون) و متام بخش ها نظر به موقعیت اقلیمی پروژه مدنظر گرفته شود.
گردد و هرر حجرم برا مشخرصات دقیرق در لرست

 -11قیمتدار یا لست کاری مطابق به نقشه و نقشه مطابق به  BoQیا لست کاری باشد و به زبانهای (دری،پشتو) و انگلیسی ترتی
کاری ذکر گردد.

 -12دیزاین نقشهها در ورق های  A6به شکل واضح و جدید که نقشه و لست کاری قابل خوانش باشد و هر بخش ساختامن بشکل جدا جدا دیزاین گردیده باشد.
 -16دیزاین نقشههای منونهی وزارتهای (معارف ،صحت عامه ،تحصیالت عالی و شهرسازی) بره شرکل معیرارات جدیرد دیرزاین گرردد (سیرستم بررق ،سیرستم آبرسرانی و سیرستم
کانالیزاسیون داشته باشد ،فرشهای تعمیر قال گردد و در داخل تعمیر تشنابها در نظر گرفته شود)
 -10اسناد متام پروژههای جدید پیشنهادی تائید ادارات تطبیق کننده در مرکز و ریاست های مربوطه در سطح والیات را داشته باشد

 -12قیمت تخمینی پروژههای پیشنهادی نباید اضافهتر از ( 1,000,000$یک میلیون دالر) باشد
 -13متام اسناد پروژههای پیشنهادی اصل بوده و کاپی نباشد.
 -18پروژه های پیشنهادی باید درپروپوزل برنامه  HICDPبا درنظر داشت  10%مصارف اداری در نظر گرفته و ترتی

گردد .

 -18متام نقشههای ساختامنی ویزه شهرسازی و اراضی شده باشد.
پرسش - ۰:مشکالت عمده فرا راه طی مراحل پروژههای منظورشده و تطبیق آنان را در چه میدانید؟
پاسخ :


بطی بودن انتقال پول فزیکی از جان



بطی بودن کار ساختامنی در ساحه توسط رشکت های قراردادی ،میعاد کاری تعداد زیادی از پروژه ها نیاز به اجرای متدید زمانی دارد.



شیوع ویروس کرونا تأثیرات منفی روی پیرشفت برنامه مخصوصا تطبیق پروژه ها ،نظارت و مصارف بودجه داشته است .در حالیکره وزارت اقترصاد در طرول دوران قررنطین در
سطح مرکز و والیات فعالیت های خویش را ادامه داده است



منظوری پروژه های پیشنهادی توسط وزارت خارجه جمهوری هند مخصوصاً وجوه اضافی پروژه زمان بیش از حد را در بر گرفته است



مشکالت جدی در نظارت وکیفیت ،کنرتول پروژه های د رحال تطبیق توسط انجنیران مراقبت کننده وجود دارد



عدم توجه رشکت ها و ادارات تطبیق کننده در تکمیلی اسناد پروژه ها حین درخواست قسط به اساس چک لست مربوطه



تصاویر تکمیلی پروژه های ادارات تطبیق کننده باید با مختصات جغرافیایی ) (Geo-taggedارائه گردد در غیر آن از جان

دونر که مدت بیشرت از شش ماه را در بر خواهد گرفت

سفارت هند منظور نخواهد گردید.

پرسش -۶:چه تعداد از پروژه های انکشافی با تا یرات بلند اجتامعی HICDPپروژه های انتقالی اند؟

اخبار والیتی
په فراه والیت کې د والیتي پراختیایي کمیټې ) (PDCغونډه جوړه شوه
په فراه والیت کې د والیتي پراختیایي کمیټې )  ( PDCغونډه د دې والیت د وايل مسعود بختور په مرشۍ او د والیتي شورا استازو او د یادې
کمیټې د غړو په ګډون د والیت مقام د غونډو په تاالر کې جوړه شوه .
د فراه والیت وايل د تېرې ناستې پریکړو ته په کتو د امنیت او حکومتدارۍ په اړه یې خربې وکړې او د پروژو د پيل کیدو په برخه کې یې د ټولو
ادارو د مسوولینو جدي پاملرنه یې وغوښته او د پروژو په دقیقه او دوامداره څارنه یې ټینګار وکړ.
د فراه وايل زیاته کړه ،چې اړوندې ادارې باید د پروژو د پيل کیدو او نه پيل کیدو او د پروژو د پرمختګ راپورونه دې د والیت مقام او د اقتصاد
له ریاست رسه رشیک کړي.
په دې غونډه کې د فراه والیت د اقتصاد رییس د پراختیايي ،اقتصادي او ټولنیز پروفایل ترتی  ،په پراختیایي پالن کې تعدیل ،د  PMRSسیستم ،
د دولتي ادارو پراختیایي فعالیتونو او د والیت په کچه د غیر دولتي موسسو په اړه معلومات وړاندې کړل.
همدا راز د پروژو د ال ښه پيل کیدو او د هغوی د ستونزو د حل په موخه د غونډې غړیو نظرونه او وړاندیزونه وړاندې کړل او الزمې پریکړې
وشوې

