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 خالصه  .1

تطبیق ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان   2018، خصوصا از اکتوبر  EITIاز زمان اولین دوره ارزیابی اعتباردهی تحت ستندرد  

تغییرات سریعی را انجام داده است. تعلیق موقتی این کشور بعد از اولین اعتباردهی، باعث یک تغییر اساسی در سطح اجرایی    EITIیعنی  

مشروط مالی    های  یکه حمایتتعهدات دولت شد و در پهلوی سهمگیری تخنیکی، از حمایت سیاسی در سطح بلند برخوردار شد. در حال

  دولتی و افشا سازی سیستماتیک دیتا   های  در تقویه و حفظ تعهدات حکومت نقش داشته است، انکشاف سیستم  EITIمرتبط به    های  دونر

 کند.   در یک محیط حکومت سازی کمک می EITIماه گذشته برای نهادینه شدن  18صنایع استخراجی در  های

EITI  معدنکاری غیر قانونی زیادی در سراسر   های  کند. فعالیت ژیک ملی را در یک وضعیت ناپایدار عنوان میموضوعات مهم ستراتی

کشور وجود دارد. مطابق به تخمینها، عواید جمع آوری شده توسط اشخاص غیر دولتی، بین پنج تا ده برابر بیشتر از عواید رسمی دولت 

مهم ستراتیژی تنوع اقتصادی دولت است. اکثر   های  یی است. معدنکاری یکی از پایهمیلیون دالر امریکا  45از صنایع استخراجی یعنی  

آنها آید که به تازه گی مدیریت مالی و راپوردهی    عایدات فعلی استخراجی دولت از دو تصدی دولتی ذغال سنگ و گاز طبیعی بدست می

دهد، ولی با   معدنکاری غیر قانونی را تحت پوشش قرار نمی های فعالیت EITIدیجیتالی شده است. قسمی که در اولین ارزیابی ذکر شد، 

بشمول سکتور معدنکاری    EITIاین حال   استخراجی،  بر اساس صنایع  درباره حکومتداری  بحث  برای  پلتفورم ارزشمند  یا  یک طرح 

 کند....   غیرقانونی را ارائه می

و از طریق اصالحات  ها    صالحی اعتباردهی از طریق افشا سازی سیستماتیک دیتا( به اقدامات اAEITIافغانستان )  EITIدر اکثر موارد،  

خودشان   های  دهد تا ارزیابی   مناسب را در اختیار مشترکین قرار می  های  حکومت رسیدگی کرده است. پورتال شفافیت، دیتا   های   در سیستم

عمومی منظم درباره   های  یاتی قراردادی خودشان، در مطابقت با دیتاتادیات غیرمال  های  برای انجام مکلفیتها    را از تعهد و پایبندی کمپنی

شود، انجام دهند. همچنین این پورتال، معلومات مالکیت    تولید، شرایط مالی و تادیات غیرمالیاتی برای هر جواز که در زمان واقعی افشا می

کند. نشر مقررات قانونی    راجستر شده اند، ارائه می  2020مفیدی را درباره همه مالکین جواز معدنکاری، نفت و گاز که از ماه جنوری  

، که برای اولین مرتبه توسط  2017-2016  های  در سالآنها  با دولت و صورت حساب یا استیتمنت مالی  ها    SOEحاکم بر روابط مالی  

را ارزیابی کنند. انتظار   SOEسازد تا موثریت این دو تصدی  ( مورد تفتیش قرار گرفت، مشترکین را قادر میSAOاداره عالی تفتیش )

 رود که تطبیق حصار حلقوی دیون مالیاتی برای هر جواز معدنکاری منجر به انکشاف مدیریت مالیاتی شود.  می

 و همچنین ورکشاپها    و انفوگرافیکها    فعال درمورد نشر و تهیه خالصه  های  تخنیکی با تالش  های  باالی افشا سازی  AEITIتمرکز  

خود،    EITIای در مراکز والیات، یکجا شده است. با این وجود، در حالیکه افغانستان در انکشاف ماهیت چند جانبه پروسه    توسعه  های

عملی و تطبیق شود. باید    MSGانتخابات جدید برای نمایندگان    های   است، هنوز ضرورت است تا پروسیجری را انجام داده  های  پیشرفت

 انجام شود.  SOE های استخراجی و تصدی های کار بیشتری برای شفافیت سازی مصارف اجتماعی، محیطی و شبه مالی کمپنی

با    EITIستان این فرصت را دارد که به یک مرحله تطبیق کننده  سیستماتیک معلومات اساسی، کشور افغان  های  با افزایش افشا سازی

آزمایشی    EITIبیشتری را ارائه نماید. توسط اشتراک در    های  شود پیشنهادات سیاسی و تحلیل  افزوده بلندتر قدم بگذارد که باعث می-ارزش

 کند.  ایفا می EITIرای تطبیق بدیل راپوردهی، افغانستان نقش مهمی را در تشویق ابداعات جدید ب  های درمورد روش

مورد آنرا انجام داده است و "پیشرفت    13فعالیت اصالحی،    19دهد که افغانستان از    ارزیابی ابتدایی سکرتریت بین المللی این را نشان می

برجسته مربوط به نظارت   های  خالءدر حصه شش اقدام اصالحی باقیمانده انجام داده است.    انکشافات مهمیمعنی داری" را همراه با  

MSG    معامالت  (  2.2، تخصیص جواز )شرط  (1.4)شرطSOE    (  6.1مصارف و مخارج اجتماعی و محیط زیستی )شرط  (  4.5)شرط

  است.( 7.1و گفتمان عمومی )شرط ( 6.2مصارف شبه مالی )شرط 

آگست ترجمه آن   21رود بعدا در تاریخ   ( فرستاده شد، که انتظار میMSGبه گروپ چندجانبه ) 2020آگست  7مسوده ارزیابی در تاریخ 

انجام شود، بررسی این ارزیابی توسط    2020سپتمبر    11رود در    که انتظار می  MSGبه لسان دری ارسال شود. بعد از ارائه نظریات  

  شد.خواهد نهایی  EITIبورد 
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 کارت نمره ابتدایی  .2

  مرحله پیشرفت  EITIشرایط 

  

 دومین کارت نمره اعتباردهی افغانستان

  

  

  

ت 
رف

ش
پی
م 

عد
 

ی
اف

اک
ن

ر 
دا

ی 
عن

م
ش 

خ
 ب
ت

ع
نا
ق

 

ی
عال

 

جهت  

         شرایط ضروری کتگوریها پیشرفت

 MSGنظارت بر 

 ←      ( 1.1سهمگیری دولت )#

 =      ( 1.2سهمگیری صنعت )#

 =      ( 1.3سهمگیری جامعه مدنی )#

 ←      MSG (#1.4 )مدیریت 

 ←      ( 1.5پالن کاری )#

و ها    جوازنامه

 قراردادها

 =      ( 2.1چارچوکات حقوقی )#

 ←      ( 2.2تخصیص جوازنامه و قرارداد )#

 ←      ( 2.3راجستر جوازنامه )#

 =      ( 2.4پالیسی افشای قرارداد )#

 ( 2.5مالکیت منفعت )#
 

    

غیرقابل  

 تطبیق 

 ←      ( 2.6اشتراک دولت )#

 نظارت باالی تولیدات

 =      ( 3.1دیتای اکتشافی )#

 ←      ( 3.2دیتای تولیدات )#

 ←      ( 3.3دیتای صادرات )#

 جمع آوری عواید 

 ←      ( 4.1جامع بودن )#

 =      (4.2عواید جنس )#

 =      ( 4.3جنس به جنس )# های  موافقتنامه

 ←      ( 4.4عواید ترانسپورتی )#

 ←      SOE (#4.5 )معامالت 

 =      ( 4.6تادیات محلی مستقیم )#

 =      ( 4.7عدم موافقت )#

 =      ( 4.8جدول زمانی دیتا )#

 ←      ( 4.9کیفیت دیتا )#

 تخصیص عواید 

 ←      ( 5.1)#توزیع عواید 

 =      ( 5.2محلی )# های  انتقال

       ( 5.3مدیریت عواید و مصارف )#

اجتماعی -همکاری 

 اقتصادی 

 =      ( 6.1مصارف اجتماعی و محیط زیستی )#

 ←      SOE (#6.2 )مصارف شبه مالی 

 ←      ( 6.3همکاری اقتصادی )#

       ( 6.4تاثیرات محیط زیستی )#

 ←      ( 7.1گفتمان عمومی )# نتایج و تاثیرات  
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 ( 7.2دسترسی به دیتا و دیتای باز )#

 

    

غیرقابل  

 تطبیق 

 ←      EITI (#7.3 )پیشنهادات از جانب 

 ←      ( 7.4نتایج و تاثیرات )#

 

 

 

 شرح کارت ارزیابی 
  

  

اند و هدف کالن شرط ضروری تکمیل    شرط ضروری، انجام نشده باقی مانده  های  همه یا تقریبا تمامی بخشعدم پیشرفت.  

 نشده است. 

  

 مهم شرط ضروری تطبیق نشده است و هدف شرط ضروری دور از تحقق یا تکمیل شدن است.   های  بخشپیشرفت ناکافی.  

  

 مهم شرط ضروری تطبیق شده است و هدف کالن شرط ضروری در حال تکمیل شدن است.   های  بخشپیشرفت معنی دار.  

  

 شرط ضروری تطبیق شده است و هدف کالن شرط ضروری تکمیل شده است.  های تمامی بخشپیشرفت قناعت بخش. 

  

 کشور از حد شرط ضروری فراتر رفته است. پیشرفت عالی. 

  

 شود و نباید در قبولی ارزیابی محاسبه شود. این شرط ضروری فقط پیشنهاد یا تشویق می

 

MSG   .نشان داده است که این شرط ضروری در این کشور قابل تطبیق نیست 

 

 سابقه .3

انجام شد،   2019در ماه جنوری  EITI های ملحق شد. اولین اعتباردهی افغانستان تحت ستندرد EITIبه   2010افغانستان در ماه فبروری 

  1، "پیشرفت ناکافی" داشته است.EITI های نتیجه گرفت که افغانستان در تطبیق ستندرد EITIکه بورد 

ارزیابی کرد که بعد از اولین اعتباردهی در ماه  EITIشروع شد. سکرتریت بین المللی  2020جوالی  18دومین اعتباردهی افغانستان در 

اقدام اصالحی مربوط به موارد ذیل    19افغانستان انجام شده است.    EITIاقدام اصالحی توسط بورد    19پیشرفت برای انجام    2019جنوری  

 هستند:

 ،  (1.1سهمگیری دولت )شرط  .1

 ،  (1.4)شرط  MSGمدیریت  .2

 ،  (1.5پالن کاری )شرط  .3

 ، (2.2تخصیص جواز )شرط  .4

 ،  (2.3راجستر جوازنامه )ها( )شرط  .5

 ، (2.6مشارکت دولت )شرط  .6

 
EITI  ( 2019جنوری) ،" بوردEITI   در تطبیق ستندرد   2016موافقت کرد که افغانستان بطور کلی پیشرفت ناکافی را در سالEITI  باشد قابل دسترس می اینجا، در "داشته است . 

https://eiti.org/board-decision/2019-02


 دومین اعتباردهی افغانستان 
 EITIمسوده ارزیابی توسط سکرتریت بین المللی 

 

 

 EITIسکرتریت بین المللی  

         EITIorg        www.eiti.orgتویتر: @     secretariat@eiti.org     ایمیل:         800 00 222 47تلیفون: +

     Rådhusgata 26, 0151 Oslo, Norwayآدرس: 

 

  6   

 

 ،  (3.2دیتای تولید )شرط  .7

 ،  (3.3دیتای صادرات )شرط  .8

 ، (4.1جامع بودن دیتا )شرط  .9

 ،  (4.4عواید ترانسپورتی )شرط  .10

 ،  (4.5)شرط  SOEمعامالت  .11

 ،  (4.9کیفیت دیتا )شرط  .12

 ،  (5.1یع عواید )شرط توز .13

 ،  (6.1مصارف اجتماعی )شرط  .14

 ،  (6.2)شرط  SOEمصارف شبه مالی  .15

 (  6.3همکاری اقتصادی )شرط  .16

 ، (7.1گفتمان عمومی )شرط  .17

 ،  (7.3تعقیب پیشنهادات )شرط  .18

 (.  7.4نتایج و تاثیرات تطبیق )شرط  .19

 افغانستان اقدامات متعددی را برای انجام اقدامات اصالحی در دست گرفته است، از جمله:  

• MSG    2020نه مرتبه و دو مرتبه در نیمه اول سال    2019شش مرتبه، در سال    2018شش مرتبه، در سال    2017در سال 

 2جلسه کرده است. 

• AEITI  3برگزار کرده است. 2019جنوری  22و  15دو ورکشاپ یکروزه را در وزارت معادن و پطرولیم در تاریخ 

• AEITI  ی جورنالیستان و نمایندگان جامعه مدنی درباره پورتال جدید شفافیت در ، یک ورکشاپ را برا2019ماه مارچ   12در

 4( در کابل برگزار کرده است.MoMPوزارت معادن و پطرولیم )

نماینده از سه نهاد هیئت موسسان برگزار کرد تا باالی   50، برای GiZورکشاپی را با همکاری   AEITI، 2019 ماه می 5در  •

 5موافقت کنند. EITIپیشرفت و انکشاف تطبیق  

در  (  17-2016  –  2017دسمبر    20الی    2015دسمبر    21از  )  1396-1395  های  افغانستان، شامل سال  EITIششمین راپور   •

 6نشر شد.  2019جون  30تاریخ 

برگزار کرده    GiZو با حمایت    MSGسازی را برای اعضای  -روزه ظرفیت- یک ورکشاپ یک  AEITI،  2019جوالی    20در   •

 است.  

یک ورکشاپ یک روزه را برای اعضای کمیسیون محیط زیست و منابع طبیعی پارلمان مجلس   AEITI، 2019اکتوبر  31در  •

 7را افزایش دهد.  EITIملی برگزار کرد تا آگاهی دهی درباره تطبیق 

• EITI با سکرتریت بین المللی و بانک   2019نوامبر  7-4ارزیابی اعتباردهی ابتدایی را در تاریخ -افغانستان یک ورکشاپ خود

 نی در امارات متحده عربی، دوبی برگزار کرد.  جها

برگزار   GiZنماینده جامعه مدنی در کابل و با همکاری   45یک ورکشاپ آموزشی را برای    AEITI،  2019ماه دسمبر    2-1در   •

 8کرد.

تصدی ذغال سنگ  (  17-2016)  1396-1395مالی    های   صورت حساب یا استیتمنت  MOMP، ویبسایت  2020در جنوری   •

شمال و تصدی گاز افغان را نشر کرد، که برای اولین بار توسط اداره عالی تفتیش مورد تفتیش قرار گرفت و مستند سازی 

 9مربوطه انجام شد. 

را آنها موافقت کردند و  MSGانتخاب اعضای  های صنایع و جامعه مدنی با پروسیجر های ، اعضای حوزه2020در فبروری  •

 در ویبسایت به نشر سپردند.  

 
 .  قابل دسترس میباشد اینجادر  2020، در ماه جون "MSG 2020-2015مینوتهای جلسه "افغانستان،  EITIویبسایت  2
3EITI    ورکشاپ در مورد ستندردهای (2019جنوری )افغانستان ،EITI قابل دسترس میباشد اینجادر  2020، در ماه جون "و پروسه اعتباردهی . 
4EITI    ورکشاپ (2019مارچ )افغانستان ،CSO  درباره پورتال شفافیت آنالین در  " جورنالیستان"و هاMoMP قابل دسترس میباشد اینجادر  2020، در ماه جون  . 
5GiZ  (2019 ماه می) ،" قابل دسترس میباشد اینجادر  2020، در ماه جون "تبادله دیتا و همکاریها –ارتقای حکومتداری خوب در سکتور استخراجی  . 
6EITI    کانفرانس درباره ارتقای ظرفیت جوانب ذیربط "، (2019ماه جوالی )افغانستانAEITI" قابل دسترس میباشد اینجادر  2020، در ماه جون . 
7EITI    قابل دسترس میباشد اینجادر  2020، در جون "ن منابع طبیعی و محیط زیستپریزنتیشن به اعضای کمیسیو"، (2019نومبر )افغانستان . 
8EITI    (2019دسمبر )افغانستان ، "AEITI برای نمایندگان  دهی عمومی را یک ورکشاپ آگاهیCSO   قابل دسترس میباشد اینجادر  2020، در جون "کند برگزار میها  . 
 . باشد قابل دسترس می اینجادر  2020، در جون " SOEشفافیت "ویبسایت وزارت معادن و پطرولیم، بخش  9

http://aeiti.af/en/documents/category/minutes-2015-2021
http://aeiti.af/en/news/workshop-on-eiti-standards-and-validation-process
http://aeiti.af/en/news/journalists-and-csos-workshop-on-the-momp-online-transparency-portal
https://www.ez-afghanistan.de/en/news/promoting-good-governance-extractive-sector-%E2%80%93-data-exchange-and-cooperation
http://aeiti.af/en/news/roundtable-session-on-capacity-development-of-aeiti-stakeholders
http://aeiti.af/en/news/presentation-to-the-members-of-the-environment-and-natural-resources-commission
http://aeiti.af/en/news/aeiti-holds-a-public-awareness-workshop-for-csos-representatives
https://momp.gov.af/soes


 دومین اعتباردهی افغانستان 
 EITIمسوده ارزیابی توسط سکرتریت بین المللی 

 

 

 EITIسکرتریت بین المللی  

         EITIorg        www.eiti.orgتویتر: @     secretariat@eiti.org     ایمیل:         800 00 222 47تلیفون: +

     Rådhusgata 26, 0151 Oslo, Norwayآدرس: 

 

  7   

 

• EITI    نشر کرد، نقاط ضعف شناسایی شده  2020  ماه می  19راپور در تاریخ   ششمینافغانستان یک الحاقیه )و ضمایم( را در ،

 10عنوان شد. 2019در ماه نوامبر  MSG در ورکشاپ اعتباردهی مقدماتی

کند. این ارزیابی شامل اقدامات اصالحی تصدیق شده توسط بورد و شرایط   بخش ذیل، پیشرفت هریک از اقدامات اصالحی را عنوان می

  مطابقت دارد. این ارزیابی، رهنمود ترتیب شده را در مطابقت با رهنمود اعتباردهی تعقیب می   EITIمربوط به آن است که با ستندرد  

باشد  یرد که آیا ضرورتی به بررسی شرایط اضافی میگ در جریان اجرای این ارزیابی، همچنین سکرتریت بین المللی در نظر می 11کند.

منحیث "پیشرفت قناعت بخش" یا "فراتر" انجام شد. گرچه شرایط ذیل به قسم جامع   2016ی که در اعتباردهی  های  یا نخیر، مثال ارزیابی 

ز ستندرد ضروری است و کدام موضوع تر ا  پایینها    ارزیابی نشده است، از نگاه سکرتریت کدام مدرکی وجود ندارد که نشان دهد پیشرفت

مقررات مطرح شده در    2019قابل اخطار باشد وجود ندارد. همچنین سکرتریت بین المللی در ماه جون    EITIدیگری که توسط بورد  

د  در مور 7.2در مورد تاثیرات محیط زیست و شرط  6.4در مورد مالکیت منفعت، شرط  2.5را بررسی کرده است. شرط  EITIستندرد 

 آمده است.   5در بخش ها  دسترسی به دیتا

 

   EITIاثرات و موثریت تطبیق  .4

 اثرات و موثریت

ملی    های  افغانستان در مطابقت با اولویت  EITIرسد اهداف پالن کاری    به نظر می  ملی است:  های  که مرتبط به اولویت  EITIاهداف  

- بر پایه چارچوکات جدید نتیجه 2020تحت پالن کاری  EITI. اهداف اصلی تطبیق 2020بعد از سال  EITIباشد، بخصوص پالن کاری 

باشد که عبارتند از ایجاد نظارت چند جانبه موثر باالی شفافیت و حسابدهی در صنایع استخراجی، و انکشاف شفافیت و حسابدهی    حور میم

اینکه شهروندان افغانستان قادر شوند به طریقه موثر استفاده منابع طبیعی را    چارچوکات حقوقی و سازمانی برای صنایع استخراجی تا

کند،    ی، نتایج متوسط و فوری تقسیم بندی میهای  محور به طریقه موثری، پالن کاری را به نتایج ن-نظارت کنند. چارچوکات جدید نتیجه 

باشد. در حالیکه جوانب ذیربط حمایت وسیع    ترسی به این اهداف میمنحیث ابزار پالنگذاری قدرتمند برای دسها    که این نتایج و فعالیت

ی از جانب اعضای جامعه مدنی وجود دارد مبنی بر اینکه  های  اظهار کردند، اما بعضی نگرانی  AEITIخود را برای اهداف پالن کاری  

ه از طریق سازمان مشارکت حاکمیت  به اندازه طرح "همکاری مشترک" ک  EITIپروسه مشوره دهی برای انکشاف اهداف پالن کاری  

ملی صنایع استخراجی است    های  در مطابقت با اولویت  EITIرسد اهداف تطبیق    ( تنظیم شده بود، جامع نبوده است. به نظر میOGPباز )

دولت  ( تشریح شده است. تعهدات  GMAFو تعهدات دولت تحت چارچوب حسابدهی متقابل جنیوا )  MOMPکه در پالیسی معدنکاری ملی  

یک نقش    AEITIکند، که    بین المللی، باالی حاکمیت قانون و شفافیت در سکتور معدنکاری تمرکز می  های  دونر  های  مطابق به معیار

 را دارد. ها  یا معیارها   مرکزی برای دسترسی به اهداف این معیار

دارد، خصوصا در    EITIجوانب ذیربط اشاره به تاثیرات ملموس تطبیق   های  بررسی شواهد و مدارک فعلی عمومی و مجلس   :EITIتاثیر  

توان از طریق پیشرفت در جلسات هدف گذاری پالن کاری    این دو سال یعنی از زمان اولین اعتباردهی. این نتایج و تاثیرات مشخص را می

AEITI    مشاهده کرد. در حالیکه نظریات جوانب ذیربط باالی تاثیراتEITI   واضحی در بین اعضای مختلف نهاد هیئت موسسان    به طریق

ای اجماع وجود دارد که   رسد تا اندازه  فرق دارد، حتی اگر نظریات در مورد مقدار این تاثیرات تفاوت زیادی داشته باشد، به نظر می

EITI  .باالی آن تاثیر داشته است 

تا  EITIرسد که   بودن و حسابدهی صنایع استخراجی، به نظر میچند جانبه موثر باالی شفاف  های با در نظر داشت هدف شروع نظارت

یک پلتفورم موثر را برای جلسه و مشوره بین دولت، صنایع و جامعه مدنی باالی   AEITIای نتایج و تاثیرات را دریافت کرده است.    اندازه

  2018برای انکشاف قانون معادن  MSG های موضوعات حاکم بر صنایع استخراجی ایجاد کرده است. این کار به طریق خاصی در دیتا

، نقش تازه پیدا AEITIراپور  ششمینابت شد. الحاقیه اظهار و ث EITI های احکام شفافیت مرتبط به ستندرد 2019و مقررات معدنکاری 

سازد. گروپ چند جانبه  را در سهمگیری در ارزیابی تطبیق اصالحات در مطابقت با پالیسی معدنکاری ملی دولت برجسته می  MSGشده  

  ی را ایجاد کرده است. راپور یآنهاممعدنکاری، کیفیت تولید دیتا و قابل تعقیب بودن عواید استخراجی، گفت  های درمورد مدیریت جوازنامه

  های   منحیث معیار تشخیص برای ارزیابی پیشرفت اصالحات عمل کرده است. حتی اگر یک میراث بی اعتمادی در سیستم  EITI  های

 اندازه  سازد که تا واضح می MSGجلسه  های قانونی و قراردادی ادامه داشته باشد، بررسی مینوت های دولتی و الزام کمپنی به ملکفیت

 
10EITI    الحاقیه راپور   ششمین"، (2020 ماه می)افغانستانEITI" ارجاعات نمبر صفحه با نمبرهای صفحه چاپ شده مطابق هستند. باشد قابل دسترس می  اینجادر  2020، در ماه جون  . 

EITI11 ( 2019سال) ،" رهنمود اعتباردهیEITI"مراجعه کنید به ، :guide-validation-https://eiti.org/document/eiti   

http://aeiti.af/Content/Media/Documents/6thAEITIAddendumReport20200515185202014115081553325325.pdf
https://eiti.org/document/eiti-validation-guide
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کند که از زمان اولین ارزیابی اعتباردهی،    جوانب ذیربط تایید می  های  ساخته شده است. مشوره و جلسه  MSGای اعتماد بین سه عضو  

جامعه مدنی و   های  بین بعضی از گروپها    روابط بین سه نهاد اعضای هیئت موسسان پیشرفت کرده است. گرچه، کشیدگی و اختالف

، تازه بودن این اعتماد جدید MSGاعضای کاندید جامعه مدنی در  های بخاطر تجدید نظر درباره پروسیجر 2019ل مقامات دولتی در سا 

 سازد.   را آشکار می

و   نتایج  از  تعداد  استخراجی، یک  برای صنایع  قانونی و سازمانی  انکشاف شفافیت و حسابدهی در چارچوکات  با درنظر گرفتن هدف 

را باالی نظارت و مکانیسم    EITI، تاثیر جدیدی از  2020-2018در دوره زمانی    EITIاصالحات ملموس مربوط به پیگیری پیشنهادات  

بود، که    EITIنتیجه مهمی از تطبیق    2018معدنکاری، نفت و گاز در سال    های  انتشار تمامی قراردادسازد.    افشای دولتی برجسته می

قراردادی   های  جمع آوری عایدات دولتی و عموم مردم درک و فهم کاملی از مکلفیت  های  تضمین کرد تمامی جوانب ذیربط بشمول نهاد

، همراه با  2019استخراجی به اداره مالیات دهندگان کالن مستوفیت در سال  های ی معدنکاری کسب کنند. انتقال یا تسلیمی کمپن های کمپنی

به بعد، باید به انکشاف و بهبود مدیریت مالیاتی در   2020استخراجی از سال  های تطبیق حصار حلقوی دیون مالیاتی در مطابقت با جواز

، با دسترسی عمومی به  2019( در سال  NTRS) MOMPمالیاتی  صنایع استخراجی کمک کند. ایجاد و راه اندازی سیستم عایدات غیر  

  NTRSاز طریق پورتال شفافیت، باید به انکشاف و بهبود جمع آوری عایدات غیر مالیاتی توسط دولت کمک کند. تجمیع یا ادغام  ها    دیتا

  ASYCUDAو سیستم مدیریتی گمرکات    SIGTASدولتی از طریق تبادله اتوماتیک معلومات با سیستم مدیریتی مالیاتی    های  با سیستم

  ششمین جمع آوری عواید دولتی در نظارت خودشان باالی صنایع استخراجی، ایجاد کند. الحاقیه    های  باید هماهنگی بیشتری را بین نهاد

ی را برای های  سازد و فرصت  اهمیت پورتال شفافیت را در انکشاف و بهبود حاکمیت سازمانی و حسابدهی، برجسته می  AEITIراپور  

از صورت    SAOمنجر شد تا اولین تفتیش  EITIتا، تعقیب پیشنهادات  های  کند. ن  تجارت و سرمایه گذاری ارائه می  های  انکشاف روش

مدیریت مالی را در سطح   های مربوط به حفظ ریکارد و هم چالش های ود، که هم چالشانجام ش SOEمالی استخراجی هردو  های حساب

، که  SOEجدید برای حمایت از هردو تصدی دولتی    های  سازد. این افشاسازی  تصدی افغان گاز و تصدی ذغال سنگ شمال آشکار می

کند. گرچه شفافیت در مدیریت صنایع استخراجی    ائه میبازسازی شدند، نواقص اساسی را ار  2020توسط کمپنی انکشاف ملی در ماه مارچ  

خصوصا در دو سال گذشته انکشاف کرده است، سوال اینست که آیا این منافع تازه بدست آمده تا اکنون به بهتر شدن حسابدهی بدل شده 

ای نظارت صنایع استخراجی  است یا نخیر. جوانب ذیربط با تفاهم همه اعضای هیئت موسسان درباره وسعت کاری صالحیت اشخاص بر

انحصاری در سطح ریاست جمهوری نهایی    ابراز نگرانی کردند، و همچنین در ارتباط به صنایع استخراجی، در مورد ادعای تصمیم گیری

 متعددی را ابراز داشتند.   های  نگرانی

منجر   EITIرسد که تطبیق   ابع طبیعی، به نظر میبا توجه به هدف توانمند سازی شهروندان افغانستان برای نظارت موثر از استفاده از من

شود، حتی اگر استفاده   ی با دسترسی عمومی شده است که این کار باعث شفافیت در مدیریت صنایع استخراجی میهای  به انکشاف ابزار

کند تا ارزیابی    ابزار قدرتمندی را برای مشترکین ارائه می   MOMPجدید ناشناخته باقی بماند. پورتال شفافیت    های عمومی از این ابزار

انتشار جدید معلومات  تهیه کنند.  به دولت،  تادیات غیر مالیاتی  توسط کمپنیها، بخصوص  قراردادی  تعهدات  انجام  به  نسبت  را  خودشان 

تا از استخراج منابع  های  استخراجی، یک اصل را برای درک اینکه چه کسی ن های دگان جوازبرای دارن  2020مالکیت منفعت از جنوری 

و آنها  مشترک گفتم  های  در تقویه پروسه  AEITIنقش    AEITIراپور    ششمینکند. الحاقیه    برد، ارائه می  طبیعی افغانستان منفعت می

سازد. نشر و توسعه    و رفتارها، برجسته میها    ی برای تغییر روشباالی صنایع استخراجی را منحیث یک ضرورت ابتدایها    تصمیم گیری

 های و جهت تشویق استفاده از دیتا و سیستم  AEITIوجود دارد که توسط سکرتریت    EITI  های  و ظرفیت سازی وسیعی در مورد یافته

EITI  ی در  یآنهابرای نظارت عمومی از صنایع استخراجی، انجام شده است، مانند پورتال شفافیت. در حالیکه این توسعه منجر به گفتم

در این توسعه، منجر به محدود شدن استفاده    MSGسطح محلی درباره حاکمیت صنایع استخراجی شده است، سهمگیری محدود اعضای  

مربوط به توسعه جامعه مدنی در سطح محلی، بشمول پروگرام   ینهابه عموم شده است. کم و بیش، پآل برای اطالع رسانی EITIاز دیتای 

تواند به قدرتمندتر شدن نظارت شهروندان برای استفاده   ارزیابی اجتماع محور که توسط سازمان دیده بان شفافیت افغانستان تطبیق شد، می

ذیربط،   از صنایع    های   نگرانیاز منابع طبیعی کمک کند. جلسه جوانب  دولتی  نظارت  درباره محدودیت  را بطور خاص  جامعه مدنی 

 شوند، ابراز کرد.   غیر دولتی کنترول می های معدنکاری غیرقانونی توسط سکتور های استخراجی در محیطی که فعالیت

سیاسی در    های کافی را ندارد، حتی در حصه امنیتی و زمینه  های هنوز پتنشیل  EITIها    از بسیاری جهت  :EITIچشم انداز تاثیر بیشتر  

تطبیق   در  دخیل  ذینفع  است. جوانب  چالش  از  پر  که  اعضای  EITIافغانستان،  بطور خاص   ،MSGجنبه باالی  بیشتر  تخنیکی    های   ، 

یسی سازی عمومی. انکشاف و توسعه  برای مطلع ساختن گفتمان عمومی و پال EITI های افشاسازی تمرکز دارند تا استفاده از دیتا و یافته

افغانستان ایجاد کرد تا از یک پروسه متمرکز    EITIدولتی در دو سال گذشته فرصتی را برای    های   سیستماتیک توسط نهاد های  افشاسازی

اری واضحی بر جمع آوری و مقایسه دیتا به طرف تجزیه و تحلیل ارزش افزوده بلندتر دیتای صنایع استخراجی روی بیاورد. وسعت ک

به منظور انجام تجزیه و تحلیل، تاثیر گذاری بر تصمیم گیرندگان و  ها    وجود دارد تا به یک ارگان فعال در استفاده از دیتا   MSGبرای  

درمورد عایدات استخراج،   EITIای از مشترکین، تبدیل شود. با استفاده از تجربه یک دهه از دیتای    هدایت دادن معلومات به مجموعه



 دومین اعتباردهی افغانستان 
 EITIمسوده ارزیابی توسط سکرتریت بین المللی 

 

 

 EITIسکرتریت بین المللی  

         EITIorg        www.eiti.orgتویتر: @     secretariat@eiti.org     ایمیل:         800 00 222 47تلیفون: +

     Rådhusgata 26, 0151 Oslo, Norwayآدرس: 

 

  9   

 

AEITI  تواند از آن برای ایجاد تجزیه و تحلیل و ارائه پیشنهادات سیاسی به تصمیم    چارچوبی از شواهد در حال رشد را دارد که می

کند و    مختص استخراج فراهم می  های  استخراجی، زمینه را برای مودل سازی پروژه  های  گیرندگان استفاده کند. نشر تمامی قرارداد

 کند.   پیش بینی عواید با دسترسی آزاد را شروع می های انکشاف مودل

تخمین  EITIهمچنین ساحه کاری   در مورد معدنکاری غیرقانونی و تجارت  های  برای جمع آوری  اجناس   های  مختلف  در  ناشده  ثبت 

 EITIدر کشور،   معدنکاری واقعی  های  استخراجی موجود است. با در نظر داشت محاسبه معدنکاری رسمی فقط برای بخشی از فعالیت

دولت جهت    های   معدنکاری غیرقانونی برای حمایت از تالش  های  مختلف درباره فعالیت  های  تواند با ارائه یک بررسی کلی از تخمین  می

 معدنکاری در سطح کشور، آغاز به کار کند.   های رسمی کردن سهم بیشتری از فعالیت

  های   شود که فراتر از حداقل شرایط ستندرد  می  های  افغانستان شامل تعدادی از نوآوری  EITI  تطبیق  :EITIفراتر از شرایط    های  نوآوری

EITI  کند تا اینکه به توسعه بخش راپور دهی    نظارتی توجه می  های  و جنبه ها    مربوط به پروسیجر  های  باشد، و ابتداً بیشتر به جنبه   می

EITI  ماه گذشته تطبیق شده است.    18یجری و نظارتی در  پروس  های  به دیگر ساحات توجه کند. اساسا این پیشرفتMSG    به منظور

محور را برای -و نتایج و اثرات، یک چارچوب جدید نتیجهها    از خروجی  MSGانکشاف اجرای پالن کاری ساالنه و تسهیل ارزیابی  

ای    شامل مجموعه  MSGنظارت داخلی    خود انکشاف داده و با آن موافقت کرده است. تجدید نظر در اسناد  EITIپالنگذاری کار ساالنه  

  MSGاست و همچنین یک رهنمود برای اعضای  AEITIو  MSGعملیاتی ستندرد برای سکرتریت  های یا طرزالعملها  از پروسیجر

 انتقال پیدا کند. آنها به اشخاص بدیل  MSGکند که تضمین کند حافظه سازمانی اعضای ترک کننده   است که تالش می

 های  سیستماتیک در پورتال  های  در رسیدگی به بسیاری از اقدامات اصالحی اولین اعتباردهی این کشور ذریعه افشاسازی  MSGرویکرد  

در یک محیط دولت    EITI  های  ، یک اقدام الزم برای عمیق شدن و نهادینه شدن افشاسازیEITIدولت به جای راپور دهی مستقالنه به  

عایدات  های تولید، شرایط مالی، دیتا های  جواز، دیتا های شود. تجمیع یا ادغام سازی دیتا ست که توسط شرکای انکشافی حمایت میساز ا

  مورد ضرورت را تحت ستندرد   های ، دیتاMOMPغیرمالیاتی و معلومات مالکیت منفعت بر اساس هر جوازنامه ذریعه پورتال شفافیت 

کند. این کار یک ابزار قدرتمند برای توانمند سازی عموم مردم است تا بتوانند ارزیابی   و به یک روش قابل دسترس ارائه می EITI های

به تعهدات قانونی و  ها  کند یا نخیر و همچنین ارزیابی کنند که کمپنی  پرداخت کرده، دریافت میها  دولت آنچیزی را که کمپنیکنند که آیا 

  های   دولتی، تا اکنون با افشاسازی  های  سیتماتیک از طریق سیستم  های  به افشاسازی  AEITIقراردادی خود پایبند هستند. اگرچه، توجه  

رسد دولت در حال بدست آوردن تجربیات اولیه از افشاسازی یک چنین معلوماتی در    ابقت ندارد. به نظر میاستخراجی مط  های  کمپنی

  2020 تحریک کند. بنابراین، منحیث بخشی از توافق ماه میها   شفافیت را به دیگر سکتور های مورد صنایع استخراجی است تا پیشرفت

دولتی را افشا   های  (، دولت متعهد شده است تا مالکیت منفعت تمامی قراردادیIMF)  با تسهیالت کریدیت فوری صندوق بین المللی پول

 سازد. 

در    MSGبه یک روش جامعه شمول در نظر گرفته است.    EITI  های ای را برای نشر و توسعه یافته  نوآورانه   های  راه  AEITIتا،  هاین

شود و هم    ( میMSG)و    EITI  های  با پالیسی جنسیتی یا جندر موافقت کرده است، که هم شامل برابری نمایندگی در فعالیت  2020سال  

جامعه مدنی   های  با تکیه بر تجربه موسسات و شبکه AEITIشود.  شامل جمع آوری و نشر دیتا به قسم جداگانه و تفکیک شده جنسیتی می 

سازمان دیده بان شفافیت افغانستان برای ایجاد یک پروگرام ارزیابی اجتماع محور قرارداد کرده است، که این کار باعث در سطح محلی، با  

 شود.  تقویه نظارت شهروندان از موضوعاتی منجمله مدیریت صنایع استخراجی می

نسبت به هشت سال اول تطبیق، نتایج و تاثیرات   2020تا    2018افغانستان در دوره زمانی    EITI  و پیشنهادات: ها    نتیجه گیری، آموخته

بوده ها   دولتی و تالش برای ارتقای استفاده از دیتا   های  ملموس بیشتری را پیش برده است. این تاثیرات اکثرا در مرحله اصالحات سیستم

عمومی قدرتمندی باالی نظارت از صنایع استخراجی در افغانستان صورت بگیرد.  باشد و باعث شود گفتمان    EITIاست، تا اینکه در دیتای  

وجود دارد تا از تمرکز برای جمع آوری دیتا  AEITIسیستماتیک توسط دولت، فرصت شفافی برای  های  این قدرتمندتر شدن افشا سازی

سیاسی پیش برود. تمرکز ابتدایی باالی افشاسازی   های  وصیهو انتشار آن، به سمت تجزیه و تحلیل دیتا با ارزش افزوده باالتر و تدوین ت

گسترده    های  شود تا به نگرانی ها    اساسی افشاسازی دولتی و کمپنی  های  تواند منجر به تجزیه و تحلیل بیشتر سیستم   می  EITI  های  دیتا

 ی رسیدگی کند.  رسمی دولتی را درمورد صنایع استخراج  های جوانب ذیربط از جامع بودن و معتبر بودن دیتا

 تداوم  

در افغانستان، حمایت چشمگیری از طرف شرکای انکشافی صورت گرفته است. شرط  EITIاز لحاظ تاریخی بخاطر تطبیق  وجوه مالی:

است که به حمایت بین   EITIمساعدت متقابل دوامدار که بین افغانستان و شرکای بین المللی آن موافقت شده، تداوم    های  اصلی چارچوب

تر از افغانستان وابسته است. چندین شریک انکشافی درباره حمایت مالی قابل توجه و برجسته از سوی بانک از طریق پروژه    المللی وسیع
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حمایت  آن شامل    های  ملیون دالر امریکایی است که یکی از بخش  52.5( مشوره کردند که این حمایت شامل مقدار  AGASPگاز افغانستان )

و اتحادیه اروپا    GiZتخنیکی از طرف شرکای انکشافی بشمول    های  رود مساعدت  شود. انتظار می  می  2024الی سال    EITIاز تطبیق 

ای از طرف    رسد وجوه مالی به طریق معقوالنه  بیشتر ادامه پیدا کند. در حالیکه به نظر می  2020از تاریخ ختم فعلی آن یعنی دسمبر  

دوره میان مدت )برای چهار سال آینده( تضمین شده است، ولی تکیه بیش از اندازه باالی یک منبع تمویلی )ذریعه    شرکای انکشافی در

دوامداری را ایجاد کند. چندین شریک انکشافی، اهمیت بدست گرفتن    های  وجوه مالی بانک جهانی( ممکن است در طوالنی مدت چالش

توسط دولت را در میان مدت یادآور شدند. کنفرانس بعدی تعهدات در سطح وزرا    EITIبیق  مسئولیت ابتدایی حمایت و نهادینه کردن تط

در جنیوا پالن شده است که وضاحت بیشتری را درباره تعهدات شرکای انکشافی بین المللی برای حمایت   2020درباره افغانستان در نوامبر  

 از افغانستان در طول چهار سال آینده ارائه خواهد کرد.  

، مقررات EITIاز طریق فرمان ریاست جمهوری در افغانستان نهادینه شده است، دولت در پهلوی شرایط  EITIدر حالیکه  هادینه شدن:ن

شامل کرده است. این احکام   2019معدنکاری    های  و مقرره  2018شفافی را در قوانین و مقررات سکتور خودش منجمله قانون معادن  

  EITIی از نهادینه شدن  های  یکجا شده، و قسمت  MOMPافشا سازی سیستماتیک مانند پورتال شفافیت    های  قانونی، با انکشاف مکانیسم

در افغانستان با سواالت بیشتری درمورد    EITIدهد. در حالیکه رسمی شدن طوالنی مدت    دولت نمایش می  های  را در پالیسی و سیستم

کوتاه مدت و میان مدت   های ه اندازه کافی رسمی شده تا دوام تطبیق آن در دورهب EITIرسد که  چشم انداز سیاسی مرتبط است، بنظر می

ابراز و مطرح    EITIی را درباره نهادینه کردن طوالنی مدت  های  را تضمین کند. جوانب ذیربط از جامعه مدنی و شرکای انکشافی، نگرانی

 کردند، اما متوجه شدند که این امر به دورنمای سیاسی وسیعتری در کشور مرتبط است. 

 بررسی اقدامات اصالحی  .5

ارزیابی سکرتریت  12اقدام اصالحی موافقت کرد.   19با    EITIقسمیکه در تصمیم بورد درباره اولین اعتباردهی افغانستان بیان شد، بورد  

کاری سال   ینهابر اساس پآلها  یا اقدامات اصالحی به اندازه کافی مورد توجه قرار گرفته است یا نخیر. این ارزیابی کند که آ ذیال بیان می

قابل دسترس عمومی    های  ، دیتا2020و    2019پیشرفت ساالنه    های  و الحاقیه آنها، راپور  EITI  2017-2016  های  ، راپور2020و    2019

، به ضمیمه اسناد  2018جوالی    18الی    2017از ماه نومبر    MSG  های  دولتی و همچنین مینوت مجلس  های  و پورتالها    در ویبسایت

جوانب ذیربط )به قسم حضوری و از   های مختلفی که توسط سکرتریت ملی به سکرتریت بین المللی تسلیم شده، مکاتبات ایمیلی، و مشوره

 سکایپ( تنظیم شده است. طریق ا

 (1.1: سهمگیری دولت )#1اقدام اصالحی  5.1

، افغانستان باید اطمینان حاصل کند که یک شخص عالیرتبه معتمد که همه جوانب ذیربط او را قبول دارند و صالحیت  1.1مطابق با شرط 

پیش ببرد. همچنین افغانستان باید از سهمگیری متداوم در    EITIهماهنگی اقدامات و تنظیم منابع را دارد، و رهبری دوامدار دولت را در 

، از نماینده دولت خواسته شد تا یک پالن اقدام را برای رسیدگی به  c.i.8.3دولتی اطمینان حاصل کند. مطابق به شرط    های  همه بخش

تهیه و   2019اپریل    18رد، یعنی تا  مشکالت در سهمگیری دولت که در ارزیابی اصلی ذکر شده است در ظرف سه ماه بعد از تصمیم بو

به طور   MSGواضح بسازد. جهت قوت بخشیدن به موضوعات تطبیق، افغانستان تشویق شد تا اطمینان حاصل کند که نمایندگان دولت در 

با توجه  و مشاوران ریاست جمهوری را SECباید مسئله دعوت کردن نمایندگانی از  AEITIکنند. همچنین  منظم در جلسات اشتراک می

مورد توجه واقع شود تا    EITIباالی مسائل استخراجی در نظر بگیرد. باید اختالفات یا سازمانی باالی پروسه رهبری  آنها  به نفوذ واضح  

منحیث یک طرح برای اصالح استفاده    EITIتواند مسئله تطبیق را در سطح عملی انکشاف دهد و از    اطمینان حاصل شود که دولت می

شوند که بجای اینکه همچنان  جه به اهمیت چارچوب حسابدهی متقابل در داخل افغانستان، دولت و شرکای انکشافی آن تشویق می کند. با تو

کمک    EITIدر سیکتور از طریق  ها    تمرکز کنند، اهدافی را شناسایی کنند که به افغانستان در رسیدگی به چالش  EITIباالی پیروی از  

 خواهد کرد.

 ن اعتباردهیاولی های یافته

معنی داری را برای تطبیق این شرط انجام داده است. اعتباردهی مشخص کرد   های  نتیجه اولین اعتباردهی این شد که افغانستان پیشرفت

مختلفی را از  های نداشته و این اعتباردهی نگرانی EITIاین دولت سهمگیری فعال و کاملی در پروسه   2017و  2015 های که بین سال

تازه این است که ممکن است سهمگیری دولت در بلند مدت تداوم نداشته باشد. اگرچه، دولت    های  جوانب ذیربط یادآور شد، یکی از نگرانی

 
12EITI  ( 2019جنوری) ،" بوردEITI  موافقت کرد که افغانستان در مجموع، پیشرفت ناکافی را در تطبیق ستندردهایEITI 2016 قابل دسترس است  اینجا، در "داشته است . 

https://eiti.org/board-decision/2019-02
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ایت، وزیر معادن و پطرولیم را منحیث  منظم مبنی بر حم  های  بعد از دو سال خالء و گذشت زمان و ارائه بیانه  2017افغانستان در سال  

اشتراک کرد، اگرچه که تغییرات متعدد در نمایندگان یک مشکل بود. این تعهدات   MSGمعرفی کرد. دولت در جلسات    EITIرییس پروسه  

ولت تعهدات خودش  داد د  نزدیک به اعتباردهی همراه با تعهد جدی بیان شده در بلندترین سطوح، عالئمی بودند که نشان می  های  در ماه

منحیث یک ابزار برای آوردن اصالحات، باعث    EITIتجدید کرده است. تمدید این تعهد مستحکم دولت برای استفاده از    EITIرا در مقابل  

 در نظر گرفته شد.  EITIشد تا این مسئله یک اصل کلیدی برای دورنمای تطبیق 

 پیشرفت از زمان اعتباردهی

در سطح بلند ادامه داده اند. در حالیکه نظریات جوانب ذیربط   EITIدر ایجاد تعهدات سیاسی به  2020-2018 های مقامات دولتی در سال

، متفاوت بوده است، و بعضی از شرکای انکشافی و نمایندگان جامعه مدنی اظهار نگرانی  EITIدرباره واقعی بودن تعهد دولت نسبت به  

وجوه مالی دونر انجام شده است، اجماعی که وجود داشت این بود که دولت مرتب بر تعهد خود تصریح   های  کنند که تعهد بخاطر شرط  می

کرده است و این مسئله را با سهمگیری عملی دوامدار به اثبات رسانده است. اگرچه بعضی از شرکای انکشافی، سواالتی را بعد از تکمیل  

مطرح کردند، اما چندین مقام دولتی بر ماهیت حقیقی تعهدات دولت جهت تطبیق    EITIشدن اعتباردهی درمورد تعهدات دولت نسبت به  

EITI  .تاکید کردند 

ارائه کرده است. از زمان دریافت   EITIدولت دراثنای این دوره و در تمامی سطوح، سهمگیری و رهبریت موثر بیشتری را در تطبیق  

را بعهده داشت.   MSG، غالبا ریاست جلسات EITIر اسبق، نماینده دولت در ، نرگس نهان وزی2018مسوده راپور اعتباردهی در آگست 

انتقال یافت و در پهلوی آن   MOMP( به MOFاز وزارت مالیه ) AEITI، سکرتریت 2018مطابق به حکم ریاست جمهوری در دسمبر 

هللا مومند، سرپرست وزیر بعد از منصوب  عنایت 2019بخاطر تطبیق این مسئله در سطح بلند ریاستی حمایت کرد. در اکتوبر  MSGاز 

شدن منحیث وزیر به سهمگیری در این مسئله ادامه داد، و به قسم رسمی وحیدهللا زدران معاون خود در امور سیاسی و پالن را به نمایندگی  

اجرا کرده   EITIی تطبیق  را بعهده بگیرد. او بطور متداوم تمامی ارتباطات مهم را برا  MSGاز خودش منصوب کرد تا ریاست جلسات  

 است.  

پیشرفت دادند. اشتراک    2020-2018سهمگیری خودشان را در دوره    MOFو    MOMP  کلیدی  های  در یک سطح عملیاتی، تمامی ریاست

%  35به    CSO% از  32% از بخش صنایع و  33دولت در این دوره باعث شد که در مقایسه، اعضای دو نهاد دیگر هیئت موسسان، از  

و    MOFیندگان ادارات  دهد که نما  نشان می  2020-2019  های  در سال  MSGبرسد. تجزیه و تحلیل حاضری جلسات    2019در سال  

MOMP  جلسه    های  بطور دوامدار در جلسات اشتراک کرده اند. مینوتMSG  دهد.    سهمگیری فعال نمایندگان دولت را انعکاس می

اشتراک  ها    تالش کرده است. دولت در نشر و توسعه فعالیت  EITIمدرک و شاهدی وجود دارد که دولت در طرح تطبیق و راپوردهی  

در کنار   MSGمختلف با یادآور شدند که حضور اعضای دولتی   های   (. جوانب ذیربط از اعضای حوزه7.1کنید به شرط  نگاه  کرده است )

 برگزاری جلسات موثر تحت ریاست سرپرست وزیر معادن و پطرولیم یا معاون وزیر آقای زدران، پیشرفت داشته است. 

(،  TINsتشخیصیه مالیاتی )  های  عمل کرده و اصالحاتی را اجرا کردند، منجمله دقت متداوم در نمبر  EITIمقامات در مطابقت با پیشنهادات  

  های   اظهار نگرانی کردند که در راپور  CSO. در حالیکه چندین  MOMPدر هر پروژه و ایجاد پورتال شفافیت  ها    ای مالیات  حصار حلقه

مشخص و تطبیق ملموس اصالحات توسط دولت وجود  های هدی از تعقیب توصیهپیشنهادات مشابهی ذکر شده است، اما شوا EITIپی هم  

، نمایندگی وسیع خود را به اجرا گذاشتند، چنانچه همکاری با اداره عالی تفتیش MSG(. نمایندگان دولت در  7.3نگاه کنید به شرط  دارد ) 

 شود.  وسعه و نشر، شاهد این مساله محسوب میو همکاری با پارلمان برای ت SOEبرای تفتیش دو استیتمنت مالی استخراجی 

 ارزیابی سکرتریت

دهد که اقدام اصالحی در مورد سهمگیری دولت مورد توجه واع شده و معتقد است   ارزیابی ابتدایی سکرتریت بین المللی این را نشان می

به اظهاراتی در سطح   EITIدولت در مورد تعهد خودش در مقابل    انجام داده است.   1.1افغانستان پیشرفت قناعت بخشی را در مورد شرط  

مطابقت دارد. نمایندگی دولت  EITIموثر و سهمگیری عملی تطبیق  بلند ادامه داده است، اما این مسئله بیشتر از همیشه با نظارت عملیاتی

تر شده است. مقامات در   دولتی مربوطه متعادل  های  فیمابین وزارت معادن و پطرولیم و وزارت مالیه، در کنار سایر نهاد  EITIدر تطبیق  

و همچنین توسعه   EITIطرح و تطبیق راپوردهی  تطبیق بطور موثری دخیل بوده اند، بشمول    های  در تمامی جنبه  2020-2018  های   سال

بخاطر    EITIمختلف اظهار نگرانی کردند که تعهدات دولت و سهمگیری آن در    های   و نشر آن. درحالیکه چندین جانب ذیربط از حوزه

است، اما اجماعی که بین جوانب ذیربط وجود داشت این بود که از زمان بررسی اولین اعتباردهی، رهبری  ها    بودیجه مالی دونر  های  شرط

 به طور قابل توجهی پیشرفت داشته است.  EITIو سهمگیری موثر دولت در 
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لت می تواند سهمگیری دولت  ی برای حوزه دوهای  شود تا به این مساله توجه کند که آیا طرزالعمل  افغانستان جهت تقویت تطبیق، تشویق می

بیشتر توسعه بدهد یا نخیر، و از هماهنگی موثر بین تمامی ادارات مختلف دولتی ذیربط اطمینان حاصل   EITI تطبیق های را در همه جنبه 

 کند.

 MSG (#1.4): نظارت 2اقدام اصالحی  5.2

به قسم مناسب و عمومی   MSGباید اطمینان حاصل کند که هر قسم انحراف و تخطی از الیحه وظایف   1.4افغانستان در مطابقت با شرط 

شود. برای  روزانه به قسم عمومی واضح سازی می  های باید اطمینان حاصل کند که عدم اجرای برنامه MSGشود.  تدوین و مکتوب می

تواند الیحه وظایف آسانتر و کمتری را در نظر بگیرد و در عین حال اطمینان حاصل کند  می MSGوظایف، تسهیل در عملی شدن الیحه 

هم شامل باشد. این کار به این دلیل است تا اطمینان حاصل شود که دعوت به اشتراک در این گروپ، آزاد و    1.4که تمامی عناصر شرط  

از لحاظ    MSGو بدون کدام پیشنهاد اجباری است، و همچنین اعضای جامعه مدنی    شفاف است، و اینکه پروسه کاندید شدن، مستقالنه

و صنایع ها    CSOهستند. با درنظر داشتن مزایای نمایندگی متنوع و کثرت گرا،  ها    عملیاتی و شرایط سیاسی، مستقل از دولت و کمپنی

ند. برای کمک به پالنگذاری، تشویق همه جوانب ذیربط به  فراهم کن  EITIتشویق زنان را برای اشتراک در پروسه    های  توانند راه  می

توانند باالی تاریخ جلسات ربع وار به موافقت  می  MSGشود، اعضای  مشارکت و تضمین این که اسناد و اوراق به وقت معینه تسلیم می

باید انجام کار و نشرات    MSGضای  تر شدن اعضاء، اع   است. برای کمک به فعال  EITIبرسند که در مطابقت با جدول زمانی راپوردهی  

باید اطمینان حاصل کند که از قبل، شروع جلسات را اطالع    MSGمحلی در نظر بگیرند تا به لسان انگلیسی. همچنین    یآنهارا بیشتر به لس

 بدهند و همچنین قبل از گفتمان خودشان و قبولی پیشنهاد، انتشار اسناد به موقع صورت گیرد. 

 اولین اعتباردهی های یافته

الیحه وظایفی را که داشت   MSGد.  نتیجه اولین اعتباردهی این شد که افغانستان پیشرفت نامناسبی را در تطبیق این شرط انجام داده بو

الیحه وظایف خودش را   MSGحداقل شرایط ستندرد در آن عنوان شده بود، و این شرایط به دفعات مکرر بررسی شده بود. با این وجود، 

دهی تاثیر داشته  رسد این مسئله باالی توانایی خودش برای اجرایی کردن نظارت مناسب از پروسه راپور   در عمل پیاده نکرد، و به نظر می

را قبل از نشر بررسی و مطالعه کنند. اگرچه هر گروپ ذیربط حق  ها    است، زیرا جوانب ذیربط فرصت کافی نداشتند تا مسوده راپور

  ی را برای معرفی اعضای خود ایجاد کردند، اما نگرانی های داشتند نمایندگان خود را تعیین کنند، و اعضای نهاد هیئت موسسان طرزالعمل

نبود و همچنین این ها    شد معرف و نماینده همه گروه  ی وجود داشت مبنی بر اینکه پروسه انتخاباتی که توسط جامعه مدنی اجرا میایه

انتخابی    های  نداشتند بسته بود. اگرچه برای حوزه  ENMRNیا    IWAجامعه مدنی که کدام تعلقاتی با    های  پروسه به روی آنعده از نهاد

کاری،   ینهابه اندازه کافی نماینده بود، اما بطور عموم تغییر و تبدیل مکرر اعضای نمایندگان دولتی منیحث یک چالش شناخته شد. پآل

 های  بنی بر اینکه ضرب العجلی وجود داشت مهای  تایید شد، اما نگرانی  MSGپیشرفت ساالنه توسط    های  و راپور  EITI  های  راپور

 شد تا سهمگیری معنی داری انجام نشود. کوتاه مدت باعث می

 پیشرفت از زمان اعتباردهی

 ایجاد شده است.   EITIو  MSGاز زمان اولین اعتباردهی یک تغییر اساسی وسیع در سهمگیری اعضای نهاد موسسان در 

خود را شکل داده اند. با انجام این کار، دسترسی هر عضو    MSGانتخاب عضویت    های  صنایع و جامعه مدنی، پروسیجر یا طرزالعمل

، اعضای نهاد هیئت موسسان جامعه مدنی و صنایع، 2020هیئت موسسان به اشتراک کنندگان جدید بیشتر شده است. در نیمه اول سال  

کمپنی استخراجی راجستر شده و چند صد  ها    صدرا موظف کردند تا لست اعضای عضو نهاد را با تماس گرفتن به    AEITIسکرتریت  

CSOآپدیت شده اعضای عضو نهاد، اعضای    های  ، بررسی و آپدیت کنند. مطابق به لستMSG    از دو حوزه انتخابیه با اعضای بیشتر

کاندیداتوری اعضای    های  لرا برای اشتراک در طرزالعمآنها  ارائه کنند و    EITIی را برای تطبیق  های  خود به تماس شدند تا آپدیت  های  نهاد

ی در هماهنگی بین اعضای  های  جوانب ذیربط تایید کرد که چالش  های  و گفتگوها    دعوت کنند. با این حال، جلسه  MSGهیئت موسسان  

وسه  با آن یکجا شده و مانع پر  19که تاثیر بحران کوید    2020نهاد هیئت موسسان جامعه مدنی و صنایع وجود دارد، بخصوص بعد از مارچ  

، در هریک از این سه حوزه، شواهد بیشتری از 2020از این اعضای نهاد هیئت موسسان شد. از سال  MSGکاندیداتوری اعضای جدید 

به   2019کنند، از سال  نماینده گی می MSGسه زن در ها  تن 2020وجود دارد. با این که از سال  MSGتوازن جنسیتی در نمایندگی از 

شد، تحول مهمی اتفاق  وره بررسی اعتباردهی، زمانیکه کدام بحثی در مورد توازن جنسیتی در نماینده بودن انجام نمیبعد و انجام اولین د

محکمی را برای تجدید عضویت اعضای   های  پایه  MSGکند. در مجموع،    باالی مسائل جندر یا جنسیت تمرکز می  MSGافتاد و آن اینکه  

شود، البته بعد از اینکه امکان عملی شدن جلسات به قسم حضوری فراهم   ذیربط مناسب هم میخود انکشاف کرده است که شامل جوانب  
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خود را چه از    MSGنمایندگان   2020-2018  های  در سالآنها  و جلسهها، جوانب ذیربط جامعه مدنی تایید کردند که ها    شود. در مشوره

 انتخاب کرده اند. ها  لحاظ عملی و چه از لحاظ سیاسی مستقل از دولت و کمپنی

داشته   MSGذریعه اشتراک در جلسات  EITI، نظارت موثری از تطبیق 2020-2018 های در سال MSGرسد  بطور کلی، به نظر می

ر و هم در تطبیق مسائل، به قسم وسیع وجود داشته است. هم در پالنگذاری کا  MSGاست. توجه روبه رشدی در ظرفیت سازی اعضای  

حضور    های  موقتی نمایندگان که در اولین دوره اعتبار دهی بررسی شد، بررسی  های  در مقایسه با تغییرات مکرر اشتراک کنندگان و هیئت

سازد که عمال در  ط مشخص میجوانب ذیرب های و مشاوره AEITI، شرح جزئیات اشتراک در الحاقیه ششمین راپور MSGدر جلسات 

 از هر سه نهاد بیشتر تداوم یافته است.  MSGاشتراک اعضای  2020-2018 های سال

رسد عمال این شرط و قوانین بشمول قوانین حاکم داخلی به قسم وسیعی   است که بنظر می b.1.4در مطابقت با شرط  MSGالیحه وظایف 

بنظر می  تعقیب می در سال  شود.  بطور    MSGاتخاذ تصامیم    2020-2018  های  رسد  به همه اعضای سه نهاد هیئت موسسان  نسبت 

تصامیمی را با رای گیری اتخاذ کرده،  MSGسازد که  جلسات در این دوره واضح می های  مساویانه رعایت شده است. در حالیکه مینوت

بیشتر از اندازه،    MSGک از هیئت موسسان در اتخاذ تصامیم  جوانب ذیربط وجود داشت مبنی بر اینکه هیچ ی  های  اما توافق کلی در گفتگو

، اطالع رسانی قبل از برگزاری  MSGجوانب ذیربط اجماع وجود داشت که تعداد جلسات    های  حاکمیت نداشته است. همچنین در گفتگو

اظهار کردند که این   MSGای  بود. اعض  MSGجلسات و نشر اسناد اداری مربوطه، تماما در مطابقت با مقررات داخلی الیحه وظایف  

برای جلسات کامال آماده بودند و وقت )و ظرفیت( کافی برای انجام نظارت موثری   MSGاعمال برای حصول اطمینان از این که اعضای  

 تطبیق داشتند، کافی بوده است.  های از تمامی جنبه

وسیعتر وجود    های  به حوزه  MSGلوجستیکی و امنیتی که در کابل و والیات وجود دارد، شواهدی از دسترسی اعضای    های  باوجود چالش

  تطبیق، مانند فعالیت  های در دیگر ساحه MSGمختلف تصدیق کردند که سهمگیری اعضای  های دارد. بهر حال، جوانب ذیربط از حوزه

  AEITIانجام شده است. با وجود اینکه جوانب ذیربط تایید کردند که سکرتریت    AEITIنشراتی و توسعه، اساسا توسط سکرتریت    های

ارتباطی رهبری کرده است، اما چندین عضو    های  و ستراتیژی  AEITIای را در مطابقت با پالن کاری    نشراتی و توسعه  های  فعالیت

 محدود بوده است.   2020-2018 های در سال MSGیادآورد شدند که اشتراک اعضای 

در افغانستان وجود ندارد. با وجود اینکه بعضی از نمایندگان   EITIتوسط مسئولین اداری    EITIای از نقض مقررات اجرایی    کدام نشانه

ارتباط و جهت گیری بسیار  کنند، و ادعا دارند که سکرتریت در    جامعه مدنی همچنان نا امیدی خودشان را از سکرتریت ملی ابراز می

 در سال  MSGرسد    و سکرتریت بهتر شده است. بطور کلی، به نظر می   MSGرسد که روابط بین   نزدیک با دولت است، اما بنظر می

 داشته است.   MSGذریعه اشتراک در جلسات  EITI، نظارت موثری از تطبیق 2020-2018 های

، اطالع رسانی قبل از برگزاری جلسات و نشر اسناد MSGجوانب ذیربط اجماع وجود داشت که تعداد جلسات    های  همچنین در گفتگو

اظهار کردند که این اعمال برای حصول    MSGبود. اعضای    MSGاداری مربوطه، تماما در مطابقت با مقررات داخلی الیحه وظایف  

  های  بودند و وقت )و ظرفیت( کافی برای انجام نظارت موثری از تمامی جنبه برای جلسات کامال آماده MSGاطمینان از این که اعضای 

 تطبیق داشتند، کافی بوده است. 

 ارزیابی سکرتریت

تا حدودی تصحیح شده و معتقد   MSGدهد که اقدامات اصالحی در مورد نظارت از    ارزیابی ابتدایی سکرتریت بین المللی این را نشان می

بدون کدام مداخله یا اجبار تشکیل شده و شامل   MSG  پیشرفت معنی داری را انجام داده است.1.4قت با شرط  است افغانستان در مطاب

قانونی تعیین نماینده گان جامعه مدنی و صنایع در    های  باالی طرزالعمل 2020نمایندگان از هر گروپ چندجانبه است. با این که در سال  

MSG  کنند که پروسه تعیین نماینده، شفاف و آزاد باشد، اساسا وجود تاخیر    تضمین می ها    رسد این طرزالعمل  موافقت شد، و به نظر می

به این معنی است   19ران کوید  هماهنگی بین اعضاء و تاثیرات بح   های  در پروسیجر انتخابات اعضای نهاد هیئت موسسان بخاطر چالش

تعیین اعضای نمایندگان هنوز در عمل تطبیق نشده است. بنابراین، در حالیکه اعضای نهاد هیئت موسسان    های  یا طرزالعملها    که پروسیجر

تجدید ها    بر اساس این طرزالعمل  MSGتعیین اعضای خود را شکل داده اند، اما از زمان شروع اعتباردهی، عضویت    های  طرزالعمل

هم از لحاظ عملیاتی و هم از لحاظ شرایط    MSGرسد اعضای جامعه مدنی   نشده است. با این وجود، در این دوره از بررسی به نظر می

تعیین نمایندگان در دسترس عموم مردم است. الیحه وظایف    های  بوده است. معلومات درباره طرزالعملها    سیاسی مستقل از دولت و کمپنی

MSG 1.4شرط   های در نظرگرفتن تنوع جنسیتی یا جندر، تمام جنبه بشمول.b دهد، و عمال جوانب ذیربط کدام  را مورد توجه قرار می

شود و بطور عموم به نظر    ( مشخص نکرده اند. جلسات با اخطار قبلی تشکیل میToRانحراف و تخطی مهمی را نسبت به الیحه وظایف )

در دوره   MSGرسد حضور اکثر اعضای    قبل از جلسات وقت کافی برای بررسی اسناد را دارند. به نظر می  MSGرسد اعضای    می
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  و اشتراک موثر در تمامی جنبه   MSGاعضای    های  تداوم داشته است. با اینحال، با وجود شواهد ناکافی از فعالیت  2020-2018زمانی  

  EITIنشراتی    های  حت بررسی، دسترسی به اعضای هیئت موسسان و فعالیت، مشخص است که در اثنای این دوره تEITIتطبیق    های

 انجام شده است.   AEITIاساسا توسط سکرتریت 

تعیین   های  ، در عمل از طرزالعملMSG، افغانستان باید اطمینان حاصل کند که در تجدید هریک از اعضای  a.ii.1.4مطابق با شرط  

کند. مطابق به شرط    شفاف، آزاد و عادالنه پیروی می  های  اعضاء که توسط هر حوزه مورد توافق بوده و در عین حال از طرز العمل

1.4.b.iii اعضای ،MSG اعضای نهاد هیئت موسسان خودشان ارتباط برقرار کنند.  های باید با گروپ 

 (1.5: پالن کاری )#3اقدام اصالحی  5.3

کاری آن کامال بودیجه بندی شده، آپدیت شده و تنظیم شده باشد و متداوما   ی نهاباید اطمینان حاصل کند که پآل MSG، 1.5 مطابق به شرط

باشد. به منظور   EITIاعتباردهی ایجاد شده توسط بورد    های  به طریق آنالین نشر شود و همچنین در مطابقت با راپوردهی و ضرب العجل

با بانک جهانی و    AEITIان حاصل کند که پالن تدارکات  شود تا اطمین  حصول اطمینان برای دستیابی به اهداف، افغانستان تشویق می

 دهد.   تشریح شده، انعکاس می AEITI را قسمی که در پالن کاری ساالنه MSGدیگر منابع تمویل کننده مطابقت دارد و اهداف 

 اولین اعتباردهی های یافته

معنی داری را برای تطبیق این شرط انجام داده است. به استثنای پالن کاری    های  نتیجه اولین اعتباردهی این شد که افغانستان پیشرفت

پالن کاری و اهداف خود را قسم ساالنه آپدیت کرده است. با وجود بعضی   MSGبود،  2016، که اساسا پالن کاری آپدیت شده سال 2017

قابل اندازه گیری و    های  کاری شامل فعالیت  ینهاشد. پآل  تایید  MSGکاری توسط    ینهاو گفتگو با جوانب ذیربط کلیدی، پآلها    محدودیت

  نشر می   EITIزمانبندی شده است که برای دستیابی به اهداف مورد توافق ایجاد شده است. اگرچه معموال این اهداف در ویبسایت ملی  

کار  ی نهاباشد. پآل موجود می EITIلمللی در ویبسایت نشر نشده است و فعال فقط در ویبسایت بین ا 2018شوند، اما فی الحال پالن کاری 

باشد که شرایط  می  EITIاعتباردهی تعیین شده توسط بورد  های شامل جدول زمانی تطبیق است که در مطابقت با راپور و ضرب العجل 

معین نبودن منابع  تدارکاتی و تمویل بودیجه را در نظر گرفته است. هرچند که وجود مصارف در حال تغییر و    های  اداری مانند پروسه

انعکاس    AEITIپالن کاری یک نگرانی بود. نگرانی دیگری که وجود داشت این بود که پالن تدارکات    های  تمویلی برای تمامی فعالیت

 وجود نداشت. MSGو اهداف  AEITIدهنده پالن کاری نبود، یعنی اینکه کدام انسجامی بین بودیجه  

 پیشرفت از زمان اعتباردهی

MSG  با پالن کاری ساالنه  EITI  رسد که این مسئله در نتیجه ی   که در دسترس عموم مردم قرار دارد موافقت کرده است و به نظر می

در حالیکه امکان ارزیابی و نظارت   AEITI  ،MSG  2020وسیعتر باشد. برای اولین بار در پالن کاری سال    های  جلسه و گفتگو با حوزه

و نتایج اهداف پالن کاری  ها    برای پالنگذاری کار خود یک چارچوب نتیجه محور را ایجاد کرد، که با فعالیتکند،    قویتری را فراهم می

ی را مشخص کردند که منجر به انکشاف  های تر این نهاد مطابقت بیشتری دارد. چندین جوانب ذیربط بشمول شرکای انکشافی، جلسه وسیع

در مورد یک چارچوب جدید نتیجه محور. حتی یکی از   MSGزاری یک ورکشاپ  شده است از جمله برگ  AEITI  2020پالن کاری  

در آینده شد، و از طرح "ایجاد مشترک" برای    EITIنمایندگان جامعه مدنی خواستار یک پروسه وسیعتر برای ایجاد پالن کاری ساالنه  

 اقدام مشارکت حاکمیت باز استفاده کرده بود.  ینهاانکشاف پآل

قابل اندازه گیری و   های  باشد. این پالن کاری شامل فعالیت  ملی می  های  در مطابقت با اولویت  AEITI  2020ی سال  اهداف پالن کار

شود تا اهداف موافقت شده با مصارف و منابع تمویلی مشخص برای هر فعالیت، حاصل شود. این پالن کاری شامل    زمانبندی شده می

شود. در حالیکه این   کلیدی مانند رسانهها، محصلین پوهنتون و جامعه مدنی می   های   و حوزه  MSGی برای ظرفیت سازی اعضای  ینهاپآل

شود، بجای اینکه باالی    می  EITIعجوالنه و بی دقت برای فایق آمدن بر موانع قانونی و حقوقی جهت تطبیق    ینهاپالن کاری، شامل پآل

  های   تر در شفافیت و حسابدهی صنایع استخراجی تمرکز کند، به طور خاص و محدودی بر جنبه  گسترده  های  موانع بر سر راه پیشرفت

 کند.   تمرکز می EITI نظارتی مربوط به مقررات نظارت داخلی

انجام داده است، خصوصا در حصه   EITIروشنی را در مورد وسعت کاری تطبیق    های  فعالیت  MSG،  2020مشخصا بعد از پالن کاری  

  و اعتباردهی می   EITIی برای تعقیب پیشنهادات راپور  ینها. پالن کاری شامل پآلEITI  های  سیستماتیک دیتا  های  وضعیت افشاسازی

  ربط می جزئی مربوط به سهمگیری، افشاسازی، نشر و توسعه توسط جوانب ذی های شود، که هم شامل فعالیت مستقالنه و هم شامل فعالیت
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تفکیک شده جندر،    های پالن کاری متعددی در سهمگیری ، نشر و توسعه توسط جوانب ذیربط و همچنین افشاسازی دیتا های شود. فعالیت

برجسته ساخت، و متذکر شد که    2020مرتبط به جندر را در پالن کاری    های   مرتبط به مسئله جندر است. یک شریک انکشافی، فعالیت

 ایجاد شده است.   2019در نوامبر  MSGی جندر بعد از ورکشاپ اعتباردهی مقدماتی بحث و گفتگو باال

 ارزیابی سکرتریت

دهد که اقدامات اصالحی در مورد پالن کاری انجام یافته و معتقد است افغانستان   ارزیابی ابتدایی سکرتریت بین المللی این را نشان می

افغانستان در دسترس عموم است، و به وقت  EITI 2020پالن کاری سال  پیشرفت قناعت بخشی را انجام داده است. 1.5مطابق به شرط 

قابل اندازه   های ملی است. پالن کاری شامل فعالیت های اولویتشود، و همچنین اهداف آن در مطابقت با  معینه تولید و هرساله آپدیت می

مشخص برای  های  شود که مصارف آن کامال با منابع تمویلی مساعدت شده مطابقت دارد. این پالن شامل فعالیت  گیری و زمانبندی شده می

دهد.   ظرداشت افشاسازی سیستماتیک وسعت میرا با درن  EITIشود و ساحه کاری تطبیق    می  EITIتعقیب پیشنهادات راپور و اعتباردهی  

مربوط به دیتای تفکیک جنسیتی یا جندر و توجه به موضوع جندر در سهمگیری جوانب ذیربط و وسعت و نشر   های   این پالن شامل فعالیت

خود مشورت کرده اند.   وسیعتر  های   رسد که اعضای سه نهاد هیئت موسسان برای تهیه پالن کاری ساالنه با حوزه  شود. به نظر می  آن می

 ، به طور معقولی تاخیر داشته است. 19امنیتی و مربوط به کوید  های تطبیق پالن کاری با توجه به محدودیت

نهادینه کردن جلسات هیئت موسسان   های ، راهEITIتواند جهت انکشاف پالن کاری ساالنه  برای تقویت بخشیدن به تطبیق، افغانستان می

اقدام مشارکت   ینهاتواند تجربیات خود را در انکشاف پآل  دولت، صنایع و جامعه مدنی به سطح وسیعتر در نظر بگیرد. افغانستان می

 حاکمیت باز و براساس اصل همکاری استعمال کند. 

 (2.2: تخصیص جوازنامه )#4اقدام اصالحی  5.4

  های  دولتی مربوطه( و هرقسم تخطی های پهلوی تشریح تخصیص واقعی و پروسه انتقال )بشمول نقش نهاد ، در2.2در مطابقت با شرط 

( تحت ارزیابی  های ی که در طول سال )های قانونی، افغانستان باید اطمینان حاصل کند که یک تعداد جواز های کالن عملی از طرزالعمل

مالی و   های  شده است، باید در دسترس عموم قرار بگیرد. افغانستان باید معیار  معدنکاری و نفت و گاز صادر و توزیع   های  در بخش

تواند بمنظور واضح سازی    تخنیکی خود )و اوزان آنها( را برای استفاده در تخصیص جواز و انتقاالت واضح بسازد. افغانستان همچنین می

 کالن در مورد موثریت سیستم فعلی تخصیص و انتقال جوازهانظر بدهد.  های  و کنترول کردن تخطیها  طرزالعمل

 اولین اعتباردهی های یافته

بتعداد   15-2014سال    EITIنتیجه اولین اعتباردهی این شد که افغانستان پیشرفت نامناسبی را در تطبیق این شرط انجام داده بود. راپور  

مطابق به جواز  ها    لست کرده بود، اما واضح نساخته بود که آیا عمال این طرزالعملجواز معدنکاری را در این دوره از ارزیابی    30

شود یا نخیر. همچنین واضح نبود که آیا کدام جواز معدنکاری در این دوره انتقال یافته است یا نخیر. این راپور تشریحات   خودشان تعقیب می

دروکاربن را ذریعه پروسه داوطلبی رقابتی ارائه کرده بود، اما از  ی هایها  عمومی مربوط به پروسه صدور جواز معدنکاری و قرارداد

  پروسه انتقال جواز چیزی بیان نشده بود. در این راپور فقط درباره موجودیت معیار داوطلبی برای صدور جواز اشاره شده بود و معیار 

آوردن معیار داوطلبی ارائه نشده بود یا لستی از داوطلبان   مالی و تخنیکی را شرح نداده بود، همچنین رهنمودی در مورد نحوه بدست های

ارائه نشده بود. در حالیکه این راپور به قسم واضح مشخص نکرده  15-2014 های جواز معدنکاری صادر شده در سال 30ناموفق برای 

صادر یا انتقال شده است یا نخیر، کدام نشانه و مدرکی مبنی صادر شدن   2015-2014 های  دروکاربن در سالهای بود که آیا کدام قرارداد

 نفت و گاز در این دوره ارزیابی وجود نداشت. های یا انتقال جواز

 پیشرفت از زمان اعتباردهی

(  RDFد انکشاف عایدات )یک سیستم مدیریت کادستر را راه اندازی کرده که توسط بنیا  MOMPاز زمان اولین اعتباردهی افغانستان،  

یک نمایش کلی    MOMPایجاد شد و پروسه آنالین درخواستی جواز و صدور آن هم شروع شد. با این که پورتال شفافیت    2018در نومبر  

کند، دسترسی    ارزیابی معین مالی و تخنیکی را برای درخواست جواز ارائه نمی  های  از خود پروسه تخصیص جواز و همچنین معیار

کند )راجستر رایگان است(.   مردم به معلومات مربوط به تسلیمی و پروسه درخواستی جواز را برای مشترکین راجستر شده ارائه میعموم  

ی را برای ادغام بیشتر معلومات در مورد پروسه تخصیص جواز تشریح کردند، که ینهاچندین مقام رسمی دولتی و شرکای انکشافی، پآل
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 های  شود، تا بتوانند خودشان را برای هر تخلف کالن از طرزالعمل  انجام می  2020پورتال شفافیت سال  عمال برای هر یک جواز در  

 قانونی صدور و انتقال جواز ارزیابی کنند.  

  EITIشود. با این حال بین راپور   ، شامل دوره قبل از تاریخ شروع سیستم مدیریت کادستر می(17-2016دورۀ ) AEITIراپور  ششمین

معدنکاری صادر شده در این دوره، معلومات متناقض و مختلف وجود دارد. در   های آن راپور درباره تعداد جواز 2020 و الحاقیه ماه می

معدنکاری صادر مواد ساختمانی( جواز  ) 120جواز صادر شده جدید ذکر شده است در حالیکه لست بعدی بتعداد   187لست قبلی به تعداد 

راپور   ششمینجواز معدنکاری جدید در    187مختلف تایید کردند که تعداد    های  کند. با این حال، جوانب ذیربط از حوزه  شده را ذکر می 

AEITI    2017-2016  های  جواز معدنکاری به مقیاس کوچک )برای مواد ساختمانی( در سال  120نادرست بود و تصدیق کردند که  

تمام منابع عمومی، عدم صدور جواز جدید نفت و گاز را در این دوره تایید کردند، و همچنین عدم انتقال جواز معدنکاری صادر شده بود. 

 یا نفت و گاز را هم تایید کردند.  

  2014، تحت قانون معادن  17-2016  های   را در سالها    و الحاقیه آن، طرزالعمل قانونی صدور و انتقال جوازنامه  AEITIراپور    ششمین

کند. با این    تشریح می  2014و مقررات اجرایی نفت و گاز    2009دروکاربن(  های  و تحت قانون نفت و گاز )  2008و مقرره معدنکاری  

که تا    AEITIلحاظ شده در صدور جواز و انتقال جواز معدنکاری و نفت و گاز، در اسناد  حال، وجود و چگونگی معیار مالی و تخنیکی  

معدنکاری و   17-2016صادر شده    های  و الحاقیه آن درباره جواز  AEITIراپور    ششمینامروز نشر شده، غیر شفاف باقی مانده است.  

ارزیابی را تعریف و تشریح کند. با این حال،   های  دون اینکه معیارکند، ب  واجد شرایط بودن و آسان اشاره می  های  نفت و گاز، به معیار

معدنکاری صادر شده در مقیاس کوچک در   های چندین مقام رسمی دولتی و شرکای انکشافی تشریح کردند که معیار ارزیابی برای جواز

معدنکاری تقویت   های  رسمیت یافتن فعالیت  دشوار و سخت نبود زیرا اهداف اجرا کردن مقرارت معدن این بود که  2017-2016  های  سال

خاص ارزیابی    های  شود. در حقیقت، در این دوره چندین جواز معدنکاری در مقیاس کوچک برای اشخاص صادر شد. با این وجود، معیار

ده است. الحاقیه، در اسناد قابل دسترس برای عموم مردم، غیر شفاف باقی مان 2017-2016تخصیص یافته در  های تخنیکی و مالی جواز

،  2019سال    های  کند. مقرره  آن تشریح می  2019و مقرره اجرایی    2018در حصه معدنکاری اصالحاتی را در مطابقت با قانون معدن  

کند، اگرچه این   را تشریح میها    ارزیابی تخنیکی و مالی صادر شدن جواز و انتقال جواز  های  ، معیار  MOMPنشر شده در ویبسایت  

به قسم خالصه اصالحاتی    AEITIالحاقیه راپور    ششمینشود. در مورد نفت و گاز،    عطف بماسبق نمی  2017-2016به دوره  ها    معیار

که در ویب سایت قابل دسترس است یک نظر کلی    2017قوانین سال  کند.    دروکربن( تشریح میهای  )  2017را مطابق به قانون نفت و گاز  

مالی و تخنیکی داوطلبان را منیحث بخشی از پروسه واجد شرایط    های  کند که ظرفیت  از انواع شواهد و مدارک قابل انتظار را ارائه می

نفت و گاز   های  کابینه برای انتقال حقوق قراردادگیرد که تصویب    فقط این شرط الزم را در نظر می  2017بودن نشان می دهد. قوانین  

 MSGضروری است، بدون اینکه واضح بسازد آیا معیار ارزیابی مشابهی برای صدور جواز وجود دارد یا نخیر. با درنظر داشت ارزیابی  

خص کند میتود ارزیابی  بدون اینکه مش  AEITIراپور    ششمیندر حصه صدور جواز معدنکاری،    17-2016  های  از تخلفات کالن در سال 

را  MOMPریاست کادستر  MSGکند. با این حال، قسمیکه در این الحاقیه آمده است،  بر چه اساسی بوده، عدم وجود تخلفات را تایید می

، یک سیستم تفتیش عملکرد را در نظر  17-2016  های   موظف کرد تا برای پروسه انجام شده جهت صدور ده جوازنامه معدنکاری در سال

 بگیرد، و عدم تخلفات کالن را تصدیق کند.  

 کند.   تایید می 17-2016راپور، عدم صدور جواز معدنکاری را ذریعه داوطلبی رقابتی و آزاد در دوره  ششمینالحاقیه 

قانون معادن   پروسه صدور جواز مطابق به  درباره  توجهی  قابل  انتقادات  و  داشت.   2018بحث  ذیربط وجود  اثنای جلسات جوانب  در 

معدنکاری در مقیاس کوچک نیز   های بر خاصیت وقت گیر بودن سیستم جدید تاکید کردند، که در آن حتی جوازها  نمایندگان تمامی حوزه

جدید صدور جوازنامه  گرفت. فعال تکمیل پروسه    ( قرار میHECتحت دو بررسی جداگانه )در سطح کابینه( توسط شورای عالی اقتصادی ) 

خود تمدید صدور جواز را بعد از مهلت قانونی جواز   های گیرد. تمامی جوانب ذیربط در مشوره سال وقت می 2.5ماه الی  5معموال بین 

مقامات  در نظر گرفتند، اما این سیستم جدید را غیرموثر دانستند. در حالیکه هنوز پروسه جوازدهی وابسته به مصوبات چنین    2016در سال  

را زیر سوال بردند. یکی    MCASای است، اشخاص بسیاری ارزش ایجاد یک سیستم قدرتمند مدیریتی کادستر معدنکاری توسط  عالیرتبه 

 های  ، چالش تاخیر صدور مقرره2018از شرکای انکشافی تشریح کرد که اغلبا در افغانستان بعد از تغییرات قانونی مثل قانون معادن  

 ت.  اجرایی وجود داش

 ارزیابی سکرتریت

نشان می را  این  المللی  بین  ابتدایی سکرتریت  انجام شده و معتقد است که   ارزیابی  در مورد تخصیص جواز  اقدامات اصالحی  دهد که 

از زمان اولین اعتباردهی، افغانستان یک سیستم آنالین مدیریتی   پیشرفت معنی داری را انجام داده است.  2.2افغانستان مطابق به شرط  
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دهد و ارائه کننده رابطه مشترک    صدور و انتقال جواز را از انجام می   های   ( را تنظیم کرده است، که فعال درخواستMCASکادستر )

ربوط به قبل از راه اندازی سیستم جدید  کند که م  ( را احتوا می17-2016، یک دوره )EITIعمومی است. با این حال، آخرین راپور  

آن( و نفت و گاز )قانون نفت و گاز    2019و مقرره اجرایی    2018مقرره جدید معدنکاری )قانون معدن    های  کادستر و تطبیق چارچوب

ر این دوره،  صادر شده د   های در مورد تعداد جوازنامه  17-2016یعنی در سال    EITIحقیقی راپور    های  شود. علیرغم خطا  ( می2017

جواز صادر   120تعداد دقیق  2020 منتشره ماه می   AEITIراپور  ششمینمیان جوانب ذیربط توافق و اجماع وجود داشت که در الحاقیه 

شده به مقیاس کوچک برای مواد ساختمانی ذکر شده است. اسناد عمومی، عدم صدور جواز جدید نفت و گاز و عدم انتقال جواز معدنکاری،  

ارزیابی   های و الحاقیه آن بدون اینکه جزئیات را شرح بدهد به معیار EITIکند. راپور  تصدیق می 17-2016 های از را در سالنفت و گ

در سکتور  ها  تخنیکی و مالی صادر کردن جواز و انتقال جواز فقط اشاره کرده ولی یک نگاه کلی نیز به پروسه صدور و انتقال جوازنامه

در اسنادی که در  2017-2016دارد. با این که معیار ارزیابی مالی و تخنیکی تخصیص جواز معدنکاری در سال معدنکاری، نفت و گاز 

ارزیابی مالی و تخنیکی مطابق به مقرره معادن   های  دسترس عموم قرار دارند، غیرشفاف هستند، مقامات رسمی تشریح کردند که معیار

ارزیابی مالی   های به قسم موثری معیار 2017و قانون نفت و گاز  2019رره معدنکاری سختگیرانه نبود. مق 2014و قانون معدن  2010

کند، حتی اگر نوعیت معیار ارزیابی انتقال جواز    و تخنیکی صدور جواز معدنکاری، نفت و گاز و انتقال جواز معدنکاری را تشریح می

 EITIموجود در راپور معیار مالی و تخنیکی    های  معتقد است که ضعفنفت و گاز غیر شفاف باقی بماند. به این ترتیب، سکرتریت  

افغانستان در حصه صدور و انتقال جواز استخراج، ذریعه اصالحات منظم بعدی مورد توجه واقع شده است. عدم معلومات عمومی درمورد 

عمال وجود ندارد.  ها    ده است، زیرا انتقال جواز نفت و گاز، موضوع مهمی برای این دوره ارزیابی نبو  های  معیار ارزیابی انتقال جواز 

- کند و الحاقیه این راپور، براساس یک تفتیش عملکردی ریسک  دریافت کننده را ارائه می های این راپور یک دیدگاه کلی از هویت کمپنی

کند. این    در شده را تصدیق میصا  های  ، عدم تخلفات کالن را در این جواز17-2016جواز معدنکاری صادر شده در    های  محور از نمونه

 کند.  الحاقیه، عدم صدور جواز را ذریعه داوطلبی رقابتی در این دوره تایید می 

  های   باید اطمینان حاصل کند که معیار قانونی ارزیابی مالی و تخنیکی صدور و انتقال جواز  ، افغانستانa.ii.2.2در مطابقت با شرط  

معدنکاری به قسم عمومی شفاف سازی شود. با رویکرد تسهیل سازی ارزیابی عموم مردم از موثریت تخصیص و انتقال جواز و ارزیابی  

شود،   شود که افشاسازی سیستماتیک پروسه صدور و انتقال را که عمال تعقیب می هر تخلف کالن از پروسه قانونی، افغانستان تشویق می

 یت تطبیق شود. از طریق پورتال شفاف

 ( 2.3: راجستر جواز)ها( )#5اقدام اصالحی  5.5

، افغانستان باید یک سیستم راجستر یا کادستر را در دسترس عموم مردم قرار دهد، که معلومات جامع و به موقع  2.3در مطابقت با شرط 

ت، صدور و ختم، جنس یا اجناس در آن  درخواس  های  معدنکاری، نفت و گاز بشمول نام مالک جواز، تاریخ  های  را در مورد تمام جواز

لست شده است برای همه    2.3کار کند تا اطمینان حاصل کند که تمام معلومات جواز که در شرط    MOMPباید با    MSGموجود باشد.  

 استخراجی فعال در این دوره تحت بررسی در دسترس است. های جواز

 اولین اعتباردهی های یافته

معنی داری را برای تطبیق این شرط انجام داده است. در مورد معدنکاری، در    های  اعتباردهی این شد که افغانستان پیشرفتنتیجه اولین  

در زمان اولین اعتباردهی  ها    جواز دارد، جامع بودن این جواز  900، یک نگاه کلی به بیشتر از    MOMPحالیکه پورتال شفافیت تازه تاسیس

نفت و گاز در متن   های شود، اما معلومات جواز حالیکه لیست چهار جواز نفت و گاز در این پورتال مشاهده نمیغیر شفاف باقی ماند. در 

 نشر شده بود.  MOMPمکمل چهار قرارداد سهامی تولیدی نفت و گاز ارائه شده بود که در ویبسایت 
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 پیشرفت از زمان اعتباردهی

  های   در مورد همه جواز  b.2.3شروع به کار کرد، که تمامی معلومات لست شده در شرط    2018، در نوامبر  MOMPپورتال شفافیت  

در مورد جواز تاریخی  بشمول معلومات  نفت و گاز  ارائه می  های  معدنکاری،  را  باطل شده  برای هر جواز    لغو و  این معلومات  کند. 

تاریخ درخواست، صدور یا انقضاء، خصوصیات و نوعیت  استخراجی شامل، نام جواز، هویت دارنده جواز )کمپنی یا شخص حقیقی(،  

جواز فعال معدنکاری و سه جواز نفت و گاز را که در آن زمان فعال بودند،   MOMP 113، پورتال شفافیت  2020جواز است. از جوالی  

 نشر کرد.  

، معلومات بیشتری در مورد هر جواز بشمول شرایط مالی )مثال نرخ حق   MOMPعالوه بر معلومات ابتدایی جواز، پورتال شفافیت

، تادیات غیر مالیاتی مانند حق االمتیاز (3.2نگاه کنید به شرط  االمتیاز، که برای هر جواز تفاوت دارد(، حجم تولید برای جواز تولیدی )

کند. این معلومات، یک اصل را برای    را ارائه می(  2.5شرط    نگاه کنید به و معلومات درباره صاحب امتیاز )(  4.1نگاه کنید به شرط  )

 کند تا بتوانند دیون غیر مالیاتی و مالکین هر جواز را تخمین بزنند.   مشترکین ارائه می

حمایت کرده اند. تا جوالی   MOMPوالیتی    های  به شعبه  MOMPاز نشر و توسعه تدریجی سیستم مدیریتی کادستر    GiZاتحادیه اروپا و  

خود را    های  نشر و توسعه پیدا کرده است، که سه شعبه آن تریننگ  MOMPشعبه والیتی    34والیت از    10به    MCAS، سیستم  2020

دیگر الی  اتحادیه اروپا، شامل نشر و توسعه به پنج والیت    های  کنند. یکی از بنچمارک  تکمیل کرده و به قسم فعال از این سیستم استفاده می 

 است.   2020ختم 

معدنکاری، نفت و گاز که مهم تلقی شده بودند،   های نگه داشته شده توسط کمپنی های جوانب ذیربط در مباحثات تایید کردند که تمام جواز

نگه داشته شد و   MOMPتوسط شعبه مرکزی  ها  لیست شده بود. تمامی قرارداد MOMP در پورتال شفافیت AEITIراپور  ششمیندر 

 آپلود شده اند.   MCASوالیتی در سیستم  های تمامی شعبه

 ارزیابی سکرتریت

دهد که اقدامات اصالحی در مورد راجستر کردن جواز انجام شده و معتقد است که  ارزیابی ابتدایی سکرتریت بین المللی این را نشان می

شروع به کار کرد، تمامی  2018، که در نومبر MOMPپورتال شفافیت  ده است.پیشرفت عالی را انجام دا 2.3افغانستان مطابق به شرط 

فعال و غیر فعال  های معدنکاری، نفت و گاز، بشمول جواز های  در مورد تمامی جواز b.2.3معلومات را در مطابقت به شرط لیست شده 

ی را انجام داده است و این کار را با تمرکز روی قابل دسترس بودن  های  کند. افغانستان برای عبور از حداقل شرایط الزامی تالش ارائه می

معلومات جواز و معلومات مرتبط، از جمله ارائه معلومات بموقع و بر اساس هر جواز در دیتای جوازها، معلومات مالکیت به نسبت  

ن کار یک اصل قدرتمند را برای تحلیل عموم انجام داده است. ای  MOMPمنفعت، شرایط مالی، حجم تولیدات و تادیات غیر مالیاتی به  

 کند.  معدنکاری فراهم می های قراردادی متعلق به کمپنی های مردم از انجام مکلفیت

 ( 2.6: اشتراک دولت )#6اقدام اصالحی  5.6

گذاری مجدد و تامین  حاکم مربوط به عایدات متراکم یا تقسیم نشده، سرمایه    های  ، افغانستان باید قوانین و روش2.6در مطابقت به شرط  

را تشریح و ارائه کند. همچنین دولت باید مطمئن شود که هر تغییری در مالکیت دولتی در  ها    SOEبودجه توسط اشخاص ثالث برای  

SOE  قرضه را که توسط دولت   های  یا تضمینها   را به قسم ساالنه افشاسازی نماید، و یک گزارش کامل از تمام قرضهآنها  یا فرعیات ها

معدنکاری، نفت و گاز تسلیم شده است، ارائه کند. با رویکرد ارائه نقاط ضعف به منظور حمایت از اصالحات،   های به کمپنیها   SOEیا 

AEITI  تواند برای دو  میSOE و   استخراج کننده، راپوردهی خود را با استراتیژی خصوصی سازی دولت همسو کند. بعنوان اولین قدم

را که برای  ها    SOEتواند انتشار مطالعات موجود درباره    همچنین می  AEITIبرای عموم مردم،  ها   SOEدر نبود معلومات مربوط به 

MOF  وMOMP .انجام شده است ولی فعال در دسترس عموم مردم قرار ندارد، تعقیب کند 

 اولین اعتباردهی های یافته

، لست  15-2014سال    EITIنتیجه اولین اعتباردهی این شد که افغانستان پیشرفت نامناسبی را در تطبیق این شرط انجام داده بود. راپور  

را در صنایع استخراجی ذکر کرده، اما سطح مالکیت دولتی، شرایط مربوط به سهم دولت و هر تغییر در مالکیت دولتی را در   SOEدو  

و همچنین هر تخطی عملی را   SOEتشریح نکرده است. این راپور، روابط مقرر مالی را فیمابین دولت و این دو  تحت بررسی های  سال
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را ارائه کرده است. در حالیکه شاهد و مدرک موجود بود که ها  SOEمحاسباتی ضعیف   های تشریح نکرده است و فقط شرحی از سیستم

MSG  شرح بازپرداخت قرضه و ربح قرضه را از دو  SOE    درخواست کرده بود، این راپور بطور قطعی اظهار نکرده بود که آیا در

 استخراجی وجود داشت یا نخیر. های باالی کمپنیها  SOEتحت بررسی، کدام قرضه یا تضمین قرضه از دولت یا  های سال

 پیشرفت از زمان اعتباردهی

(  NCE( و تصدی ذغال سنگ شمال )AGEو الحاقیه آن، اهمیت دو تصدی دولتی استخراجی، تصدی افغان گاز )  EITI 2016-17راپور  

مربوطه خود )گاز طبیعی و ذغال سنگ( هستند، و سرجمع، دو   های  کند. این دو تصدی، فعاالن استراتژیک در سکتور  را تصدیق می

، تولید کننده اصلی گاز طبیعی داخلی  AGEحصول کرده اند.    17-2016  های  حصه از سه حصه عایدات استخراجی دولت را در سال 

وسیعتر افغانستان برای انکشاف مارکت داخلی گاز طبیعی و برای اکمال نیروگاه برق بر اساس این کمپنی پایه گذاری شده   ینهااست. پآل

به خود اختصاص داده است.    EITIبه راپور    مطابق  2017-2008  های   نصف بیشتر عایدات استخراجی افغانستان را در سال  NCEاست.  

  %95کند، که معرف تقریبا  این کمپنی یک نقش استراتژیک را در خرید تولیدات ذغال سنگ حرارتی از معدنکاران غیر رسمی بازی می

 است.  17-2016 های را در سال NCEفروش ذغال سنگ 

را   SOEمربوط به روابط مالی این دو   های و پطرولیم قوانین و کارکرد، وزارت معادن EITIبر اساس تجربیات و پیشنهادات راپوردهی  

( تب  در ویبسات خودش واضح کرده است. یک  افشاسازی سیستماتیک  ذریعه  افغانستان  در ویبسایت SOE( "شفافیت  Tabبا دولت   "

MOMP   موجود است که بهمراه راپورEITI معلومات جامعی در مورد قوانین حاکم بر روابط مالی ،SOE کند، از   با دولت را ارائه می

 جمله توزیع مفاد، مفاد جمع آوری شده، سرمایه گذاری مجدد و بودیجه اشخاص ثالث.  

  AGE  لق بهمتع  17-2016مالی    های  همچنین استیتمنت  MOMPمتعلق به    SOEبا دولت، ویبسایت    SOEبر حسب روابط عملی مالی  

کند.   تفتیش شدند، به همراه خصوصیات معادن، اساسنامه کمپنی و دیگر اسناد قانونی نشر می  SAOرا که برای اولین بار توسط   NCEو 

را همراه با جزئیات آن در   SOEی از اوراق بیالنس و صورت حساب مفاد و ضرر دو ساله هردو  های  خالصه  EITI  17-2016راپور  

بود که مفاد سهام خود را در این دوره تحت بررسی )نگاه کنید به    NCEمورد عملکرد روابط مالی نشر کرد. از بین این دو تصدی، فقط  

از لحاظ قانونی  ها    SOEاجناس مربوط به خودشان را داشتند. در حالیکه    فروشآنها  به دولت پرداخت کرد، اگرچه که هردوی  (  4.5شرط  

( انتقال دهند، اما با در نظرداشت اینکه مقررات تعیین بودیجه تعیین  Treasuryاز مفاد خالص خود را به خزانه )  %75مکلف بودند که  

جوانب ذیربط از همه اعضای نهاد هئیت موسسان در مورد   مفاد خود را انتقال دادند. چندین  %100آنها  وجود نداشت،    SOEشده برای هر  

( منتقل شد، تاکید  NDCبه یک کمپنی انکشافی ملی )  2020بازسازی و خصوصی سازی دو تصدی استخراجی دولتی که در ماه مارچ  

انتقال پیدا خواهد کرد،  NDC( به MoFسهام خالص به  75%)  NCEو  AGEکردند. این ساختار جدید به این معنی است که مفاد سهام 

 انتقال خواهد داد.  MoFنیز سهام )خالص( خود را به  NDCو 

از معدنکاران غیر رسمی و فروش آن به نرخ کمتر از تولید خود   NCEچندین جوانب ذیربط درمورد طریقه خریداری ذغال سنگ توسط 

NCE  ( 6.2نگاه کنید به شرط  اظهار نظر کردند  .)ز جمله  چندین جوانب ذیربط اIA  مدیریت    های  به ماهیت ابتدایی و غیر مکمل سیستم

ارائه    NCE( اخیرا به  QuickBooksاشاره کردند. یک شریک انکشافی یادآور شد که پروگرام حسابداری کویک بوکس )  SOEمالی  

بدلیل  آنها  قابلیت سودآور بودن را داشتند اما    SOEشده است. چندین جوانب ذیربط از تمامی نهاد هیئت موسسان اظهار کردند که هردو  

 سوء مدیریت متضرر شده بودند.  

قرضه نداده  2017-2016استخراجی در  های به کمپنیها  SOEاطمینان داده که   MOMPبه نقل از  EITI  17-2016در حالیکه راپور 

استخراجی    های  به کمپنی  NCEدیگر، از جمله تعدادی اوراق قرضه    های  به کمپنیها    SOE  های  اند، اما در لست ضمیموی، قرضه

یا اعتبار، نرخ مفاد، و مقادیر پرداخت نشده می باشد. در حالیکه نحوه بازپرداخت و ها    شامل قیمتها    جزئیات این قرضه 13وجود دارد.

یادآور شدند که    IAواضح نشده است، جوانب ذیربط از جمله    NCEو نه در تفتیش صورتحساب مالی    EITIمیعاد پرداخت نه در راپور  

حوه میعاد وجود نداشت. یکی از مفتشین تشریح کرد که این کدام وضاحتی درمورد نحوه بازپرداخت و ن NCE های  در هیچ یک از قرضه

 (.  6.2نگاه کنید به شرط گردد ) سال قبل بر میها  به دهها  SOEسیستم سبسایدی بالعوض بین 

 
، افغان گاز، کمپنی سمنت آناو، دفتر وزارت معادن، گاز و نفت شبرغان، و رییس  یک قرضدهنده به سمنت جبل السراج، سمنت غوری  EITI 17-2016 ،NCEراپور  4مطابق ضمیمه  13

 .  باشد معادن جامد در بغالن می
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استخراج    های   SOE، یک نمای کلی از مدیریت و نظارت  NCEو    AGE  مالی  های  عالوه بر نشر تفتیش صورتحساب  MOMPویبسایت  

به   اسناد حقوقی مربوط  اساسنامه و  نشر کرد.  را  اعمال و مصارف شبه مالی  آنها،  در ویبسایت   NCEو    AGEکننده، وضعیت مالی 

MOMP  .نشر شده است 

وجود داشت.   2020در    NCEو    AGEبرای  ای در مورد بازسازی حاکمیت و نظارت    جوانب ذیربط، توجه قابل مالحظه  های  در مشاوره

 ( منتقل شده است. NDCبه یک ساختار مشترک جدید تحت کمپنی تازه تاسیس کمپنی ملی انکشاف ) SOEهردو 

 ارزیابی سکرتریت

نشان می را  این  المللی  بین  ابتدایی سکرتریت  انجام شده و معتقد است که   ارزیابی  اشتراک دولت،  در مورد  اقدامات اصالحی  دهد که 

افغانستان تالش نموده است تا به قسم سیستماتیک معلومات صنایع   پیشرفت قناعت بخشی را انجام داده است. 2.6افغانستان مطابق به شرط 

 AFE، اهمیت  MOMPویبسایت    SOEنشر شده در بخش شفافیت    های   و هم راپور  EITIرا افشا نماید. هم راپور  ها    SOEاستخراجی  

و دولت ارائه   SOEمربوط به روابط مالی فیمابین این دو    های  دهد و معلومات مکملی را در مورد قوانین و عملکر  را نمایش می  NCEو  

و نشر آن در ویبسایت    SAOتوسط    SOEالی این دو  م  های  تفتیش و اولین تفتیش از صورتحسابها    منجر به تن  EITIکند. تطبیق    می

MOMP  گردید. راپورEITI پرداخت نشده  های شواهدی از قرضهNCE  بهAGE کند.   و چندین تولید کننده سمنت داخلی را ارائه می

نحوه بازپرداخت و میعاد کند. در با این که    بدون ربح را در هر سال ارائه می  های  این راپور مقادیر بازپرداخت و پرداخت نشده قرضه

اند   به طریق منعطفی ارائه شدهها  ذکر نشده، اما جوانب ذیربط تشریح کردند که این قرضه  AEITIدر راپور   NCE های پرداخت قرضه 

ی را برای افشای های  ی تنظیم شود. همچنین افغانستان تالشهای  و اینکه عادی و رسم نبود که نحوه بازپرداخت و میعاد پرداخت چنین قرضه

 انجام داده است.   SOEمعلومات در مورد نظارت واحد و پالن خصوصی سازی هردو 

  های   دولتی مانند قرضه دادن تصدی ذغال سنگ شمال به دیگر کمپنی  های  شود تا کارکرد تصدی  برای تقویت تطبیق، افغانستان تشویق می

قابل تطبیق باشد، واضح بسازد؛ البته با درنظر داشت هر قسم قرضه سبسایدی   استخراجی از جمله هر نوع جدول زمانی بازپرداخت را که 

افغان گاز و زغال سنگ شمال را به شمول    های  تعقیبی تفتیش تصدی  ینهاافغانستان تشویق گردید تا پآل(.  6.2نگاه کنید به شرط  شبه مالی )

 ، تطبیق کند.  SOEتشویق به پاسخدهی بخش مدیریتی جهت حمایت از خصوصی سازی دو  

 (3.2: دیتای تولیدات )#7اقدام اصالحی  5.7

، افغانستان باید اطمینان حاصل کند که حجم و مقادیر تمامی مواد استخراجی تولید شده به دسترس عموم قرار بگیرد. در  3.2براساس شرط  

ی نیست )بعنوان مثال به دالیل امنیتی(، افغانستان جائیکه افشاسازی جامع ارقام تولید برای تمام مواد معدنی تولید شده از لحاظ تخنیکی عمل

قابل دسترس به عموم مردم کامال افشا و  های باید اطمینان حاصل کند که دالیل عدم افشاسازی ارقام به وضاحت توضیح داده شده و تخمین

رسمی تولید استفاده کند    های جاد احصائیهتولید در ای های برای توضیح چالش EITIتواند از راپور دهی  ارزیابی شده است. افغانستان می

 تعقیب نماید. MOMPو تطبیق اصالحات اساسی را در بخش نظارت و بررسی معدن 

 اولین اعتباردهی های یافته

که توسط    EITI  2014-15نتیجه اولین اعتباردهی این شد که افغانستان پیشرفت نامناسبی را در تطبیق این شرط انجام داده بود. راپور

تحت بررسی تهیه شده بود با وجود اختالفات عمده و غیرقابل توضیح، نتایج متحدالمآلی از مقادیر تولید    های  و دولت در سالها    کمپنی

ئیه  عمده از طرف همۀ هیئت مؤسسین در رابطه به قابل اعتماد بودن احصا  های  مواد معدنی )از جمله نفت و گاز( را ارائه کرد. نگرانی

نمی ارائه  یا ارزشی  قیمت  داده شده،  راپور  تولیدات  از حجم  برای هیچ یک  راپور  این  دارد.  تولید وجود  به طور    رسمی  اگرچه  دهد، 

 غیرمستقیم حاوی بعضی معلومات دربارۀ موقعیت محل تولید است. 

 پیشرفت از زمان اعتباردهی

ماده اولیه معدنی و همچنان نفت خام و گاز    19صرفا حجم تولیدات و قیمت و ارزش پنج مورد از    EITI  2016-17در حالیکه راپور  

استخراج کننده در    های  را برای هر یک از کمپنی ها    جدولی درباره حجم تولیدات و قیمت  MOMPکند، ویبسایت    طبیعی را فراهم می

ومات با درنظرداشت کمپنی شخصی، مواد اولیه و سال تفکیک شده است که تمام مواد  ، منتشر کرد. این معل17-2016مرحله تولید در سال  

 شود. معلومات رسمی دولت دربارۀ میزان تولیدات، فقط معلومات تولید درمورد معدنکاری  استخراجی تولید شده در افغانستان را شامل می
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قیمتی در مناطق تحت کنترول   های   انونی مواد معدنی مانند سنگشود و استخراج غیرق  فعال، نفت و گاز دارای جواز را شامل می  های

 شود.  غیر دولتی را شامل نمی های سکتور

سازد که براساس    آشکار می  2020-2015  های  به طور سیستماتیک حجم تولیدات را به قسم ربعوار در سال  MOMPپورتال شفافیت  

است.  شده  ترتیب  جداگانه  طریق  به  فرد  هر   جواز 

با نشر اعالمیه ای، میتودولوجی محاسبه احصائیه رسمی دولت را در رابطه به ارزش و قیمت تولیدات مواد  MOMPویبسایت همچنین  

 دهد. بنابراین، دیتای تولیدی افشاشده به صورت عمومی افغانستان براساس مکان و پروژه، تفکیک و جداسازی می  معدنی توضیح می

دیگر را بر اساس هر جواز به قسم جداگانه به شمول شرایط مالی و تادیات غیرمالیاتی )به عنوان    شود. پورتال شفافیت همچنان معلومات

خود را از هر نوع   های  ارزیابیآنها سازد تا    دهد. این مسئله به مشترکین این امکان را فراهم می  ارائه می  MOMPمثال حق االمتیاز( به  

اختالف بین تادیات حق االمتیاز فرضی و حقیقی توسط کمپنی و پروژه/ جواز، انجام دهند. در حالیکه جوانب ذیربط از تمام اعضای نهاد 

ات مربوط نسبت به اعتبار دیتای رسمی دولت دربارۀ تولیدات استخراجی به دلیل اتهامآنها  هیئت موسسین )به شمول دولت( اظهار داشتند که  

یا معلومات  ها    رسیدگی به راپوردهی از طرف کمپنیها، شک و تردید دارند، جوانب ذیربط موافقت کردند که دیتا  های  به ضعف پروسه

 کند.  و در پورتال شفافیت، معلومات رسمی تولیدات دولت درباره صنایع استخراجی را ارائه می MOMPموجود در ویبسایت 

ت به دولت، و همچنین جامعه مدنی که در جستجوی تقویت نظارت شهروندان باالی استخراج منابع طبیعی و  برای محاسبه اصول تادیا

شود. با   ( مربوط میMoFو  MOMPکمک به اقتصاد ملی است، این معلومات تولید به شدت به جوانب ذیربط از جمله دولت افغانستان )

شفافیت   پورتال  اینکه  به  دیتای  MOMPتوجه  بر  به    عالوه  نسبت  )که  استخراجی  جواز  هر  برای  را  مهم  مالی  تولید، شرایط  مقدار 

خاص در   های حق االمتیاز برای جواز های کند، برای مشترکین این امکان وجود دارد که مکلفیت جواز/قرارداد متفاوت است( فراهم می

 تخمین بزنند.  مشخص را با تادیات حق االمتیاز واقعی ارائه شده در پورتال شفافیت  های سال

 ارزیابی سکرتریت

دهد که اقدامات اصالحی در مورد معلومات تولید، بررسی شده و معتقد است که    ارزیابی ابتدایی سکرتریت بین المللی این را نشان می

و پورتال شفافیت، حجم تولیدات و ارزش یا   MOMPویبسایت    پیشرفت قناعت بخشی را انجام داده است.   3.2افغانستان مطابق به شرط  

براساس کمپنی و    2020جدیدتر تا سال    های  را ارائه کرده است، و همچنان دیتا  17-2016قیمت هر ماده استخراجی تولید شده در سال  

  های   ر پهلوی افشاسازیجواز/قرارداد تفکیک و جداسازی شده است. بنابراین، این معلومات تولید بر اساس موقعیت، تفکیک شده است. د

سیستماتیک شرایط مالی قراردادی و دیتای عایدات مواد استخراجی غیرمالیاتی، مشترکین پورتال شفافیت قادر به ارزیابی هرنوع اختالف  

ی رسمی بین تادیات حق االمتیاز فرضی و حقیقی بر اساس کمپنی و پروژه/جواز هستند. در حالیکه احصائیه رسمی دولت، فعالیت معدنکار

قابل توجه جوانب ذیربط )از همه حوزهها( باالی اعتبار دیتای رسمی درمورد تولید    های  کند، نگرانی  را در ساحات دارای جواز احتوا می

 استخراجی وجود دارد. 

یفیت کوشش  جهت ارتقاء اعتبار احصائیه رسمی دولت در تولیدات معدنی، در بخش تضمین کتواند  برای تقویت تطبیق، افغانستان می 

 MOMPبیشتری را انجام دهد تا جوابگوی شک و تردید وسیع در رابطه به معلومات یا دیتای رسمی تولیدات معدنی منتشره در ویبسایت 

 باشد.

 ( 3.3: دیتای صادرات )#8اقدام اصالحی  5.8

استخراجی صادراتی در دسترس عموم   های  ، افغانستان باید اطمینان حاصل کند که حجم و ارزش صادرات تمام مواد3.3مطابق شرط  

شوند.    به طور جامع افشا و مقایسه میها    قرار بگیرد. در فقدان دیتای رسمی معتبر، افغانستان حداقل باید اطمینان حاصل کند که تخمین

منابع مختلف و حمایت  بعنوان ابزار تشخیص برای شناسایی اختالفات در دیتای صادرات از    EITIممکن است افغانستان بخواهد از راپور  

 AEITIکوچک محلی،    های  دولت برای جلوگیری از قاچاق استفاده کند. با توجه به خریداری ظاهری نفت توسط تصفیه خانه   های  از تالش

 را در نظر بگیرد. ها   باید درخواست دیتا برای این نوع تصفیه خانه

 اولین اعتباردهی های یافته

را نقل    MOFاظهارات    EITI  2014-15اولین اعتباردهی نشان داد که افغانستان در تطبیق این شرط کدام پیشرفتی نداشته است. راپور  

قول کرده که با وجود شواهدی از منابع اشخاص ثالث مبنی بر دیتای صادرات معدنی که در دسترس عموم مردم )ولی متناقض( است، در  
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جامعه مدنی از حجم و مقادیر صادرات غیرقانونی    های  ستخراجی در دسترس نبود. در حالیکه این گزارش، تخمینآن زمان دیتای صادرت ا 

مسئله دیتای صادرات را بعهده گرفته   MSGهیچ شاهد و مدرکی که نشان بدهد    EITI  2014-15دهد، در تهیه راپور    الجورد را ارائه می

 باشد، وجود نداشت. 

 دهیپیشرفت از زمان اعتبار

دهد،    حجم و مقادیر پنج قسم مواد معدنی صادر شده را در این دورۀ مورد بررسی، نشان می  17-2016در سال    EITIدر حالیکه راپور  

ریاست گمرکات   داده است.  ادامه  دیتای صادرات  افشاسازی و اعالن سیستماتیک  تیل و گاز، دولت بطرف  تأیید عدم صادرات  ضمن 

ای را نشر کرده است، اگرچه   حجم و مقادیر صادراتی تفکیک شده  2019-2016افغانستان برای هر ماده )مواد( معدنی صادر شده در سال  

 باز نیست )به پی دی اف است(. که در یک فورمت دیتای 

 و با در نظرداشت مقصد صادرات، و ادارات گمرکی به بخش  17-2016افغانستان، دیتا یا معلومات صادراتی را در سال    EITIراپور  

ا  صادرات ب  های  مهم، تفکیک شده است. دیتا  های  براساس هر یک از کمپنی  AEITIراپور    ششمینخوردتر دسته بندی کرده و در    های

مختلف جامعه مدنی و    های  همسایه مثل پاکستان و ایران، که در راپور  های  کشور  های توجه به میزان قاچاق مواد معدنی از طریق مرز

برخوردار است.  افغانستان  در  اهمیت خاصی  از  آمده است  انکشافی  دیتا 14شرکای  بندی  دسته  براساس کشور   های  تفکیک و  صادرات 

همسایه را در حصه واردات از افغانستان، مثل دیتابیس تجارتی آنالین   های  گمرکات کشور  های  قایسه با دیتامقصد، تجزیه و تحلیل و م

همسایه بخصوص پاکستان، شک و تردید وسیعی در    های  قاچاق مواد معدنی به کشور  های  با توجه به ادعا 15سازد.  پاکستان، ممکن می

جوانب    های   جوانب ذیربط درمورد احصائیه رسمی صادرات مواد معدنی دولت وجود داشت. با این وضعیت، در مشوره  های  مشوره

رسمی دولت    صادرات  های  صادرات مواد معدنی نشر شده در ویبسایت ریاست گمرکات، دیتا  های  ذیربط این توافق وجود داشت که دیتا

 دهد.   در صنایع استخراجی را نشان می

 ارزیابی سکرتریت

صادراتی، مورد توجه قرار گرفته و معتقد است که  های ارزیابی ابتدایی سکرتریت بین المللی این است که اقدامات اصالحی در مورد دیتا

حاال ریاست گمرکات افغانستان، حجم و مقادیر صادرات را در   پیشرفت قناعت بخشی را انجام داده است.   3.3افغانستان مطابق به شرط  

حالیکه عدم صادرات نفت و گاز در دهد. در  به قسم سیستماتیک افشا و نشان می 2019-2016مورد هر ماده معدنی صادر شده در دوره 

افغانستان، معلومات دقیقتری در مورد صادرات مواد معدنی برای    EITIشود، همچنین در جدیدترین راپور    تصدیق می  17-2016سال  

اس مقایسه  تواند اس  دهد که می  صادرات و ادارات گمرکی مربوطه ارائه می  های   ارائه شده است، و معلوماتی را در مورد مقصدها    کمپنی

نگرانی  های  با احصائیه رسمی واردات کشور ارائه کند.  نهاد هیئت   های  همسایه را  از همه اعضای  ذیربط  توسط جوانب  اظهار شده 

 رسمی صادرات مواد معدنی یادآوری شد.  های موسسان درمورد قابل اعتبار بودن دیتا

رسمی صادرات،    های  وسیع در مورد قابل اعتبار بودن دیتا  های  انیتواند با هدف رسیدگی به نگر  برای تقویت تطبیق، افغانستان می

 رسمی صادرات مواد معدنی در نظر بگیرد.  های تضمین اساسی در مطابقت با احصائیه  های بیشتری در مورد پروسیجر های افشاسازی

 ( 4.1: جامع بودن )#9اقدام اصالحی  5.9

انتخاب شده، تمامی تادیات مهم را به   های  اطمینان حاصل کند که در حصه راپوردهی، تمام کمپنی، افغانستان باید  4.1در مطابقت به شرط  

دهند و اینکه تصامیم مربوط به اهمیت جریان عایدات بر اصول افشاسازی یکطرفه دولت درباره مجموع عواید    طور جامع راپور می

یستند اما با این وجود جمع آوری شده اند. همچنین افغانستان باید اطمینان استخراجی اتخاذ شود، بشمول آن عایداتی که قانونا اجباری ن

غیر مهم، نه بر اساس قسم کمپنی، بلکه براساس عایدات   های  حاصل کند که افشاسازی یکجانبه کامل دولتی در مورد عایدات مهم کمپنی

سقف اهمیت تادیات را در نظر بگیرند تا تعادل بین جامع تشویق شد که تجدید نظر باالی تریشولد یا    MSGدرحال جریان تفکیک شوند.  

 بودن افشاسازی و کیفیت راپوردهی را با توجه به منابع محدود دست داشته، برقرار کنند.  

 
؛ 2020 قابل دسترس است، جون اینجا، در  "راپور ارزیابی پیشرفت، بررسی پالن مبارزه با فساد وزارت مالیه"، (2017 ماه می)کمیته مستقل مشترک ارزیابی و نظارت مبارزه با فساد  14

 . 2020قابل دسترس است، جون  اینجا، در "غارت منابع معدنی افغانستان در مقیاس صنعتی"، (2017جون )انستیتوت صلح ایاالت متحده 
 . 2020قابل دسترس است، جون  اینجاواردات، در : بورد عایدات فدرال پاکستان، احصائیه تجارت15

http://www.mec.af/files/2017_05_09_mof_ac_review_report_english.pdf
https://www.usip.org/sites/default/files/2017-05/sr404-industrial-scale-looting-of-afghanistan-s-mineral-resources.pdf
http://demo.fbr.gov.pk/TradeStatistics/COUNTRYWISE411.aspx?view=ExternalLink?view=ExternalLink?view=ExternalLink
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 اولین اعتباردهی های یافته

است. اعتباردهی، چندین مسئله  معنی داری را برای تطبیق این شرط انجام داده    های  نتیجه اولین اعتباردهی این شد که افغانستان پیشرفت

تالش قابل قدری را انجام دادند تا اطمینان حاصل کنند که با    IAو    MSGرا مطرح کرد. از یک طرف،    EITIمربوط به تفسیر ستندرد  

، تعریف  EITI  15-2014مکملی را ارائه کنند. راپور    های  قابل اعتماد و جامع درباره جواز دولتی و عایدات، راپور  های  توجه به نبود دیتا

MSG  کند، و همچنین مطابق    شود که مقایسه ارقام بر اساس تادیه به دولت را احتوا می  را شامل میها    از سقف اهمیت تادیات و کمپنی

که منابع عایداتی را با مقایسه با قوانین و مقررات اجرایی   EITIشود. راپور   توجیه یک سقف معین می  به میزان مقایسه ارقام هدف، شامل

رسد تمامی   دهد که هیچ منبع عایدات قانونی از محدوده این راپور نادیده گرفته نشده است. به نظر می کند، این اطمینان را می بررسی می

( راپور داده MOFدر جمع آوری دیتا یا معلومات )بخصوص از گمرکات  ها    ا علیرغم چالشمهم دولتی مجموع عایدات خود ر  های  نهاد

غیر مهم را افشا و علنی کرده است، گرچند که بجای    های  رسد دولت تمامی عایدات استخراجی بشمول عایدات از کمپنی  اند، و بنظر می

ی که راپور ندادند ذکر شد و با توجه به عایدات راپور  های  ام کمپنیتفکیک براساس منبع عاید، براساس کمپنی تفکیک انجام شده است. ن

اند قابل توجه است،   راپور نداده 2014ی که در سال های رسد تعداد کمپنی به دولت ارائه شد. بنظر میآنها داده شده دولتی، مقادیر تادیات 

دولتی باعث ایجاد سواالتی درباره مکمل و جامع بودن    یها  این طور نیست. از طرف دیگر، ناهماهنگی در حفظ ریکارد  2015اما در  

عایدات دولتی نشر شده، و همچنین باعث ایجاد سواالتی بخاطر مقایسه ارقام، گردیده است. عدم ارزیابی اهمیت تادیات قبل از جمع آوری  

 د.کن  دیتا، ساحه را برای تادیات الزم مهم که در مقرره این سکتور هم تشریح نشده محدود می

در افغانستان شناسایی شد، که اساساً مربوط به ضعف حفظ    4.1برای نشان دادن پیشرفت قناعت بخش جهت پوره کردن شرط  ها    چالش

قبل از اتخاذ تصمیم درمورد اهمیت باید این مسائل را حل  MSGدولتی است. غیر منطقی خواهد بود که نتیجه گیری کنیم که   های ریکارد

اند که تحت    ای بوده  در جستجوی تعقیب پروسه  IAو    MSG  و فصل کند. اعتباردهی این مسئله را در نظر گرفت که با توجه به این موانع،

اطمینان آنها توانست با انجام  می MSGارد که ای را فراهم کند. در عین زمان، اقدامات بیشتری وجود د این شرایط اطمینان قابل مالحظه

تمامی کمپنی هم    های  حاصل کند که  به دولت  استخراجی مرتبط  اینکه هر عایدات غیرقانونی  و  ارائه کنند،  راپور مکمل  انتخاب شده، 

ت استخراجی جمع آورده شده دولتی به قسم یکطرفه تمامی عایدا  های  توانست اطمینان حاصل کند که تمام نهاد شناسایی شود و همچنین می

 را افشا کنند. 

 پیشرفت از زمان اعتباردهی

استخراجی انتخاب شده بشمول مقدار مقایسه ارقام، تایید  های سقف اهمیت را برای منابع عایداتی و کمپنی  MSGشواهدی وجود دارد که  

 کرده است.  

از مجموع    %1.07فقط سه مجرا یا منبع عایداتی را منحیث منبع مادی انتخاب کرده است، تریشولد یا سقف اهمیت،    MSGدر حالیکه  

نفت، گاز و معدنکاری به   های  دولت از کمپنی  دهد که تمام عایدات مهم دریافت شده توسط عایدات استخراجی دولت است که اطمینان می

به دلیل مسائل مربوط به اهمیت )بخاطر سهمگیری   c.4.1قسم مکمل افشا و مقایسه شده است. حذف منابع عایداتی لیست شده در شرط  

لست    EITIهم، در راپور  ضعیف در عایدات استخراجی دولت( به قسم مناسبی قابل توجیه است. تمامی منابع عایداتی، بشمول عایدات غیرم

 و تشریح شده است.  

شود. در حالیکه تصدی افغان گاز هیچ نوع    نمی  SOEای از عایدات است که شامل مفاد سهام    از اهمیت، براساس مجموعه  MSGمحاسبه  

%  27.07افغانی( و  ملیون    239.99% )12.77تادیه نکرد، اما تصدی زغال سنگ شمال به ارزش    2017-2016مفاد سهام را در سال  

را پرداخت کرد که اساس    2017و    2016  های  ملیون افغانی( مفاد سهم از عایدات استخراجی دولت را )به ترتیب( در سال  615.37)

  EITIهستند. با این وجود، این موضوع امکان دارد که محاسبات اهمیت را بر اساس دیتای موجود در راپور    MSGمحاسبات اهمیت  

توانند عدم موجودیت   و نه هم دیگر جوانب ذیربط نمی  IAتصدیق کرد که تصامیم مادیت هم برابر به همین مقدار است. نه  تنظیم کرد و  

تشریح کنند. یکی از پرسونل سکرتریت یادآور شد که توجه مقایسه ارقام باالی   AEITIراپور    ششمینرا در    NCEمقایسه ارقام مفاد سهام  

 SOEذریعه معامالت    MoFبا رسیدات    NCE. عدم مطابقت ارقام مفاد سهام  SOEده است نه مفاد سهام  به دولت بوها    تادیات کمپنی

 (.  4.5نگاه کنید به شرط شود )  ارزیابی می

به دولت است، آنها  جهت تعریف اهمیت برای کمپنیها، هم براساس مقدار تریشولد یا سقف مطابق با ارزش تادیات    MSGروش و خط مشی  

پردازند. این رویکرد یا خط مشی   ی است که تادیات خوردتر به دولت میهای و هم روش و خط مشی مبتنی بر ریسک برای انتخاب کمپنی
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کنند در مقایسه ارقام شامل شوند، در   از عایدات استخراجی دولت را ارائه می  %1شتر از  ی که بیهای  کند که تمامی کمپنی  تضمین می

 کند.   حالیکه در جواب به تقاضای جوانب ذیربط، یک نمونه از مالیه دهندگان کوچکتر را نیز اضافه می

ات خود را به دولت و عواید استخراجی دولت اند به قسم مکمل تادی  لیست شده  EITIمهم دولتی که در راپور    های  و نهادها    تمامی کمپنی

یک جانبه دولت دربارۀ تمام عایدات مالیاتی و غیرمالیاتی را ارائه داده است. عالوتا،    ینهادهند. دولت همچنین افشاسازی یا اعآل  راپور می

معدنی، نفت    های  ( از کمپنیMOMPراه اندازی شد، عایدات غیرمالیاتی دولت )  2018که در ماه نومبر سال    MOMPپورتال شفافیت  

 و گاز را که در زمان مشخص آن جمع آوری شده بود، براساس تفکیک جواز/قرارداد، اعالن یا افشاسازی کرد.  

دهد و نتایج مقایسه ارقام نشان دهندۀ آنست که    را برای بررسی اختالفات انعکاس می  MSGتریشولد یا سقف    EITI 2016-17راپور  

شامل ارزیابی اداری مستقل است که نشان دهندۀ جامع بودن    EITIتأثیر نداشته است. راپور    EITIاختالفات حل نشده بر جامعیت راپور  

 دیتای مالی مقایسه شده است.  

پهلوی هم در حدود دو سوم از عایدات استخراجی دولت  استخراجی، تصدی افغان گاز و تصدی زغال سنگ شمال، که در    SOEاین دو  

مالی تفتیش شدۀ شان را نشر کردند. با اینحال، به   های به خود اختصاص داده اند، برای اولین بار صورتحساب 17-2016 های را در سال

تفتیش و    های  طرزالعمل  AI  استخراجی در دسترس عموم باشد. با اینحال،  های  مالی سایر کمپنی  های  رسد که صورتحساب  نظر نمی

نگاه کنید مهم را بعنوان بخشی از خط مشی کلی خود برای اطمینان از دیتای مالی مقایسه شده، مورد بررسی قرار داد ) های  تضمین کمپنی

 (.  4.9به شرط 

 ارزیابی سکرتریت

بررسی شده و مورد توجه قرار گرفته  آنها  ارزیابی مقدماتی سکرتریت بین المللی این است که این اقدام اصالحی دربارۀ جامع و کامل بودن  

شامل تعریف سقف    17-2016سال    EITIراپور  داشته است.  4.1است و معتقد است که افغانستان پیشرفت قناعت بخشی در مورد شرط  

ی است که قرار است در مقایسه ارقام شامل شوند، بشمول یک دلیل برای های  ( برای تأدیات و کمپنیmateriality thresholdsاهمیت )

موافقت شده تعیین شدند. عدم مقایسه ارقام مفاد مهم تصدی زغال سنگ شمال به وزارت مالیه تحت   های  در سطحها    اینکه چرا سقف

 نقش داشت. تمام کمپنیها    در تعیین سقف اهمیت برای تأدیات و کمپنی  MSG(.  4.5رط  ارزیابی شده است )نگاه کنید به ش  SOEمعامالت  

راپور دادند و افشاسازی کامل    17-2016سال    EITIمهم دولتی به صورت جامع تمام تأدیات و عایدات مهم را در راپور    های  و نهادها  

است که بر اساس آن، دیتای مالی مطابقت ارقام، کامل و  IAزیابی شامل ار EITIیک جانبه دولت از عایدات استخراجی ارائه شد. راپور 

به خود اختصاص داده   17-2016استخراجی، که دو حصه از سه حصه عایدات استخراجی دولت را در سال    SOEجامع است. این دو  

 استخراجی این کار را نکردند.  یها مالی تفتیش شدۀ شان را نشر کردند، اگرچه سایر کمپنی های اند، برای اولین مرتبه صورتحساب

جهت تقویت تطبیق، افغانستان ممکن است که عالقه مند به همکاری با اعضای هیئت مؤسسین صنایع باشد تا وسایل افشاسازی سیستماتیک 

 دولتی ـ در صورت در دسترس بودن ـ را در نظر بگیرد.   های استخراجی و نهاد های مالی تفتیش شدۀ کمپنی های صورتحساب

 (4.4: عایدات ترانسپورت )#10اقدام اصالحی   5.10

، افغانستان باید اطمینان حاصل نماید که ارزیابی اش از اهمیت هرنوع عایدات از ترانسپورتیشن نفت، گاز و مواد 4.4مطابق با شرط  

فشاء هرنوع عایدات مهم، به تفکیک سطوح متناسب با راپوردهی سایر تادیات و منابع معدنی به طور عمومی مستندسازی شود و همچنین ا

 عایدات، صورت گیرد.

 اولین اعتباردهی های یافته

به طور کلی   MSGنتیجه اولین اعتباردهی این شد که افغانستان پیشرفت نامناسبی را در تطبیق این شرط انجام داده بود. به نظر میرسد که 

به چهار قرار، اشاره   15-2014در سال  EITIوجود تمهیدات ترانسپورتیشن در صنایع استخراجی را در نظر گرفته است، اگرچه راپور 

در    MSGداشت که منجر به افزایش عایدات ترانسپورتیشن نشد. با این حال، اعتباردهی، هیچ مدرکی درباره چنین گفتگو و بحثی توسط  

شود، پیدا نکرده   حق العبور سرک که توسط وزارت ترانسپورت از تمام وسایط نقلیه )نه فقط وسایط استخراجی( جمع آوری میمورد فیس  

 است. اگرچه احتماال این نوع عایدات جزئی بودند، اما عدم ارزیابی دقیق از اهمیت این نوع عواید فیس حق العبور نگران کننده بود. 
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 پیشرفت از زمان اعتباردهی

کند که دولت عایداتی از ترانسپورتیشن و مواد استخراجی جمع آوری نکرده است.    و الحاقیه آن تأیید می  17-2016در سال    EITIراپور

دالر آمریکایی( نرخ ثابت به ازای هر بارنامه صادرشده    73افغانی )در حدود    5000به مقدار    MOMPبا این که در راپور ذکر شده که  

توان به حیث عایدات ترانسپورتیشن درنظر گرفت بلکه    را نمیها    کند، صدور بارنامه  ه استخراجی را جمع آوری میبرای ترانسپورت ماد

 یک عاید دولتی مبتنی بر اجرت مربوط به یک پروسیجر اداری محسوب گردیده است.  

یادآوری کردند که مسئله تأدیات چیک پوینت توسط آن دست از اجناس ترانسپورتی استخراجی یک موضوع    IAجوانب ذیربط بشمول  

متذکر شد که کتگوری سازی تأدیات چیک پوینت به    IAحساس بود، زیرا این مسئله شامل تأدیات به افراد غیرذینفع و شورشیان است.  

 قبلی نادرست بوده است.  های IAوسط ت EITIقبلی   های شکل تأدیات ترانسپورتیشن در راپور

 ارزیابی سکرتریت

دهد که اقدام اصالحی عایدات ترانسپورت مورد توجه قرار گرفته و معتقد است که شرط  ارزیابی مقدماتی سکرتریت بین المللی نشان می

و الحاقیه آن عدم عایدات   2016-17در سال    EITIراپور    در افغانستان قابل تطبیق نبوده است.(  2016-17در دوره تحت بررسی )  4.4

 کند.  دولت از ترانسپورتیشن موادات استخراجی را تأیید می

شود تا عایدات ترانسپورتی موجوده را به قسم سالیانه، مجددا ارزیابی کند با این رویکرد که    برای تقویت تطبیق، افغانستان تشویق می

 شود، در آینده فاش گردد.   سط دولت جمع آوری میتضمین شود که عایدات مهم ترانسپورت که تو

 (4.5دولتی )# های  مربوط به تصدی های : معامله11اقدام اصالحی  5.11

دولتی را به انجام برساند تا   های  استخراجی و نهاد   های  COEبین    های  ، افغانستان باید یک ارزیابی جامع از معامله4.5مطابق شرط  

و دیگر شعبات دولتی را مورد ها  SOEها، از جمله حواله جات بین SOEاطمینان حاصل نماید که پروسه راپوردهی به طور جامع نقش 

 دهد.  توجه قرار می

 اولین اعتباردهی های یافته

کند   رای تطبیق این شرط انجام داده است. جوانب ذیربط تأیید میمعنی داری را ب  های نتیجه اولین اعتباردهی این شد که افغانستان پیشرفت

استخراج کننده معدن، تیل و گاز را جمع    های  استخراجی، هیچ نوع عایدات مالیاتی یا غیرمالیاتی از کمپنی  SOEکه هیچیک ازاین دو  

به طور واضح تصریح نشده است. در حالیکه ارزیابی   15-2014سال  EITIآوری نکرده است، حتی با وجود این که این مسئله در راپور 

MSG    از اهمیت تأدیاتSOE    به دولت واضح نبود، ولی واضح بود که تأدیاتSOE  و  به دولت بااهمیت تلقی شده و هر دSOE    در راپور

استخراج کننده   های رایج تا همه شرکت  های از شرکتها  SOEکه محدود به   MOFبه ها  SOEگنجانده شده بودند. با این حال، تأدیات 

نیز غیر واضح است. عدم اطمینان دربارۀ جامعیت راپوردهی   SOEبود، در این راپور بطور واضح مشخص نشده، و جامعیت راپوردهی  

SOE  است. آنها شان با دولت وابسته به ضعف در حفظ ریکارد های معامله ازها 

 پیشرفت از زمان اعتباردهی

MSG  تعیین کرده کهAGE  وNCE دو  ها  تنSOE  بااهمیت و مهم در نظر گرفته شده اند،   2017-2016استخراجی هستند که در سال

( در این  JSاصلی معدنکاری نیست حال آنکه فابریکه سمنت جبل السراج )  های  کند و مصروف کار  ( کود تولید میKBزیرا کود برق )

را به دولت   SOEاهمیت تأدیات این دو    EITI 2016-2017دوره منحیث یک تادیه کننده مهم به دولت در نظر گرفته نشده بود. راپور  

به طور مختلط،    نشان می در سال  79.02% و  80.47دهد، که  ترتیب  به  را  استخراجی دولت  از عایدات  به خود    2017و    %2016 

 اند.   اختصاص داده

استخراجی جمع آوری نکرده   های  کدام عایداتی از کمپنی  17-2016در سال    SOEکند که این دو    افغانستان تأیید می  EITIراپوردهی  

 گردد.   در این دوره تأیید میآنها مالی تفتیش شدۀ  های بودند، و این مسئله با بررسی صورتحساب
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یات استخراجی خصوصی، تابع شرایط تأدیات یکسان به دولت هستند. این تأد های به حیث کمپنی SOEکند که این دو  این راپور تأیید می

این راپور همچنین تأیید (.  4.1شود )نگاه کنید به شرط    قانونی کمپنی استخراجی به دولت در مطابقت با ارزیابی جامعیت، انجام داده می

از مفاد خالص خود را به عنوان مفاد سهام به وزارت مالیه انتقال دهند. در حالیکه این راپور فقدان چنین   %75موظفند  ها    SOE  کند که  می

از تأدیات مفاد سهام اش   NCEکند، این راپور فقط افشاء یک جانبه توسط    تأیید می 17-2016را در سال    AGEدیات مفاد سهام توسط  تأ

 615.37) %27.07ملیون افغانی( و  239.99) %12.77با وجود مبلغ  NCEدهد. مفاد سهام  را ارائه می 17-2016در سال  MOFبه 

  NCEعایدات  های صورتحساب ، مطابقت ندارد. اگرچه 2017و  2016 های ملیون افغانی( از تأدیات استخراجی دولت به ترتیب در سال

مفاد انتقال شده به بودیجه  )"  NCEمتنشر شد ارقام مربوط به تأدیات مفاد سهام    MOMPکه در ویبسایت    1396-1395  های  در سال

  563.610و    1395ملیون در سال    803.036، از قرار  EITIافشا شده در راپور    MOFن ارقام با ارقام  دهد که ای  ( را نشان میدولت"

و نه جوانب ذیربط دیگر مشورت کننده، نتوانستند عدم تطابق    IA، به طور قابل توجهی متفاوت است. نه  1396ملیون افغانی در سال  

 توضیح دهند.  EITIراپور  ششمینرا در  MoFبه  NCEتأدیات مفاد سهام 

کدام انتقال بدون پالن یا موقتی به مؤسسات دولتی را در   SOEافغانستان و نه صورتحساب مالی تفتیش شدۀ این دو    EITI  نه راپوردهی

 دهد. نشان نمی 17-2016سال 

 ارزیابی سکرتریت

مورد توجه واقع شده است و   SOE های مورد معامالت یا انتقالارزیابی مقدماتی سکرتریت بین المللی این است که اقدامات اصالحی در 

- 2016در سال    EITIراپور    انجام داده است.  4.5ای را در مورد شرط    معتقد است که افغانستان پیشرفت معنی دار و انکشاف قابل مالحظه

، تصدی افغان گاز و تصدی زغال  SOEاستخراجی به قسم آنالین نشر شد که مادیت این دو    SOE  مالی هر دو  های  و صورتحساب  17

  به دولت را تأیید می   AGEو عدم تأدیات مفاد سهام    SOEدهد. در حالیکه این راپور عدم تأدیات کمپنی به این دو    سنگ شمال را نشان می 

 % از تأدیات استخراجی دولت به ترتیب در سال27.07% و  12.77به وزارت مالیه )معادل    NCEکند، تأدیات قابل توجه مفاد سهام از  

مطابقت ندارد. هیچ مدرکی مبنی بر تأدیات الزم   NCEبه صورت یکجانبه اعالن شده و با اعالن  MoF( فقط توسط 2017و  2016 های

 در این دوره تحت بررسی، وجود ندارد.   SOEو ی از طرف دولت به این د های به دولت، و انتقالها  SOEدیگر از طرف 

دولتی، بشمول انتقال یک سهم از   های  به نهاد  SOEمهم    های  ، افغانستان باید اطمینان حاصل کند که کلیه انتقال4.5در مطابقت با شرط  

 به وزارت مالیه، باید به طور جامع و قابل اعتماد افشا و اعالن گردد. آنها مفاد خالص 

 (4.9: کیفیت دیتا )#12اصالحی اقدام  5.12

در مطابقت با استندرد الیحه وظایف تایید شده توسط بورد    IA، افغانستان باید اطمینان حاصل کند که الیحه وظایف  4.9در مطابقت با شرط  

EITI  ان باید برای اطمینان  باشد و اینکه موافقت بر سر هرنوع تخطی از ستندرد الیحه وظایف به قسم مناسب مستندسازی شود. افغانست  می

دولتی راپوردهنده    های  و نهاد ها    واقعی تفتیش توسط کمپنی  های  ، مطمئن شود که یک بررسی از روشEITIاز قابل اعتماد بودن معلومات  

 EITIی را قبل از پروسیجر مورد توافق، اجرا می گردد. افغانستان باید اطمینان حاصل کند که تضمین کیفیت موافقت شده برای راپورده

راپوردهنده بطور شفاف ارزیابی شود و همچنین    های   موافقت شده توسط نهاد  های  به قسم شفاف مستند سازی می شود، مطابقت با پروسیجر 

باید اطمینان حاصل کند که   MSGرا ارائه کند. همچنین  EITIیک ارزیابی شفاف از کامل بودن و قابل اعتماد بودن راپوردهی  IAاینکه 

، آماده می IAبه وقت و زمان و در مطابقت با شرایط تایید شده الیحه وظایف بورد    EITI های  خالصه در تمامی راپور  های  تاجداول دی

 شود.

 اولین اعتباردهی های یافته

،  4.1معنی داری را برای تطبیق این شرط انجام داده است. در مطابقت با شرط    های   نتیجه اولین اعتباردهی این شد که افغانستان پیشرفت 

را   IAو    MSG  انجام شده توسط   های   شده است. اعتباردهی، تالش   EITIارزیابی از این شرط باعث ایجاد سواالتی در مورد تفسیر ستندرد 

ساس ظرفیت عمومی ضعیف سازمانی و شرایط تفتیش قانونی که  برای تصمیم گیری درمورد تضمین کیفیت دیتا برا ها   تصدیق کرد.این تالش 

  MSGبه قسم عمومی در مطابقت با نمونه تایید شده بورد بود، هرچند که تصامیم مربوط به اهمیت   IAعمال وجود ندارند بود. الیحه وظایف 

را منحیث قسمتی    EITI 2014-15راپور   راپوردهی برای  های   نمونه  MSGتصدیق شده بود.  MSGتوسط    IAحذف شده بود و استفاده از 

راپوردهی را تایید کرد. درحالیکه جداول   های  تضمین کیفیت ضروری نهاد  MSGاز ساحه تحقیق تحت موافقت خود تایید کرد، و همچنین  

( نشر نشده بود، اما شواهد و مدارکی موجود بود  2017نومبر    1منحیث شروع اعتباردهی )  EITI  2014-15خالصه برای راپور  های  دیتا 



 دومین اعتباردهی افغانستان 
 EITIمسوده ارزیابی توسط سکرتریت بین المللی 

 

 

 EITIسکرتریت بین المللی  

         EITIorg        www.eiti.orgتویتر: @     secretariat@eiti.org     ایمیل:         800 00 222 47تلیفون: +

     Rådhusgata 26, 0151 Oslo, Norwayآدرس: 

 

  27   

 

شدن نشر خواهد شد. همچنین این  نهایی    را برای این راپور تهیه کرده بود و اینکه این جداول بعد ازها    جداول خالصه دیتا  IAداد    که نشان می

باشد، و جوانب ذیربط،    می  15- 2014  های  تفتیش و تضمین در سال  های  از طرزالعمل   IAای از بررسی عمومی    راپور شامل خالصه 

تا، اعتباردهی باالی ارزیابی در مورد این مسئله تمرکز  های  کند. ن   ارزیابی راپور از نقاط ضعف وسیع در چنین پروسیجر تضمین را تایید می

تعقیب شده بودند. اعتباردهی یادآور شد که این راپور در مورد میزان   IAو    MSGتعیین شده توسط    های کرد که تا چه حدی این پروسیجر

  های   در مورد جامع و کامل بودن و قابل اطمینان بودن دیتا   IAموافقت شده تضمین کیفیت، غیر شفاف بود، و    های   مطابقت با طرزالعمل 

 مطابقت داده شده موجود در این راپور، کدام تضمینی ارائه نکرد.  

 زمان اعتباردهیپیشرفت از 

تفتیش سکتور عمومی وسیعتر ایجاد کند. برای عمل  های خود استفاده کرده است تا اصالحاتی را در طرزالعمل EITIافغانستان از تطبیق 

مالی تصدی افغان گاز و تصدی ذغال سنگ    های   ( اولین تفتیش از صورتحسابSAO، اداره عالی تفتیش )AEITIکردن به پیشنهادات  

استخراجی اختصاص داده است، که در    های  SOEیک صفحه را در مورد    MOMPرا تکمیل کرد. ویبسایت    2017و    2016شمال در  

ات ، دیتای عایدMOMPو دیگر اسناد حقوقی مربوطه موجود است. در عین حال، پورتال شفافیت  ها    مالی، اساسنامه  های  آن صورتحساب

کند، که هرچند تفتیش نشده است، با این وجود در وقت مقرر نزدیک    غیرمالیاتی را که براساس جواز تفکیک شده بود افشا و اعالن می

تولید براساس سطح پروژه و شرایط مالی، یک ابزار قدرتمند را برای تحقیق و تحلیل و ارزیابی    های  نشر شد. این مسئله، در پهلوی دیتا

 د.  کن ارائه می

استخراجی، تحت    های  مالی تعداد کمی از کمپنی  های  هرچند، شرایط بیشتر برای تفتیش و تضمین در افغانستان ضعیف است. صورتحساب

( یک پروسه راپوردهی را طراحی کرد  Independent Administrator، مدیر مستقل ) AEITIراپور  ششمینتفتیش ساالنه هستند. در 

قطعی    های  گذارد. فراتر از تفتیش صورتحساب  دولتی می  های  قدرتمند تفتیش و تضمین دیتا  های  باالی پروسیجرکه مسئولیت بیشتر را  

(Qatia ،دولت )SAO  .در حال تقویه ظرفیت تفتیش و تضمین خود است 

در مطابقت با    EITIنظارت موثر داشته است. این توافق الیحه وظایف برای تهیه راپور    EITI 2016-17از تهیه راپور    MSGعمال،  

مسلکی    های  ، ستندردIAرسد    کرد. به نظر می  بود و از تدارکات مدیر مستقل نظارت می  EITIستندرد الیحه وظایف موافقت شده با بورد  

 حفظ محرمیت معلومات قبل از نشر، تطبیق کرده است.  های خودش، بشمول مکانیسم های بین المللی را در کار

استخراجی را   های  و کمپنیها  SOEتفتیش و تضمین دولت،  های و پروسیجرها  نظارت کلی از طرزالعمل یک  EITI 2016-17راپور 

راپوردهی کمپنیها،  های با تضمین کیفیت موافقت کرد، که شامل تاییدیه تفتیش خارجی نمونه EITIبرای راپوردهی  MSGکند.  ارائه می

 شود.   می SOEو تاییدیه نمونه راپوردهی دولت و 

دولتی در   های  را توسعه داد. سه تفتیش مالی از نهادها   SOEدولتی از جمله    های مالی خود از نهاد  های   تفتیش  SAOبه طور وسیعتر،  

 های شامل تفتیش از صورت حسابها  شود. این تفتیش ده تفتیش انجام   2020تکمیل شده است، و پالن بر این است که در سال  2019سال 

  - 1397ی که در  یآنهانشر شد و    2020که است در جنوری    1396-1395مالی تصدی افغان گاز و تصدی زغال سنگ شمال در سال  

 نشر شود.   2020رود الی اخیر  انتظار می 1398

فقط سه مورد ها    و دولت، شفاف است. کمپنیها    تضمین مربوط به تضمین کیفیت موافقت شده توسط کمپنی  های  این راپور در مورد چالش

راپوردهی خود را تسلیم نکردند. در    های  از شش مورد تضمین کیفیت را مراعات کرده اند، اما تاییدی مفتش خارجی مربوط به نمونه

( حالت "در حال 2019)در ماه جون    EITIهمچنان در زمان نشر راپور    SOEراپوردهی دولت و    های  از نمونه   SAOحالیکه تاییدی  

مکمل شده بود. با اینحال،  2019سال  4تایید شده بود، این کار در ربع  AEITIالحاقیه راپور  ششمینداد، قسمی که در  کار" را نشان می

همچنان یک ارزیابی   IAتکمیل نبود،  EITI افغانستان در زمان نشر این راپور  EITIاز راپوردهی  SAOعلیرغم این واقعیت که تاییدیه 

تشریح کرد   IAدیتای مالی قناعت بخش بود. در مشاورهها،   شفاف را ارائه کرد که بر اساس آن، بطور کلی، جامعیت و قابل اطمینان بودن

ای اطمینان    تا اندازهها    در قابل اعتماد بودن این دیتاآنها  ی نشده به کمترین مقدار رسیده بود،  هاین  های  که با درنظرداشت اینکه تفاوت

ریح کرد که در قابل اعتماد بودن ارقام از طرف دولت تش  IAهمکاری داشتند،    SAOدر این کار از نزدیک با    IAداشتند. با توجه به اینکه  

به ترتیب تایید    2017و    2016  های  % عایدات استخراجی در سال87% و  91ارقام با فیصدی  نهایی    اطمینان داشته است. شمولیت مطابقت

خود،   های   در مشورتآنها  از    شده است. برخالف بی اعتمادی گسترده جوانب ذیربط در مورد ارقام رسمی تولیدات معدنکاری، هیچ یک

 ، را اظهار نکردند.  EITI های کدام نگرانی درمورد قابل اطمینان بودن دیتای مالی در راپور
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شامل ها    موجود بود. این   EITI 2016-17عایدات استخراجی، در راپور    های  تعدادی از پیشنهادات استراتژیک مربوط به انکشاف دیتا

تضمین راپوردهی توسط  های و همچنین شامل پیشرفت پروسیجر MOMPو  MOF  و سیستم مالیها  حفظ ریکارد های پیشرفت سیستم

و یک مجموعه از پیشنهادات جدید را بر اساس تطبیق در    EITIشود. همچنین این راپور، تعقیب پیشنهادات گذشته   میها    دولت و کمپنی

 کند.   ارائه می 2016-17

 ارزیابی سکرتریت

ارزیابی مقدماتی سکرتریت بین المللی این است که اقدامات اصالحی در مورد کیفیت دیتا مورد توجه واقع شده است و معتقد است که  

انجام شده است، که   IAمقایسه ارقام تادیات و عایدات توسط یک   انجام داده است.  4.9افغانستان پیشرفت قناعت بخشی را در مورد شرط 

 EITIبا الیحه وظایف برای تهیه راپور    MSGمسلکی بین المللی، موظف به این کار شده بود.    های  یق ستندردو با تطب  MSGتوسط  

موافقه   EITIصادر شده از طرف بورد  های در مطابقت با ستندرد الیحه وظایف موافقت کرد، و همچنین در مورد طرزالعمل 2016-17

محکم   های ر عمل تطبیق کردند. روش قابل اطمینان بودن دیتاها، بیشتر باالی تضمینرا دها  کرد، و الیحه وظایف مربوطه و طرزالعمل

  را درمورد جامعیت و قابل اعتماد بودن دیتا   IAاز جانب دولت متمرکز است تا از جانب به کمپنیها. آخرین راپور، یک اعالن شفاف از  

، محدودیت ارزیابی ارائه  IAاجرا شده توسط    های  از معلومات کار  ای  دهد و در پهلوی آن، خالصه  مالی متحدالمآل شده ارائه می   های

 دهد.  را نشان مینهایی  شده و شمولیت مقایسه ارقام مالی

تفتیش و تضمین دولتی ازجمله توانایی    های  شود تا اصالحات طراحی شده برای تقویت سیستم  جهت تقویت تطبیق، افغانستان تشویق می

خود برای رفع    EITI  های  تواند باالی راپور  انجام تفتیش مالی و اجرایی باالی نظارت استخراجی دولت، در نظر بگیرد. افغانستان می

 دولت و کمپنی استخراجی، کار کند.   های نقاط ضعف در حفظ ریکارد در سیستم

 (5.1نایع استخراجی )#: توزیع عایدات ص13اقدام اصالحی  5.13

، افغانستان باید اطمینان حاصل کند که درباره تخصیص آن عایدات استخراجی که در بودیجه ملی ثبت نشده اند، 5.1در مطابقت با شرط  

تواند    میتواند جستجو کند که تا چه حد    هم ارائه شود. افغانستان میآنها  مالی مربوطه    های  تشریح داده شود، و در صورت امکان راپور 

خودش )همراه با نمبر تشخیصیه مالیاتی جواز( بعنوان   EITI  های  را از جداول خالصه دیتا  GFSمحدود به استخراج    های  صنف بندی

 استفاده کند. MOF های ای برای تفکیک عایدات استخراجی در سیستم وسیله

 اولین اعتباردهی های یافته

از اینکه کدام   EITI 2014-15ن پیشرفت نامناسبی را در تطبیق این شرط انجام داده بود. راپور نتیجه اولین اعتباردهی این شد که افغانستا

جدی در مورد حفظ ریکارد و    های  عایدات استخراجی در بودیجه ملی ثبت نشده بود، توضیح مشخصی نداشت، که باعث ایجاد نگرانی

شامل بعضی معلومات درمورد نقاط ضعف در حفظ ریکارد دولتی بود، در بین   EITI  2014-15محاسبه دولت شد. در حالیکه راپور  

عدم جوانب ذیربط مشوره کننده درمورد اینکه آیا تمام عایدات استخراجی مالیاتی و غیر مالیاتی در بودیجه ملی ثبت شده است یا نخیر،  

 وجود شفافیت کلی وجود داشت. 

 پیشرفت از زمان اعتباردهی

حساب خزانه، انتقال داده شده است. ریاست عمومی ها  کند که تمام عایدات استخراجی به تن و الحاقیه آن تایید می EITI 2016-17راپور 

کند. اسناد بودیجه ملی شامل    را در ویبسایت خود نشر می 17و راپور ربعوار اجراآت بودیجه 16بودیجه وزارت مالیه، بودیجه ملی ساالنه

(  Qatiaاداره عالی تفتیش، حسابات قطعیه )  18باشد.  می  1399-1392است، که یک نسخه ساده شده از بودیجه ملی  "بودیجه شهروندی"

 19کند.  در ویبسایت خود نشر می 2018-2007 های دولتی را برای سال

 
 . قابل دسترس است  اینجا، در 2020ویبسایت ریاست عمومی بودیجه، اسناد بودیجه ملی، در ماه جون  16
 . قابل دسترس است اینجادر  2020ویبسایت ریاست عمومی بودیجه، راپور ربعوار اجراآت بودیجه، در ماه جون  17
 .  قابل دسترس است اینجادر  2020ویبسایت ریاست عمومی بودیجه، اسناد بودیجه ملی، در ماه جون  18
 .  قابل دسترس است اینجادر  2020یبسایت اداره تفتیش عالی، حسابات قطعیه دولت، در ماه جون و 19

https://www.budgetmof.gov.af/index.php/en/2012-12-06-22-51-13/national-budget
https://www.budgetmof.gov.af/index.php/en/2012-12-06-22-51-13/performance-document-and-reports
https://www.budgetmof.gov.af/index.php/en/2012-12-06-22-51-13/national-budget
https://sao.gov.af/en/government-qatia-accounts
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  AGE ها،SOEمالی   های است، که این صفحه شامل صورتحساب SOEشامل یک صفحه انترنتی در مورد شفافیت  MOMPویبسایت 

  های   را فیمابین صورتحساب  MOFبه    NCEاختالفات محاسباتی زیادی در ارقام راپورداده شده از مفاد سهم  ها    شود. این  می  NCEو  

 (.  4.5نگاه کنید به شرط کند ) آشکار می EITIو ارقام داده شده در راپور  NCEمالی 

 ارزیابی سکرتریت

ارزیابی مقدماتی سکرتریت بین المللی این است که اقدامات اصالحی در مورد توزیع عایدات استخراجی مورد توجه واقع شده است و معتقد 

کند که تمام عایدات    افغانستان تایید می   EITIراپوردهی    انجام داده است.  5.1است که افغانستان پیشرفت قناعت بخشی را در مورد شرط  

دولتی )ریاست عمومی    های  حساب خزانه انتقال داده شده است. بعضی از معلومات بودیجه به قسم عمومی در ویبسایتها    استخراجی به تن

در ارزش مفاد سهام    یک اختالف کالن را  NCEمالی    های   بودیجه و اداره عالی تفتیش( در دسترس است. با اینحال، بررسی صورتحساب

 سازد.  آشکار می EITIدر راپور  MoF( در مقایسه با ارقام راپورداده شده توسط MoFمفاد خالص به خودش )

  استخراجی که عایدات مهمی را برای دولت تولید می   های  SOEمالی را توسط    های  تواند افشاسازی  جهت تقویت تطبیق، افغانستان می 

خود منحیث یک معیار تشخیص تطبیق اصالحات صنف بندی شده    EITIشود تا از راپوردهی    کنند، تقویت کند. افغانستان تشویق می

 عایدات، استفاده کند.

 (6.1: مصارف اجتماعی )#14اقدام اصالحی  5.14

طمینان حاصل کند که یک تعریف واضح از هر قسم مصارف ضروری اجتماعی به طور عمومی  ، افغانستان باید ا6.1در مطابقت با شرط  

ارزیابی کند.   دورۀ مورد بررسی  در  را  نوع مصارف  این  اهمیت  اندازه    می  MSGتهیه می شود، و  تا چه  داشته باشد  نظر  در  تواند 

انکشاف اجتماعی )یا بررسی شرایط کلیدی( برای ارائه یک ارزیابی جامع از موجودیت مصارف اجباری    های  افشاسازی موافقت نامه

اجتماعی، ضروری است. افغانستان باید اطمینان حاصل کند که افشاسازی عمومی مصارف اجباری اجتماعی براساس نوع تأدیه )با تمایز  

و کارکرد هریک از مستفید شوندگان غیردولتی )شخص ثالث( از مصارف اجباری  پول نقد و جنس( و مستفید شوندگان تفکیک شود و نام 

 اجتماعی مشخص گردد.

 اولین اعتباردهی های یافته

در سال    EITIنتیجه اولین اعتباردهی این شد که افغانستان پیشرفت نامناسبی را در تطبیق این شرط انجام داده بود. در حالیکه راپور  

د که کدام مصارف اجباری اجتماعی در دورۀ تحت بررسی وجود نداشته است، بسیاری از جوانب ذیربط صنعتی اعالم کرده بو  2014-15

مصارف اجباری اجتماعی را عهده دار شده بودند. در حالیکه مصارف اجتماعی    15-2014معدنی معین در سال    های  تأیید کردند که کمپنی

 نوع تأدیاتی، راپور داده نشده و توضیحات ارائه نشده بود. شامل شده بود، ولی هیچها  داوطلبانه در نمونه

 پیشرفت از زمان اعتباردهی

 مصارف اجتماعی 

  2018کند. در حالیکه این راپور به احکام قانون معادن سال    وجود مصارف اجتماعی اجباری را تأیید می  17-2016در سال    EITIراپور  

از بعضی   IAبعنوان اصل قانونی برای این مصارف اجتماعی اشاره دارد، که بعد از دورۀ مورد بررسی به تصویب رسید، اما بررسی  

فعال بودند،  17-2016ند و در سال چهار قرارداد استخراجی )دو معدنکاری و دو نفت و گاز( که به طور تصادفی انتخاب شد های قسمت

الحاقیه   را آشکار کرد.  اجباری  اجتماعی  به مصارف  قراردادی که    یادآور می  AEITIراپور    ششمیناحکام مربوط  که مقررات  شود 

 سازند، اخیرا نافذ شده است.   مصارف اجتماعی اجباری را ضروری می

را با یک تریشولد یا سقف اهمیت که به طور غیررسمی صفر است، راپور  مهم خواسته شد تا مصارف اجتماعی اجباری    های  از کمپنی

راپوردهی مربوط به مصارف اجتماعی داوطلبانه درخواست گردید. سه کمپنی مصارف اجتماعی اجباری    های بدهند. عالوه براین، فرمت

 اپور دادند.  راپور دادند. سه کمپنی دیگر مصارف داوطلبانه خود را ر 2017و  2016خود را در سال 
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راپور نداده اند، هیچ  17-2016واضح نیست که آیا این شش کمپنی که هیچ نوع مصارف اجتماعی را در سال  AEITIراپور  ششمیندر 

راپوردهی شان بگنجانند. از این جهت    های  اند آن مصارف را در فرمت  اند یا اینکه نتوانسته  نوع مصارف اجتماعی را بر عهده نگرفته

راپوردهنده مصارف اجتماعی    های  جامعیت راپوردهی مصارف اجتماعی نامشخص است. اکثر جوانب ذیربط نتوانستند علت کم بودن کمپنی

شده است.   اخیر رسمی  های  در قراردادها    اجباری را توضیح دهند. برخی جوانب ذیربط معتقدند که شرایط برای مصارف اجتماعی تن

اضافه گردد تا شرایط مصارف   MOMPبیشتر در پورتال شفافیت    های  رفت مشخصه  یک شریک انکشافی تأکید کرد که انتظار می

 اجتماعی را براساس جواز اعالن کند.  

ات جنس ارائه  این راپور، افشاسازی مصارف اجتماعی اجباری سه کمپنی را به تفکیک نوع تأدیه، مصارف نقدی و جنس، با ماهیت تأدی

دهد. هویت مستفید شوندگان برای بعضی و نه تمام مصارف اجتماعی اجباری ارائه شده است. معلومات مشابه برای مصارف داوطلبانه    می

 اجتماعی سه کمپنی راپور داده شده است.  

کرد که شامل بررسی جامع از  بررسی مصارف اجتماعی اجباری را در ویبسایت خود منتشر  2020در اوایل سال  MOMPبا این حال، 

مادی بود. این بررسی، شرایط مصارف   های  عملیاتی کمپنی  های  شرایط قراردادی برای مدنظر گرفتن مصارف اجتماعی در کلیه قرارداد

، MOMPکمپنی به ادارات والیتی    های  سازد. به اساس بررسی راپور  کمپنی مهم را برجسته می  14اجتماعی اجباری در هشت قرارداد از  

کند و ارزش بعضی مصارف اجتماعی، و نه همه مصارف،   بطور واضح مصارف اجباری اجتماعی را متمایز می MOMPاین بررسی 

سازد. این مصارف به مصارف نقدی و جنس برای بعضی مصارف و نه  توسط هشت کمپنی مهم را در این دورۀ تحت بررسی فراهم می

 تفکیک شده است و هویت مستفید شوندگان غیردولتی برای بعضی مصارف اجتماعی و نه همه مصارف ذکر شده است. همه مصارف 

کارمندان سکرتریت، توضیح دادند چندین قرارداد معدنکاری شامل شرایط مصارف اجتماعی بدون چوکات زمانی معین می شوند، که  

اجازه دارند تا همه آنها کنند که  غالبا ادعا میها  سازد چراکه کمپنی یده تر میبه این شرایط قراردادی را پیچ MOMPوابستگی نظارت 

 مصارف اجتماعی را الی سال آخر مدت قراردادشان به تعویق بیاندازند. 

 مصارف محیط زیستی 

معدنکاری، نفت و گاز مکلف هستند تا مصارف جواز محیط زیست و مصارف   های  کند که کمپنی  تشریح می  EITI 2016-17راپور  

نفت و گاز مکلف    های  ( بپردازند. عالوه براین، کمپنی NEPAتمدید جواز محیط زیست را به ریاست محفاظت از محیط زیست ملی ) 

هستند تا پول جواز مدیریت ضایعات را بپردازند. با این حال، قسمیکه در جلسه بحث و گفتگوی جوانب ذیربط تایید شد، این مصارف محیط  

 مشخص شده بود.   2018زیستی به دولت در مطابقت با قانون معادن 

  کند. منظور از مکلفیت   را تشریح می  MOMPمحیط زیستی با   های  معدنکاری برای تهیه مکلفیت  های  این راپور همچنین مقرره کمپنی

 هست تا اینکه تادیه به دولت باشد.  ها  (، انواع تضمینBonds)ها 

کند که تادیه این مصارف محیط  تعریف شده است، تایید می( 4.1رویکرد نسبت به اهمیت که مطابق به ارزیابی جامع )نگاه کنید به شرط 

 بااهمیت تلقی نشد.    2017-2016در  MSGزیست به دولت، توسط 

 ارزیابی سکرتریت

ارزیابی مقدماتی سکرتریت بین المللی این است که اقدامات اصالحی در مورد مصارف اجتماعی و محیط زیستی مورد توجه قرار گرفته  

افغانستان، الزامی   EITI  17-2016راپور    انجام داده است.  6.1پیشرفت معنی داری را در مورد شرط  است و معتقد است که افغانستان  

کند و افشا یا اعالن نمودن این مصارف را در مورد این    بودن مصارف اجتماعی را در هر دو مورد معدنکاری و نفت و گاز تشریح می

نشر کرد،   2020مهم را در اوایل    های  از مصارف اجتماعی اجباری کمپنی  ای  خالصه  MOMPدهد. با اینحال،    سه کمپنی مهم، شرح می

 مهم، ارائه می  های  عملیاتی کمپنی  های  مصارف اجتماعی قراردادی را در مورد قرارداد  های  که یک بررسی جامع و کامل از مکلفیت

سازد.   کنند افشا یا علنی می  تسلیم می  MOMPیتی  ی که به ادارات والهای  را در مطابقت با راپورآنها  کند و مصارف اجتماعی اجباری  

معلومات ارائه شده شامل تفکیک بین پول نقد و جنس، ارزش احتمالی و هویت مستفید شوندگان غیر دولتی برای بعضی و نه همه مصارف 

از اهمیت بدین معنی   MSGه  کند، اگرچه که دیدگا  باشد،. این راپور، تادیات محیط زیستی به دولت را تشریح می  اجتماعی اجباری می

 است که این موارد در ساحه افشاسازی نبودند.  
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، افغانستان باید یک بررسی جامع از تمامی مصارف اجتماعی اجباری و تادیات محیط زیستی را که ذریعه قانون  6.1در مطابقت با شرط 

اطمینان حاصل کند که افشاسازی یا علنی نمودن مصارف اجتماعی اجباری و  یا قرارداد الزامی شده اند، عهده دار شود. افغانستان باید  

باید براساس مصارف نقدی و جنس، و همچنین براساس نوع تادیه و مستفید شونده، تفکیک   EITIآینده    های  تادیات محیط زیستی در راپور

تواند اطمینان حاصل کند که   واضح سازد. افغانستان میشود، در حالیکه نام و عملکرد مستفید شوندگان غیر دولتی )شخص ثالث( را هم  

معدنکاری مطرح شوند،    های  زمانی به قسم شفافتر، در قرارداد  های  ای از چارچوب  شرایط مصارف اجتماعی اجباری بهمراه مجموعه

 تا از نظارت و ارزیابی موثرتر اطمینان حاصل کند. 

 (6.2: مصارف شبه مالی )#15اقدام اصالحی  5.15

را که بعنوان مصارف شبه مالی ها  SOE، افغانستان باید یک بررسی جامع از تمامی مصارف متعهد شده توسط 6.2ابقت با شرط در مط

باید یک پروسه راپوردهی درمورد مصارف شبه مالی را با توجه به دستیابی به مقدار    MSGشود، عهده دار شود.    در نظر گرفته می

 عایداتی، تهیه کند.  های مناسب شفافیت متناسب با دیگر تادیات و گروپ

 اولین اعتباردهی های یافته

به مصارف شبه مالی اشاره    EITI  2014-15اولین اعتباردهی نشان داد که افغانستان در تطبیق این شرط کدام پیشرفتی نداشته است. راپور  

موجود نبود. عدم شفافیت  ها  SOEنکرده است و برای مشخص کردن موجودیت چنین مصارفی، معلومات کافی در این راپور، در مورد 

از سبسایدی قابل دسترس عمومی  در مورد موجودیت مصارف شبه مالی و شواهد  ذیربط  توسط   های  جوانب    گاز طبیعی فروخته شده 

AGE کار اضافی ،MSG سازد.  را تضمین می 

 پیشرفت از زمان اعتباردهی

را    MSGو الحاقیه آن فعالیت    EITI 2016-17باالی موضوع مصارف شبه مالی کار کرده است. راپور    MSG،  2019در طول سال  

 کند، حتی اگر جامعیت افشاسازی، غیر شفاف است.  در شفافیت سازی موجودیت مصارف شبه مالی در افغانستان تشریح می

تصدی افغان گاز به نیروگاه برق گازسوز کود برق را تشریح کرده است. این ارقام ارائه شده بیشتر    های   این الحاقیه قیمت فروش سبساید

نشاندهنده مجموع ارزش فروشات گاز طبیعی است، تا اینکه بخشی از سبسایدی شبه مالی باشد. به همین طریق، جزئیات بیشتر درباره  

 و کودبرق وجود ندارد.   AGEارتباط بین 

به    NCE، از جمله چند کمپنی استخراجی )مثال  17-2016کمپنی در سال    39بجز از قرضه عمده به    NCEکند که    ار میالحاقیه اظه

AGEکند و یک لست از ارزش یا مقدار    را لست میها    (، هیچ یک از مصارف شبه مالی را عهده دار نیست. این اداره، این قرضه

کند، و در عین    پرداخت نشده را ارائه می  های  و مقدار قرضه  2017-2016در سال  ها    قرضهها، مستفید شوندگان، ارزش بازپرداخت

 بدون ربح یا سود )و بدون هیچ نوع دیگر از مفاد سهام( هستند.  NCEاز ها  کند که تمام این قرضه حال تصدیق می

مربوط به ذغال ها  کند.یکی از معامله مختلف تشریح می های را به مارکت داخلی به نرخ NCEاین الحاقیه همچنین فروشات ذغال سنگ 

باشد و معامله دیگری مربوط    افغانی فی تن می  1500( به نرخ  NCE% فروشات  95خریداری شده از معدنکاران غیرقانونی )  های  سنگ

باشد. وجود هر نوع سبسایدی شبه مالی در این فروشات   ن میافغانی فی ت 2100است که به قیمت  NCEبه تولید ذغال سنگ توسط خود 

 یا الحاقیه آن ذکر نشده است.   AEITIراپور  ششمینداخلی در  های ذغال سنگ به مارکت

جوانب ذیربط، اتفاق نظر وجود داشت که برای هرنوع خسارت در حصه فروشات اجناس به مارکت داخلی به نرخ    های  در بین مشوره

چندین  (.  2.6استخراجی از طرف دولت کدام بودیجه یا جبران خسارت دریافت نکردند )نگاه کنید به شرط    SOEزار، این دو نازلتر از با

و فروشات گاز طبیعی   NCE، شرکای انکشافی و مفتشین دولت، در نظر گرفتند که فروشات ذغال سنگ حرارتی  IAجوانب ذیربط بشمول  

AGE  اکماالت شده، محسوب شود، اگرچه  های  خارج از بودیجه به کمپنی های تواند نوعی از سبساید  تر از مارکت می  پایین  های به نرخ

ها   SOE، معلومات عمومی کمی در مورد مدیریت مالی  2017-2016شده مالی سال  تفتیش    های   یادآور شدند که بجز صورتحسابآنها  

، هدف ندارد تا به هیچ گروپ مشخصی از مشتریان سبسایدی ارائه کند، NCEوجود دارد. به هرصورت، یک مقام دولتی تشریح کرد که 

شود، حق االمتیاز بیشتری را نسبت به فروش    ه میاما تشریح کرد که باید برای فروشات ذغال سنگ که از معدنکاران غیرقانونی تهی

 بپردازند.   MOMPتولیدات خودشان به 
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به کود جمع آوری شده و نیروگاه کمپنی کودبرق، یک مفتش دولتی قاطعانه اظهار کرد که این   AGEبا درنظرداشت فروشات گاز طبیعی 

ده نوعی سبسایدی به کمپنی کود برق است. این مفتش اظهار کرد که  تر از نرخ بازار بوده که نشاندهن   بطور قابل توجهی پایین ها    نرخ

ساخته شده بود و اینکه حاال غیر موثر است و متکی به سبسایدی اکماالت  ها    ( یک نیروگاه بود که توسط روسKod e Barqکودبرق )

غیر رسمی باید تبدیل به    های  این سبسایدی  نباید نگران مفادرسانی کمپنی کودبرق باشد.  AGEگاز طبیعی است، اما باید توجه کرد که  

 AGEرفت    شود. یک شریک انکشافی یادآور شد که انتظار می بودیجه بندی شده شوند که مستقیما توسط دولت پرداخت می  های  سبسایدی

  نزدیک بازار خریداری می ( در شمال افغانستان که گاز طبیعی را به نرخ  IPPبا شروع فروش گاز طبیعی به دو نیروگاه مستقل برق )

طبیعی    های  ملیون افغانی بخاطر عدم تادیه پول گاز   400نماید، مفاد بیشتری را حصول کند. این مفتش تشریح کرد که کود برق به مبلغ  

ملیون افغانی بخاطر   600مبلغ    AGEقرضدار است، که بیانگر مشکالت عمده جریان پول نقد است و همچنین    AGEدریافت شده، به  

 سهامدار خود مقروض است.  ها  تاخیر تادیه به دولت بعنوان تن

گسترده بدون ربح یا مشارکت در    های  ، یک شریک انکشافی و مفتش دولت معتقد بودند که قرضهIAدر مشوره جوانب ذیربط، ازجمله  

استخراجی    های  از جمله به کمپنیها    به دیگر طرف  NCEسبسایدی    های  تواند نوعی از قرضه  ثالث، می  های  به طرف  NCEمفاد توسط  

  1990  های  سال قبل بود و از سالها    یک میراث از دههها    SOEمتقابل بین   های  دولتی باشد. این مفتش توضیح داد که سبساید  های  و نهاد

( متشکل از دو نوع قرضه AGE)بشمول ها  به دیگر کمپنی NCEبدون ربح  های شایع شده است. یک مقام دولتی تشریح کرد که قرضه

بدون هیچ ربح یا مشارکت در مفاد،    های  باشد و عبارت از "قرض الحسنه" است، که قرضه  هستند. اولین نوع قرضه مطابق به شریعت می

مالی   های  باشد که منحیث قرضه در صورتحساب می  NCEبین دو طرف هستند. نوع دیگر قرضه، تاخیر در تادیات فروش ذغال سنگ 

NCE   .محاسبه شده است 

 ارزیابی سکرتریت

ارزیابی مقدماتی سکرتریت بین المللی این است که اقدامات اصالحی در مورد مصارف شبه مالی تا حدی مورد توجه قرار گرفته است و  

با یک تعریف از مصارف شبه مالی   MSGدرحالیکه    انجام داده است.  6.2معتقد است که افغانستان پیشرفت مناسبی را در مورد شرط  

شکال مصارف شبه مالی را عنوان کرده است، اما تاکنون یک بررسی جامع را در مورد انواع مصارف شبه  موافقت کرده و بعضی از ا

کند، که در    از مصارف شبه مالی را تشریح می  MSGو الحاقیه آن، تعریف    EITI 2016-17مالی ممکن، بعهده نگرفته است. راپور  

باشد. درحالیکه این راپور و الحاقیه آن بعضی از مصارف شبه مالی   الی می در رهنمود شفافیت م  IMFو تعریف    EITIمطابقت با ستندرد  

SOE  ی که توسطهای کند، بطور مثال سبسایدی ارائه می 17-2016را در AGE  وNCE   ارائه شده بود، افشاسازی را براساس سطوح

رسد که سه نوع مصارف شبه مالی فعال در این صنایع    کند. به نظر می  مناسب تفکیک، متناسب با دیگر تادیات و عایدات ارائه نمی

.  NCEسط  ثالث تو  های  و تامین پول سبسایدی به طرف  NCEو    AGE  استخراجی وجود دارد، از جمله فروش اجناس سبسایدی توسط

  های   جلسات مشاوره، عالقه مندی مشخص جوانب ذیربط در مورد مسائل سبسایدی خارج از بودیجه در حصه فروش اجناس و قرضه 

SOE ثالث را نشان داد.   های به طرف 

ه به خزانه  ، افغانستان باید یک بررسی جامع از تمامی مصارف تامین مالی شده توسط عایدات استخراجی را ک6.2در مطابقت با شرط  

در حصه فروش ذغال سنگ و  ها  توانست شبه مالی باشد، عهده دار شود، بطور خاص مصارف مربوط به تمام سبسایدی  منتقل نشده و می

ها. افغانستان باید یک پروسه راپوردهی با هدف دسترسی به سطحی از شفافیت SOEگاز طبیعی و همچنین قرضه دهی سبسایدی توسط  

 مالی را ایجاد کند که متناسب با دیگر منابع تادیات و عایدات است. مصارف شبه 

 ( 6.3: کمک به اقتصاد )#16اقدام اصالحی  5.16

، افغانستان باید معلومات جامعی درباره کمک صنایع استخراجی به اقتصاد ارائه کند، البته با درنظر داشت شرایط 6.3در مطابقت با شرط  

 (، عایدات دولتی، صادرات و استخدام.GDPلص ملی )نسبی و مطلق، از جمله تولید ناخا

 اولین اعتباردهی های یافته

در حصه کامل ها    نتیجه اولین اعتباردهی این شد که افغانستان پیشرفت نامناسبی را در تطبیق این شرط انجام داده بود. با قبول محدودیت

، عایدات دولت، و معلومات محدود در مورد GDPرسمی از کمک سکتور معدنکاری به    های   تخمین  EITI  2014-15بودن، راپور  

صادرات )فقط یک ماده معدنی( را ارائه کرده است، اگرچه این راپور هیچ تخمینی از اشتغال توسط استخراجای ه و صادرات مواد معدنی  

 بغیر از سنگ الجورد ارائه نکرده است. 
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 پیشرفت از زمان اعتباردهی

به  آنها نسبی و مطلق کمک  های معلومات درباره کمک صنایع استخراجی ارائه شده است، از جمله ارزش  EITI 2016-2017راپور  در

GDPشود، اما براساس جنسیت و وظیفه نیست. در جلسات    ، عایدات دولت، صادرات و استخدام. دیتای استخدام براساس کارکرد ارائه می

درمورد کمک صنایع استخراجی به عایدات دولت، شامل همکاری انتقاالتی مفاد    AEITIراپور    ششمینتایید کرد که ارقام    IAمشوره،  

فرهنگی،    های  باشد. یک نماینده صنایع و یک شریک انکشافی یادآور شدند که با توجه به نورم  می   MoF)مفاد سهام( به    NCEخالص  

فغانستان بسیار کم و نادر بود و هیچ نوع وظایف تفکیک شده جنسیتی در صنایع استخراجی وجود  اشتراک زنان در سکتور معدنکاری در ا

تفکیک شده جنسیتی به قسمیکه در پالن کاری و پالیسی   های  درباره نشر اولین دیتا  MSG  ینهانداشت. این شریک انکشافی، روی پآل

 تاکید کرد.   2020انعکاس یافته بود، در سال  AEITI 2020جنسیتی یا جندر 

معلوماتی را درباره تولیدات، شرایط مالی و تادیات غیرمالیاتی به دولت براساس جواز اشخاص، و به همراه یک   MOMPپورتال شفافیت  

 کند.   نقشه برای ارتباط مشترکین، ارائه می

MOMP    یک راپور درباره معدنکاری غیرقانونی، بهمراه استراتیژی رسمی سازی معدنکاری صنعتی و در مقیاس کوچک نشر کرد. این

کند.   معدنکاری غیررسمی ارائه می  های   ارجاع داده شده، بعضی معلومات را درمورد فعالیت  AEITIالحاقیه راپور    ششمین اسناد، که در  

وجود داشت. چندین ها  غیرقانونی و غیر رسمی معدنکاری از طرف اکثر جوانب ذیربط تمامی حوزه ی ها عالقه مندی خاصی در فعالیت

معدنکاری است، از جمله معدنکاری    های  جوانب ذیربط بیان کردند که معدنکاری رسمی تحت کنترول دولت یک سهم کوچک از تمام فعالیت

انند طالبان. یکی از مقامات دولتی به نقل از راپور اخیر سازمان پیمان شورشی م  های  غیر رسمی و معدنکاری غیرقانونی توسط گروه

  ملیون دالر می   400به    2020( ذکر کرد که تخمین عایدات معدنکاری جمع آوری شده توسط طالبان در سال  NATOاتالنتیک شمالی )

را تاکید کرد که  MOMPتوسط  2020سال  ساحات غیرقانونی معدنکاری در اوایل های رسد. یک شریک انکشافی، روی انتشار تخمین

  های   شد. این شریک اظهار کرد که پالن دارد تا در آینده فعالیت  ی محسوب میهای  یک اقدام مهم در جستجوی رسمی کردن چنین فعالیت

ن شناسی ایاالت  معدنکاری غیر رسمی را ذریعه پورتال شفافیت انعکاس دهد. یک شریک انکشافی، کار دوامدار توسط سازمان سروی زمی

شود، را یادآور شد، اگرچه این کار شامل تخمین عایدات    ( برای تخمین زدن ساحاتی که معدنکاری غیر قانونی انجام میUSGSمتحده )

شود، یکی از    شورشی انجام می  های  معدنکاری که تحت کنترول گروه  های  شود. بجز از فعالیت  معدنکاری غیرقانونی نمی  های  فعالیت

قیمتی مانند زمرد و الجورد. او   های دولتی تشریح کرد که اشخاص سیاسی در معدنکاری غیرقانونی دخیل بودند، بخصوص سنگمقامات 

شد. این مقام دولتی از    شورشی انجام می   های   غیرقانونی اغلبا یا تحت کنترول جنگ ساالران یا گروه  های  یادآور شد که این معدنکاری

دولت خواست تا یک پالن انکشافی برای مبارزه با معدنکاری غیرقانونی را ایجاد کند و رابطه ی بین معدنکاری و تمویل تروریسم و  

  ت تواند با افزایش فعالی  می  2018شورشیان را روشن کند. یکی از نمایندگان صنایع تصریح کرد که تاخیر در جواز معدنکاری از سال  

 معدنکاری غیر رسمی در ارتباط باشد.  های

 ارزیابی سکرتریت

ارزیابی مقدماتی سکرتریت بین المللی این است که اقدامات اصالحی در مورد کمک به اقتصاد تا حدی مورد توجه قرار گرفته است و 

و الحاقیه آن بطور مطلق    ITIE 2016-17راپور    انجام داده است.  6.3معتقد است که افغانستان پیشرفت قناعت بخشی را در مورد شرط  

کند، اگرچه که براساس جنسیت تفکیک نشده   ، عایدات دولتی، صادرات و استخدام ارائه میGDPو نسبی، کمک صنایع استخراجی را به 

کند. هرچند که دیتای   استخراجی در یک نقشه برای ارتباط مشترکین، ارائه می  های  معلومات کمی را در مورد جواز  MOMPاست.  

شود، اما چندین جوانب ذیربط یادآور شدند که   استخدامی تفکیک شده براساس جنسیت در صنایع استخراجی در دسترس عموم مشاهده نمی

جی خیلی کم بودند، و به همین دلیل یک چنین دیتای تفکیکی  فرهنگی در افغانستان زنان اشتراک کننده در صنایع استخرا های بخاطر نورم

براساس تفکیک جنسیت و در مطابقت با پالن کاری و پالیسی جندر  ها   ی را جهت نشر دیتاینهاپآل  MSGدر دسترس نبود. با این وجود،  

2020  AEITI  د به ساحاتی است که از طرف رسمی دولت در مورد کمک صنایع استخراجی به اقتصاد، محدو  های  شامل کردند. دیتا

در پهلوی استراتیژی    MOMPدهد. با این وجود،    دولت اجازه داده شده، بنابراین معدنکاری غیرقانونی وسیع در کشور را انعکاس نمی

معدنکاری غیرقانونی در    های   دولت برای رسمی کردن معدنکاری صنعتی و در مقیاس کوچک، بعضی از معلومات را درباره تخمین

مستقل دیگری در مورد معدنکاری غیررسمی   های  رسمی، تخمین  های  درمورد تخمینها    بسایت خودش نشر کرده است. علیرغم نگرانیوی

 برای حمایت از بعضی مباحثات عمومی در مورد این مسائل موجود است. 
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رسد در افغانستان   ی ثبت نشده که بنظر میمعدنکار  های  جهت تقویت تطبیق، در پاسخ به خواست قابل توجه جوانب ذیربط درمورد فعالیت

معدنکاری غیرقانونی در سراسر کشور و تخمین عواید    های  اضافی را برای ترسیم فعالیت  های  تواند فعالیت  رواج دارد، افغانستان می

 غیردولتی، در نظر بگیرد.  های جمع آوری شده توسط سکتور

 (7.1: گفتمان عمومی )#17اقدام اصالحی  5.17

قابل درک، ارتقاء یافته به قسم فعال، قابل دسترس عموم  EITI های ، افغانستان باید اطمینان حاصل کند که راپور 7.1مطابقت به شرط در 

  های   باید متداوم در جستجوی انجام رویداد  MSGمردم باشد. با درنظر گرفتن وضعیت امنیتی،    های  و کمک کننده به مباحثات و گفتگو

تواند رابطه    می  MSGدر سراسر کشور و در هر زمان ممکن باشد.    EITIه آگاهی و تسهیل گفتگو درمورد راپور  ارتباطی برای توسع

اولیه تنظیم کند، تا   های  اساسی را بیشتر به سکتور  های  را نزدیکتر با این پالن کاری درنظر بگیرد و پیام  AEITIاستراتیژی ارتباطی  

تشویق شد تا اطمینان حاصل کند که پالیسی دیتای باز به قسم آنالین گذاشته شود و اینکه    MSG. همچنین  EITIاینکه به تطبیق وسیعتر  

 با فورمت دیتای باز در دسترس باشد. EITI های راپور

 اولین اعتباردهی های یافته

افغانستان    EITI  های  معنی داری را برای تطبیق این شرط انجام داده است. راپور  های  نتیجه اولین اعتباردهی این شد که افغانستان پیشرفت

 3ی وجود داشت که سرعت ارتباطات و دسترسی، به مقدار قابل توجهی در های محلی نشر و ترجمه شده است، اگرچه نگرانی یآنهابه لس

در دسترس  ها  ، اگرچه این نگرانی وجود داشت که این راپوربا پالیسی دیتای باز موافقت کرده است MSGسال گذشته کاهش یافته است. 

توسعوی به والیات و جوانب ذیربط کلیدی مانند   های بوجود آمده از وضعیت امنیتی در کشور، رویداد های عموم نبود. علیرغم محدودیت

یک استراتیژی ارتباطی    AEITIنشده است.    انجام  AEITIبه قسم منظم طبق پالن کاری  ها    پارلمان اجرا شده است، هرچند که این رویداد

 شود. را ایجاد کرده بود، اما واضح نبود که چی قسم این کار درعمل تعقیب می

 پیشرفت از زمان اعتباردهی

، 2019در جون    AEITIراپور    ششمینرا نشر کرده است،    EITIافغانستان از زمان نتیجه گیری از اولین اعتباردهی خود یک راپور  

 به قسم فعاالنه AEITI های ، راپور2019شود. از سال  را شامل می 2020 در ماه می EITIو یک الحاقیه به راپور  1396-1395سال 

آن در    های  و خالصه  EITIجمعی ارتقاء یافته است، و اسناد چاپی راپور مکمل    های  ، ارتباط ایمیلی، رسانهAEITIای ذریعه ویبسایت  

 ی و تبلیغاتی نشر و پخش شده است. انتشارات های رویداد

  های  آپدیت کرد، جوانب ذیربط و اهداف اصلی فعالیت 2021-2020را در سال  AEITIاستراتیژی ارتباطات  MSG، 2019در دسمبر 

ایجاد کند.    2020خواهد یک استراتژی دسترسی اجتماعی را در اواخر سال    می  MSGرا مشخص کرد.    AEITIدسترسی و ارتباطات  

 AEITI های  راپور ششمینو  5، 4اینفوگرافیک  های خالصه MSG، 2020-2018در سال  AEITIدر مطابقت با استراتژی ارتباطات 

که تا به امروز تهیه شده بود، تهیه کرده   AEITIخالصه را برای تمام شش راپور    های  همچنین راپور  MSGتهیه کرد.    GiZرا با حمایت 

ارتباطات و دسترسی،    های  اجتماعی )بخصوص در فیسبوک( و در ورکشاپ  های  ، در رسانهAEITIدر ویبسایت  ها    است. این راپور

 نشر شده است.  

AEITI    14،  2018برگزار کرده است، بشمول شش فعالیت در    2020-2016فعالیت دسترسی و انتشاراتی را در دوره    30مجموعا  

دسترسی و نشر در مناطق و کابل بود و    های  شامل ورکشاپها، رویدادها    . این فعالیت2020و پنج فعالیت در ربع اول    2019فعالیت در  

فعالیت با    های  همچنین شامل  نمایندگان کمپنیCSOهدفمند  بود.   های  ها، جورنالیستها،  پارلمان  نمایندگان  و  نظر  در ساحه مورد  فعال 

  EITIشود که باالی استفاده از دیتای    که فوقا لست شده شامل بخش ظرفیت سازی می  MSGدسترسی و انتشاراتی    های  بسیاری از فعالیت

کند، که به قسم جامع و   دسترسی و انتشاراتی را تشریح می  های  ن رویداد، ایAEITIتمرکز کرده است. مطالب معلوماتی در ویبسایت  

 EITIلست شده و خالصه شده است. شرکای انکشافی، پیشرفت در دسترسی و انتشار فعاالنه دیتای    AEITIالحاقیه راپور    ششمینکامل در  

 های و رویدادها  ار آنالین و همچنین ذریعه ورکشاپنفر از طریق انتش 40000را برجسته ساختند، که تقریبا  2020-2018 های در سال

باعث به تعویق افتادن دو رویداد دسترسی پالن شده دیگر در سال   19دسترسی پیدا کردند. در حالیکه تاثیر بحران کوید  EITIحضوری  

آنالین   های  از طریق چینل  2020ارتباطاتی بعد از مارچ    های  شد، شرکای انکشافی و پرسونل سکرتریت تشریح کردند که تالش   2020

نشراتی و دسترسی به    های  ادامه داشته است. بخصوص با درنظرداشت اوضاع امنیتی شایع در افغانستان، کثرت و موقعیت این رویداد

طور خاصی قابل توجه است. یک شریک انکشافی تشریح کرد که باتوجه به وجود مناطق تحت کنترول قوای شورشی، ممکن نبود تا چنین 
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تحت کنترول شورشیان از   های  ی را در تمامی والیات برگزار کرد. با اینحال، این شریک انکشافی تشریح کرد که در والیتهای  رویداد

دسترسی در    های  دسترسی بیایند، به شرطی که بتوانند به مرکز والیتی سفر کنند که رویداد  های  اشتراک کنندگان دعوت شد تا به رویداد

 شد.   آن برگزار می

دسترسی و انتشاراتی با انتصاب یک    های  ، این اجماع وجود داشت که فعالیتMSG  2019در دسمبر    MSGدر سروی خروج اعضای  

عمومی    های  بحثها    افزایش یافته بود. با اینحال، درباره اینکه آیا این فعالیت  2018هماهنگ کننده ملی جدید با نام حشمت هللا سایس از سال  

 های  تایید کردند که رویدادها  موافق بودند. جوانب ذیربط از تمام حوزه %18ه بود یا نخیر، اکثریت بی تفاوت بودند و فقط را انکشاف داد

شد، حتی اگر این موارد در پالن    و با حمایت شرکای انکشافی پیش برده می  AEITIدر ابتدا توسط سکرتریت    EITIدسترسی و انتشاراتی  

شد. اکثر جوانب ذیربط معتقد بودند که با توجه به اینکه فقط تعداد کمی از    شود شامل می  تایید می  MSGکه توسط    EITIکاری ساالنه  

در دسترسی و انتشارات،    MSGاشتراک کرده بودند، فعالیت اعضای    2020-2018ی در دوره  های  نمایندگان جامعه مدنی در چنین رویداد

در حال تطبیق یک پروژه  GiZاداره دیده بان شفافیت افغانستان با حمایت   CSOمع الوصف، (. 1.4نگاه کنید به شرط محدود بوده است )

است، که نظارت شهروندان جوامع محلی را باالی معدنکاری در والیات   2021-2020محور در سال  -برای پروگرام نظارتی اجتماع

 معین، تقویت خواهد کرد. 

اعالن و خالصه شده است. در حالیکه    AEITIالحاقیه راپور    ششمینه اجتماعی )فیسبوک( در  و رسان  AEITIاحصائیه مشترکین ویبسایت  

  به قسم وسیعی رشد کرده است، دنبال کردن رسانه   2020-2019رسد حجم ترافیک ویبسایت و رسانه اجتماعی در این دوره    به نظر می

 )مثل فیسبوک، توییتر( پس مانده است.  AEITIاجتماعی  های

  2020و    2019کاری    ینهاو در مطابقت با پآل  AEITIچشمگیر برای دسترسی و انتشار، که توسط سکرتریت    های  علیرغم این تالش

AEITI  رسد فعالیت و کار محدود اعضای    و همچنین استراتژی ارتباطات انجام شد، بنظر میMSG    چنین  در این تالشها، تاثیر یک

  های   در تحقیق و تجزیه و تحلیل، کمپاین  AEITIارتباطاتی را محدود کرده است. در حقیقت، شواهد عمومی کمی برای استفاده از دیتای  

 وجود دارد.  MSGحمایتی یا دیگر ارتباطات عمومی توسط نمایندگان اعضای نهاد هیئت موسسان در 

 ارزیابی سکرتریت

عمومی تا حدی مورد توجه قرار گرفته است و   های  ارزیابی مقدماتی سکرتریت بین المللی این است که اقدامات اصالحی در مورد بحث

به صورت طیفی از موادات ارتباطی    EITIدیتای    انجام داده است.  7.1داری را در مورد شرط  معتقد است که افغانستان پیشرفت معنی  

 امنیتی و لوجستیکی، رویداد  های  باوجود محدودیت   AEITIدیجیتالی و کاغذی، تولید و نشر شده و به سادگی قابل دسترس است. سکرتریت  

  MSGدسترسی و نشراتی زیادی را در پایتخت و مناطق مهم معدنکاری، رهبری کرده است. درحالیکه مدارکی از سهمگیری اعضای    های

ها   کند که این رویداد جوانب ذیربط تایید می های دسترسی و نشراتی محدود است و دیدگاه های در حصه رویدادآنها وسیعتر  های و حوزه

موجود در سهمگیری جوانب ذیربط    های  از تطبیق، ضعف  MSGانجام شده بود، در ارزیابی از نظارت    AEITIاصوال توسط سکرتریت  

فعالیت )   های   در  به  توسعه، مطرح شده است  قطع سهمگیری اعضای  (.  1.4نگاه کنید  این حال،  فعالیت  MSGبا  و    های   در  دسترسی 

 تاریخ شده است.  تا به این  EITIانتشاراتی به هر دلیلی، باعث محدودیت تاثیر 

تنظیم شده ها  دسترسی، که توسط دولت، جامعه مدنی یا کمپنی های ، افغانستان باید اطمینان حاصل کند که رویداد7.1در مطابقت با شرط 

در سراسر کشور به    EITIاند، برای گسترش آگاهی و تسهیل گفتگو درباره مدیریت منابع استخراجی، بوسیله افشاسازی یا علنی کردن  

 یک روش وسیع اجتماعی، انجام شده است. 

 EITI (#7.3): تعقیب پیشنهادات 18اقدام اصالحی  5.18

بر مدیریت منابع   EITIآموخته شده با هدف تقویت کردن تاثیر تطبیق    های  عملی کردن درس، افغانستان باید برای  7.3در مطابقت با شرط  

خود را برای پروسه پیشنهادات درنظر بگیرد. با توجه به   های باید پیشرفت پروسیجر MSGطبیعی، اقداماتی را انجام دهد. بطور خاص 

تشویق شده است تا انکشاف "موارد قابل تحویل هوشمند"   MSGدر افغانستان،    IMFو    MAS  توسط  ECFبررسی    های  اهمیت چارچوب

 را اولویت بندی کند.آنها  شود ترویج کند و  توصیه می EITIرا که از طرف 
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 اولین اعتباردهی های یافته

معنی داری را برای تطبیق این شرط انجام داده است. مدارکی وجود داشت مبنی  های نتیجه اولین اعتباردهی این شد که افغانستان پیشرفت

اختالف در    های  آموخته شده و برای بررسی و رسیدگی به علت  های  بعضی اقدامات را برای عمل به درس  MSGبر این که دولت و  

دولتی مربوطه مختل شده است. به نظر    های  و نهاد  MSGبخاطر عدم هماهنگی بین  ها    برداشته اند، هرچند که این تالش  EITIراپوردهی  

 ، سیستمی ترتیب شده باشد، و نه هم کدام نشانهEITI  های  رسد که برای بحث، اولویت بندی و رسیدگی مناسب بع پیشنهادات در راپور  نمی

پیشنهاداتی  ها  ده اند. در نتیجه، تنکاری برای رسیدگی به پیشنهادات خاص، تعقیب ش های  گروپ های ای وجود دارد مبنی بر این که یافته

محاسباتی مختلف انتخاب شده بودند و   های  شود، مواردی بودند که برای گنجاندن در چارچوب  رسد دوامدار تعقیب می  که به بنظر می

 شنهادات ارائه کند. وجود ندارد تا معلوماتی را برای انتخاب این پی MSGشده بود، اگرچه کدام مکانیسمی برای آنها دولت هم متعهد به 

 پیشرفت از زمان اعتباردهی

AEITI MSG  یک مکانیسم موثر برای تعقیب متداوم پیشنهادات راپورEITI    .سابقه و اقدامات اصالحی اعتباردهی را ایجاد کرده است

MSG  را دسته بندی و تعقیب کرده و به  ها    یک گروپ کاری باالی پیشنهادات و حل اختالفات دارد، که متداوما پیشنهادات و راپورMSG  

 کند.   نظارت موثر برای تعقیب این پیشنهادات را ارائه می MSGکند. همچنین  مسترد می

  و در پروسیجر  MSGآموخته شده، در  های مورد خودش، این درس  در EITIو تطبیق ها  با توجه به پیشنهادات جزئی مربوط به عملیات

 مدیریت تشکیالتی سکرتریت، به کار گرفته شده است.   های

معتقدند که پیشنهادات مشابهی،  آنها  اظهار کردند که،    EITIدر مشورت چندین نماینده جامعه مدنی، با انتقاد از دولت جهت تعقیب پیشنهادات  

بود. با اینحال، این موافقت در مشوره بین جوانب ذیربط وجود    EITIپی هم    های   تعقیب یا تطبیق شده باشند شامل در راپوربدون اینکه  

  MSGمنظم    های  و هم از طریق آپدیت  MSGهم از طریق گروپ کاری تخنیکی    EITIداشت که یک مکانیسم برای تعقیب پیشنهادات  

یک    AEITIراپور    ششمینربعوار، وجود داشت. یک شریک انکشافی تشریح کرد که الحاقیه  درباره تعقیب پیشنهادات خود در جلسات  

تعقیب شود. این   EITIرا ایجاد کرده بود تا پیشنهادات راپوردهی و اعتباردهی سابق  MSGموافقت شده توسط  های چک لست از فعالیت

  EITIباعث تسهیل در پیشرفت تعقیب پیشنهادات مشخص    AEITIشریک اظهار کرد که چارچوب جدید نتیجه محور برای پالن کاری  

 خواهد شد.

بوجود آمده است. بطور مثال،    EITIبا توجه به اصالحات وسیع سکتوری، اصالحات مختلفی در سیستم دولتی منحیث نتیجه مستقیم تطبیق  

برگزار شده بود،  ها    کارمند در حصه ثبت دیجیتالی ریکارد  4000تریننگ که برای    19( در  NCEو  AGE)  SOEپرسونل دو    2019در  

معدنکاری،  های کمپنی های ، در حصه تمامی مالیات2019بود. همچنین، در  AEITIاشتراک کردند، که یک پیشنهاد مهم در راپوردهی 

بود.  AEITIد مهم دیگر در راپوردهی ( وزارت مالیه مسئولیت داده شد، که یک پیشنهاLTOنفت و گاز، به اداره مالیه دهندگان بزرگ )

، و راجستر مالکیت منافع، همه اصالحات  SOE(  NCEو    AGEمالی )  های  ، تفتیش از صورتحسابMOMPایجاد پورتال شفافیت  

 از موثریت و تاثیرات(.  4شروع شده است )نگاه کنید به بخش  EITIمهمی هستند که در نتیجه تعقیب پیشنهادات 

دولتی اشاره کردند که    های  به اصالحات ملموس در سیستم  AEITIاز طرف دولت، شرکای انکشافی و سکرتریت  چندین جوانب ذیربط  

استخراجی، حصار   های   SOE، بوجود آمده بود، بشمول ایجاد پورتال شفافیت، تفتیش صورتحسابات مالی  EITIدر نتیجه تعقیب پیشنهادات  

 .2019و مقرره معدنکاری  2018معدنکاری و احکام شفافیت در قانون معادن  های ای دیون مالیاتی براساس جواز حلقه

 ارزیابی سکرتریت

مورد توجه قرار گرفته است و   EITIاقدامات اصالحی در مورد تعقیب پیشنهادات  ارزیابی مقدماتی سکرتریت بین المللی این است که  

  افغانستان در تطبیق پیشنهادات ارائه شده در راپور  انجام داده است. 7.3معتقد است که افغانستان پیشرفت قناعت بخشی را در مورد شرط 

  های   ذیربط جامعه مدنی در مورد تکرار پیشنهادات مشابه در راپوری کرده است، حتی اگر بعضی از جوانب  های  پیشرفت  EITI  های

در جون    EITIی داشته باشند. شواهد واضحی از تداوم تعقیب پیشنهادات، خاصتا از زمان نشر آخرین راپور  های  نگرانی  EITIمتداوم  

شرفت، همراه با تطبیق پیشنهادات راپور و  آموخته شده و نظارت از پی های  اقداماتی را برای عملی کردن درس MSGوجود دارد.  2019

ی انجام شده است تا دالیل اختالفات  های  و از طریق یک گروپ کاری تخنیکی موظف، تالش  IAانجام داده است. یکجا با   EITIاعتباردهی  

 ، شناسایی، تفتیش و رسیدگی شود. EITIدر راپور 
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عمومی منظم   های  خود و از طریق پیشرفت بیشتر در افشاسازی EITIهادات  تواند در حصه تعقیب پیشن  جهت تقویت تطبیق، افغانستان می

 تقویت حسابدهی به عموم مردم را در نظر بگیرد.  های برای تعقیب پیشنهادات و تطبیق اصالحات، راه

 EITI (#7.4): بررسی نتایج و تاثیر تطبیق 19اقدام اصالحی  5.19

، افغانستان باید اطمینان حاصل کند که تمامی جوانب ذیربط قادر به اشتراک در تهیه راپور پیشرفت ساالنه و  7.4در مطابقت با شرط  

تهیه کنند و نظریات  EITIباید قادر باشند تا فیدبک را در مورد پروسه  MSGهستند. جوانب ذیربط فراتر از  EITIبررسی تاثیر تطبیق 

باید اطمینان حاصل کند که یک ارزیابی از پیشرفت برای دسترسی به اهداف    MSGپیشرفت ساالنه انعکاس بدهند.    خود را در راپور

که توسط سکرتریت   APRتواند از نمونه  می MSGترتیب شده در پالن کاری خود را بشمول تاثیر و نتایج اهداف بیان شده، اجرا نماید. 

تشویق شده است   MSGد تا از هماهنگی وسایل مختلف برای بررسی پیشرفت، اطمینان حاصل کند.  بین المللی تهیه شده است استفاده نمای

 شود. و دیگر وسایل مدیریتی استفاده می MSG، پالن اقدام APRکاری ساالنه، از  ینهاتا اطمینان حاصل کند که برای تهیه پآل

 اولین اعتباردهی های یافته

معنی داری را برای تطبیق این شرط انجام داده است. اعتباردهی نشان داد که    های  افغانستان پیشرفتنتیجه اولین اعتباردهی این شد که  

در مورد مدیریت منابع طبیعی انجام داده بود. این یک نگرانی    EITIمحدودی را برای بررسی نتایج و تاثیرات تطبیق    های  افغانستان تالش

پیشرفت   های  به قسم منظم راپور  MSGپیشرفت ساالنه تهیه کند.    های  در مسوده راپورقادر نبود تا معلومات ورودی را    MSGبود که  

، از جمله ارزیابی از تطبیق پالن EITI  های  عجوالنه و بی دقت از فعالیت  های  ساالنه را به وقت و زمان نشر کرد، که شامل خالصه

پیشرفت ساالنه برای ارزیابی فعاالنه    های  نداشت که نشان بدهد راپورشد. هیچ شاهدی وجود   مالکیت به نسبت منفعت، برای همان سال می

بوجود آمده براثر    های استفاده شده باشد، یا برای ارزیابی پیشرفت AEITIکاری  ینهاپیشرفت، جهت دسترسی به اهداف تنظیم شده ی پآل

دیگری مانند پالن    های  ابزار  MSGل، شواهدی وجود داشت که  پیشنهادات مربوط به اعتباردهی و مقایسه ارقام، استفاده شده باشد. با اینحا 

کاری ساالنه ایجاد   ینهابرای مطلع کردن پآل  MSGبرای این اهداف را تهیه کرده بود. شواهد کمی وجود داشت که پالن اقدام    MSGاقدام  

شد. همچنین کدام شواهدی مبنی بر ارزیابی    میپیشرفت چطور نظارت    MSGشده بود، و این مسئله شفاف نبود که در مطابقت با پالن اقدام  

MSG  از تاثیر تطبیقEITI پیشرفت ساالنه یا از طریق اسناد عمومی دیگر، وجود نداشت. های چه از طریق راپور 

 پیشرفت از زمان اعتباردهی

AEITI APR 2019    7.4تمامی معلومات لست شده تحت شرط.a.i-v های  را، بشمول خالصه فعالیت  EITI    یک ارزیابی  2019سال ،

، پیشرفت در رسیدن به اهداف پالن کاری، و یک شرح حال از  EITIاز پیشنهادات    MSGاز پیشرفت در برآوردن شرایط، تعقیبات  

 AEITIالحاقیه راپور  ششمین، APR کند. عالوه بر ی برای تقویت تاثیرات تطبیق را ارائه میهای تا به این تاریخ و تالش EITIتاثیرات 

 کند.   را تا به این تاریخ ارائه می EITIیک نظارت کلی از تاثیرات تطبیق  2020 نشر شده در ماه می

APR 2019 های تالش MSG افشاسازی تفکیک مصارف   ینهابرای درنظر گرفتن جنسیت یا جندر و مالحظه شمولیت آن، از جمله پآل

کند و همچنین تالش برای پیشرفت در شامل شدن جنسیت در   همچنین استخدام براساس جنسیت را تشریح میاجتماعی و محیط زیست و  

MSG دهد.   را شرح می 

 با اعضای نهاد  AEITIراپور    ششمینی از الحاقیه  های  و انکشاف بخش  APR 2019مشاوره درمورد انکشاف    های  شواهدی از جلسه

یک سروی از    2019در دسمبر    MSGکند.    کردند وجود دارد که تاثیر آنرا تشریح می  نمایندگی می  MSGهیئت موسسان که از    های

جمع  MSG های را در مورد مسائلی بشمول تاثیر فعالیتها  را انجام داد، که پالن دارد آنرا هرساله تکرار کند، تا فیدبک MSGاعضای 

خودشان  های وقت صرف کردند تا با اعضای وسیعتر حوزه MSGدهد که اعضای  نشان می MSGآوری نماید. بررسی مینوت جلسات 

در حصه تهیه    AEITIهماهنگی سکرتریت    APR 2019مشوره کنند.    AEITIراپور    ششمینو الحاقیه    APR 2019بر اساس مسوده  

APRبه حوزه بشمول دسترسی  تشریح میوسیعتر    های  ،  الحاقیه    را  نهاد هیئت    تایید می  AEITIراپور    ششمینکند.  کند که اعضای 

 ای داشتند.  اشتراک فعاالنه EITI 2019 برای تهیه راپور پیشرفت ساالنه MSGموسسان در 
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 ارزیابی سکرتریت

ارزیابی مقدماتی سکرتریت بین المللی این است که اقدامات اصالحی در مورد نتایج و تاثیرات مورد توجه قرار گرفته است و معتقد است  

راپور    ششمین، به همراه الحاقیه  2019راپور پیشرفت ساالنه    انجام داده است.  7.4که افغانستان پیشرفت قناعت بخشی را در مورد شرط  

AEITI ،از جمله بررسی نتایج و تاثیرات تطبیق  7.4شرایط  های شمولیت تمام بخشEITI رسد   کند. بنظر می را تا به امروز، ارائه می

مناسب برای جوانب ذیربط مختلف ارائه شده است تا معلومات را تهیه کنند. هم راپور پیشرفت ساالنه و هم الحاقیه، یک    های  فرصت

رسد اهداف وسیعتر نظارت و ارزیابی عمومی  دهد. بنابراین، بنظر می ارائه می EITIورد تاثیر تطبیق بررسی به شکل حکایت را در م

 منظم از تطبیق، مکمل انجام شده است. 

افغانستان بعد   EITIتواند انجام یک تحقیق جامع ارزیابی اثرات را در نظر بگیرد تا بهتر مستند کند که  برای تقویت تطبیق، افغانستان می

استخراجی به نفع تمام شهروندان، کمک کرده  های یک دهه تطبیق، تا چه مقدار در اصالحات، تغییر رفتار و انکشاف مدیریت سکتور از

 است. 

 ارزیابی دیگر شرایط  .6

نخیر،  در جریان این ارزیابی، سکرتریت بین المللی همچنین در نظر گرفته است که آیا ضرورت به بررسی شرایط بیشتر وجود دارد یا  

بعنوان مثال مواردی که در اولین اعتباردهی منحیث "پیشرفت قناعت بخش" یا "فراتر" ارزیابی شده بودند. در حالیکه این شرایط به قسم  

ی که تحت عنوان "پیشرفت  های  کامل و جامع ارزیابی نشده است، نظریه سکرتریت اینست که شواهدی وجود ندارد تا نشان بدهد پیشرفت

تر باشد. عالوتا،  الزم درمورد هریک از شرایط ارزیابی پایین های یا "فراتر" در اولین ارزیابی انجام شده بود، از ستندرد قناعت بخش"

در    2.5را بررسی کرده است. این موارد، شرط  2019در ماه جون  EITIارائه شده در ستندرد  های همچنین سکرتریت بین المللی مقرره

 شود.   را شامل میها   در مورد دسترسی به دیتا 7.2در مورد تاثیرات محیط زیست و شرط  6.4عت، شرط مورد مالکیت به نسبت منف

 (2.5ارزیابی مالکیت منفعت )# 6.1

 اولین اعتباردهی های یافته

تطبیق کننده تا کنون ملزم به رسیدگی در مورد مالکیت منفعت نبودند و پیشرفت در این شرط تا این لحظه کدام تغییری در    های  کشور

یک کشور ایجاد نکرده است. با این وجود، افغانستان در مورد توافق بر سر یک نقشه راه سه ساله مالکیت منفعت، بعضی   EITIوضعیت 

ها    تی درصورتیکه راپوردهی مالکیت منفعت هنوز شروع نشده است. در حالیکه اداره راجستر کمپنیی را داشته است، حهای  پیشرفت

(ACBRمعلوماتی را در مورد مالکین حقوقی بعضی از کمپنی ،)  کرد، در مورد معلومات مربوط به سهامداری    استخراجی ارائه می  های

 ی وجود داشت. های مهم خالء های بعضی از کمپنی

 زمان اعتباردهیپیشرفت از 

در مطابقت با چارچوب موافقت شده بورد در جون    2020جنوری    1در مورد مالکیت منفعت، در اعتباردهی مورخ    2.5تعهد به شرط  

 کند.  اولیه و ارزیابی موثریت، تمرکز می های شود که باالی معیار ارزیابی گردید. این ارزیابی شامل ارزیابی تخنیکی می 2019

 ارزیابی تخنیکی

 آمده است.  Aارزیابی تخنیکی در ضمیمه 

افغانستان با تعریف اصطالحات "مالکیت منفعت" و "اشخاص با نفوذ سیاسی" موافقت کرده است که شامل مالکیت و کنترول مستقیم و 

الی قانون    2018  های و اصالحیه  2018ت، اختالفات یا تناقض بین قانون معادن  شود. با اینحال، در تعریف مالکیت منفع  غیر مستقیم می

وجود ندارد که در مورد این    MSG، وجود دارد. هیچ مدرکی در مینوت جلسات  2004جلوگیری از پولشویی و عواید ناشی از جرایم  

یک لیست از اشخاص با نفوذ سیاسی    2018حقوقی مختلف، از مالکیت منفعت بحث کرده باشد. قانون معادن    های  تناقضات در تعریف

(PEPرا ارائه می )    کند. یک مقام عالیرتبه دولتی تایید کرد کهMSG  های  تعریف  AEITI    در مورد مالکیت منفعت وPEP   را در مطابقت

 نقش اساسی در حصه انکشاف آن بخش از قانون ارائه کرده بود.   MSGت، و اینکه قبول کرده اس 2018کامل با تعاریف قانون معادن 
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قابل قدر بود که به  ("  2017/2018پالیسی دولت در مورد افشای مالکیت منفعت در "اعتماد به نفس ذریعه چارچوب مسئولیت متقابل )

موافقت شد. افغانستان    2016بین المللی توکیو و لندن، در کنفرانس بروکسل در سال    های  تعقیب تعهدات مشابه توسط دولت در کنفرانس

وعده سپرد، که پنج مورد آن در مورد شفافیت مالکیت منفعت است. نقشه راه   2016تعهد را در اجالس مبارزه با فساد لندن در سال    18

، پالن مشخصی را طرح 2020افشای مالکیت منفعت در جنوری    های  برای ایجاد سیستماتیک مکانیسم  AEITIسه ساله مالکیت منفعت  

، دولت، منحیث بخشی از درخواست خود برای تسهیالت  2020  ریزی کرده بود، که عمال به قسم وسیع تطبیق شد. در این اواخر در ماه می 

را گرفته بودند   19ولتی مربوط به کویدتدارکات مصارف د های ی که قرارداد های ، متعهد شد تا مالکیت منفعت کمپنیIMFاعتباری عاجل 

 افشا یا علنی نماید. 

 ی را که برای انواع جوازهای  ایجاد شده است، و کمپنی  2018یک چارچوب حقوقی برای افشاسازی مالکیت منفعت از طریق قانون معادن  

سازد تا مالکیت منفعت   انتقالی دارند، مکلف می  های  ی را که جوازهای  کنند یا کمپنی  دهند یا داوطلبی می  معدنکاری درخواستی می  های

کند. این یک مکلفیت قانونی   از مالکیت تعیین می %5تریشولد یا سقف راپور مالکیت منفعت را  2018را افشا یا علنی نماید. قانون معادن 

 تواند معلومات مالکیت منفعت را ذریعه راجستر جواز دولتی افشا نماید.  است که می

داوطلب یا درخواست دهنده برای جواز معدنکاری خواسته است تا درحصه    های   به قسم سیستماتیک از کمپنی  MOMP،  2020از جنوری  

، جمعاً معلومات  2020  نشر شود. از ماه می  MOMPمربوطه از طریق پورتال شفافیت    های  مالکیت منفعت راپور دهی نمایند و اینکه دیتا

نشر  MOMPو هم در یک سند جداگانه در ویبسایت  MOMPافشا شد، که هم در پورتال شفافیت  کمپنی معدنکاری  127مالکیت منفعت 

درخواست شده است تا معلومات مالکیت ها    شفاف ساخته است که فقط از کمپنی   AEITIراپور    ششمیندر الحاقیه    MSGگردید. با اینحال،  

منفعت خود را الی تاریخ امروز بر اساس مالکیت راپور بدهند و نه بر اساس نه کنترول غیرسهامی. معلومات مالکیت منفعت شامل ملیت،  

ل، فقط نام مالکیت باشد. با اینحا  ها، نمبر تذکره، تاریخ تولد، آدرس محل اقامت یا فعالیت و نمبر تماس میPEPکشور محل سکونت،  

 شود.  منفعت، نوع مالکیت، کشور )مربوطه( محل اقامت و تابعیت، جنسیت، تعلقات سیاسی و وظیفوی در پورتال شفافیت نشر و افشا می

افشای مالکیت منفعت خواسته شده، شامل امضا  برای  راپوردهنده می  های  تضمین کیفیتی که  الحاقیه    مدیریت کمپنی  در  قسمیکه  شود، 

 تایید شده است.   AEITIراپور  ینششم

قانون معادن   مقرره معدنکاری    2018در حالیکه  کمپنی  2019و  برای جواز   های  افشای مالکیت منفعت  داوطلب  یا  دهنده  درخواست 

دهد که معلومات   نشان می MOMPدرحالت انتظار در پورتال شفافیت  های داند، یک بررسی از درخواستی معدنکاری را ضروری می

 کرده بودند قابل دسترس است.  2020ی که درخواست جواز معدنکاری را از جنوری های لکیت منفعت برای بعضی از، و نه همه کمپنیما

  های  استخراجی که تابعه کامل کمپنی های لست شده است، برای کمپنیها  معلومات مربوط به بازار اوراق بهادار )بورس( جاییکه کمپنی

  مربوط به ثبت بورس را ارائه نگردیده است. بااینحال، هیچ یک از کمپنی  های عمومی لست شده هستند، ارائه نشده است، و همچنین لینک

رسد کامال   ه نظر نمی، غیرمهم در نظر گرفته شده اند، بEITIی که در راپوردهی یآنهادارنده جواز معدنکاری، نفت و گاز، بشمول  های

 عمومی لست شده باشند.  های تابعه کمپنی

کند. بر    راجستر شده در افغانستان را ارائه می  های  ( معلومات مالکیت حقوقی کمپنیACBRتجارتی )  های  ریاست ثبت مرکزی فعالیت

ارائه شده است، این امکان    MOMPافیت  ( که برای صاحبان جواز و درخواست کنندگان در پورتال شفTINاساس نمبر تشخیصیه مالیاتی )

وجود دارد تا آزادانه به معلومات مالک حقوقی صاحبان جواز استخراجی دسترسی پیدا کنند. هیچ بررسی یا ارزیابی جامع درمورد معلومات  

 قابل دسترس باشد.  ACBRاستخراجی، وجود ندارد که برای عموم مردم ذریعه سایت  های مالکیت حقوقی کمپنی

 ارزیابی موثریت 

بروکسل در مورد افغانستان با الزام به شناسایی مالکین    2016بین المللی توکیو و لندن، در در کنفرانس اکتوبر    های  تعهد دولت در کنفرانس

 د.  ذینفع طرفین قرارداد معدنکاری، عملیاتی ش

کند، چندین    معدنی منع می  های  که سیاستمداران و مقامات عالیرتبه دولتی را از داشتن سرمایه  2014و    2005علیرغم احکام قوانین معادن  

 12قانون اساسی افغانستان و ماده    154ماده   20معدنکاری مهم را افشا کرده است.   های  و قرارداد ها    PEPتحقیق مستقل، ارتباطات بین  

 
، (2017جون )؛ انستیتوت صلح ایاالت متحده  2020قابل دسترس است، در جون  اینجا، در "اولیگاریشی معدنکاری نوظهور افغانستان"، (2015جنوری )انستیتوت صلح ایاالت متحده  20

 . 2020قابل دسترس است، در جون  اینجا، در  "غارت صنایع منابع معدنی افغانستان"

https://www.usip.org/sites/default/files/SR358-Afghanistan-s-Emerging-Mining-Oligarchy.pdf
https://www.usip.org/sites/default/files/2017-05/sr404-industrial-scale-looting-of-afghanistan-s-mineral-resources.pdf
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مقامات عالیرتبه را ثبت و نشر کند.   های کند که سرمایه را ملزم می HOOACقانون نظارت بر اجرای استراتژی مبارزه با فساد اداری، 

قابل توجهی از   نشر کرد، اگرچه تعداد  2015سرمایه مقامات عالی رتبه درجه یک را در سال    های  دولت اولین مجموعه از اظهارنامه

( یادآورد  SIGAR، سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان )2018 خود را گزارش نداد. هرچند الی ماه می های مقامات راپور سرمایه 

 21مقامات ارشد کامال اجرا شده است، حتی با وجود این که نظارت و تطبیق دوامدار پیشنهاد شده است.   های  شد که شرایط افشای سرمایه

ای حذف شده بود و دیگر شامل پروسه تطبیق حرکت جهانی مبارزه با پولشویی/مبارزه بر علیه تمویل    حکمی  های  نستان از لیست حوزهافغا

 نیست.   FATF( سازمان AML/CFTتروریزم ) 

ی های  برای صاحبان جواز بلکه برای تمامی کمپنیها    چارچوب قانونی درخواست معلومات مالکیت منفعت را نه تن  2018قانون معادن  

که در مرحله درخواستی جواز هستند، ایجاد کرده است، تا از مالکیت منفعت کمپنی درخواست کننده اطمینان حاصل کند، نه از دریافت 

 استخراجی.  های کننده جواز

  بررسی کرده است، یعنی ماه می  AEITIراپور  ششمینسطح افشاسازی مالکیت منفعت را تا به امروز در الحاقیه  MSG رسد بنظر می

شود که   اند و یاد آور می کمپنی معدنکاری را اعالم کرده 127 (BO)سازد که تا به امروز مالکیت منفعت   این الحاقیه واضح می. 2020

 باالی مالکیت مستقیم و غیر مستقیم تمرکز کرده است نه بر کنترول.  ها  جمع آوری دیتا

، تناقض در تعاریف قانونی از  PEPرسد مهمترین موانع برای موثریت افشاسازی و اعالم مالکیت منفعت تعریف محدود از    بنظر می

هنوز یک دستاورد برجسته در مطابقت   2020از جنوری    BO  های  مالکیت منفعت و کیفیت تضمین، برای افشاسازی است. نشر اولیه دیتا

 باشد.   می c.2.5با جدول زمانی شرط 

  و شرکای انکشافی یادآور شدند که مسئله مالکیت منفعت با توجه به ادعا   IAچندین جوانب ذیربط از جمله مقامات دولتی، جامعه مدنی،  

 BOمنیتی، مسئله حساسی بود. یک نماینده صنایع، از افشاسازی جدید  و مالحظات اها    PEPمعدنکاری توسط    های  مالکیت کمپنی  های

ها   PEPی از  های  شود. جوانب ذیربط دیگر، نمونه  می  PEPمعدنکاری با مالکیت    های  استقبال کرد، چرا که منجر به از بین رفتن جواز 

معدنکاری خود به یک عضو دیگر اطرافیان خود بودند، تعریف کرد. یک مقام دولتی به خاطر وسعت   های را که در حال انتقال سرمایه

 انتقاد کرد.   BOو  PEPساختار فامیلی در افغانستان، برای شمولیت محدود افراد در تعریف 

 ارزیابی سکرتریت

با   AEITI انجام داده است. 2.5خشی را در مورد شرط  ارزیابی مقدماتی سکرتریت بین المللی این است که افغانستان پیشرفت قناعت ب 

( حتی اگر در تناقض با قوانین مختلف ملی باشد  PEPتعاریف مناسب برای اصطالحات "مالکیت منفعت" و "اشخاص بانفوذ سیاسی" ) 

ی که از جنوری  های  دارند و همچنین تمامی کمپنی  17-2016استخراجی که تادیات مهمی در سال   های  موافقت کرده است، و از کمپنی

تریشولد یا سقف مالکیت را    2018را خواستار شده است. قانون معادن ها   درخواستی یا داوطلب جواز معدنکاری را دارند، دیتا 2020

راپوردهنده درخواست    یها  دهد که از کمپنی با رضایت اطمینان می  MSGکند. همچنین  برای راپوردهی مالکیت منفعت تعیین می  5%

کمپنی معدنکاری شرح معلومات مالکیت    127ای از    ، مجموعه2020  شده تا راپور خود را در مورد این مسئله ارائه کنند. از ماه می

استخراجی منحیث یک سیستم راجستر برای    های   که در مورد کمپنی  MOMPمنفعت خود را اعالم کرده اند، و در پورتال شفافیت  

در این تاریخ، یک بررسی و ارزیابی عجوالنه و بی دقت را از افشاسازی مالکیت   MSGکند، نشر شده است.   نفعت عمل میمالکیت م 

  ACBRاستخراجی از طریق سایت   های  انجام داده است. معلومات قانونی مالکین کمپنی  AEITIراپور  ششمین منفعت ذریعه الحاقیه  

به قسم متقابل ارجاع دهی    MOMPارائه شده در پورتال شفافیت    های   TINتواند براساس    به قسم عمومی در دسترس است که می 

 شود.  

، افغانستان باید یک بررسی از جامعیت و معتبر بودن 2.5به بعد و قبل از فاز دوم اعتباردهی شرط   2022برای تقویت تطبیق، از جنوری 

تواند    جواز معدنکاری، نفت و گاز را انجام بدهد. افغانستان می  های  رخواستیاز طریق پورتال شفافیت، بشمول تمام د  BO  های  افشاسازی

تجدید نظر کند و اطمینان حاصل کند که تعریف قانونی از مالکیت منفعت در مطابقت با قوانین مختلف بوده و با    PEPدر تعریف خود از  

 بهترین روش بین المللی هماهنگ است.  

 
21SIGAR  ( 2019نوامبر) ،" راپور تفتیشSIGAR 06-20 – استراتیژی مبارزه با فساد پیشرفتهایی داشته است، اما دولت افغانستان در تحقق معیارهای : تالشهای مبارزه با فساد افغانستان

 .  9، ص2020قابل دسترس است، در جون  اینجا، در "چالشهای اساسی برای مبارزه با فساد به جای خود باقی مانده است

https://www.sigar.mil/pdf/audits/SIGAR-20-06-AR.pdf
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 ( 6.4زیستی )#ارزیابی تاثیرات محیط  6.2

 اولین اعتباردهی های یافته

 بررسی نشده بود.   2018ذکر شده بود و به همین دلیل در اولین اعتباردهی افغانستان در سال  EITI 2019این شرط در ستندرد 

 پیشرفت از زمان اعتباردهی

محیط زیستی استخراج در قانون محیط زیست ارائه    های  بعضی معلومات را در مورد رژیم قانونی جنبه   AEITIراپور    ششمینالحاقیه  

رژیم    AEITIراپور    ششمینکند. الحاقیه    محیط زیست را به لسان دری ارائه می  های  متن کامل قوانین و مقرره NEPAکند. ویبسایت    می

، منحیث بخشی از پروسه درخواستی تشریح NEPAمحیط زیست به بخش ارزیابی    و شرایط جواز را در مورد تسلیم نمودن راپور تاثیر

 کند.  می

 ارزیابی سکرتریت

 EITIای در وضعیت    در حال تطبیق، مکلف به رسیدگی به تاثیرات محیط زیست نیستند و پیشرفت در این شرط کدام نتیجه  های  کشور

و  ها    قوانین محیط زیست، مقرره  های  ی را برای افشاسازی یا علنی کردن جنبههای  یک کشور ندارد. قابل قدر است که افغانستان تالش

 انجام داده است.  ها  طرزالعمل

را منحیث عامل تشخیص تعهد کمپنی به قوانین مدیریتی محیط    EITI  های  تواند استفاده از افشاسازی  برای تقویت تطبیق، افغانستان می

 .  در نظر بگیردها  زیست و تهیه مقرره

 (7.2)#ها  ارزیابی دسترسی به دیتا 6.3

 اولین اعتباردهی های یافته

ای در وضعیت    نبودند و پیشرفت در این شرط تا این لحظه کدام نتیجهها    تطبیق کننده تا کنون ملزم به رعایت دسترسی دیتا  های  کشور

EITI  یک کشور ندارد. با این وجود، اعتباردهی متوجه شد که پالیسی و اعمال دیتای بازAEITI خالصه، یک   های در نشر منظم راپور

قابل  های در فارمت EITI های کند. بااینحال، عدم نشر راپور نقطه شروع خوب برای دستیابی بهتر معلومات به عموم مردم را ارائه می

 خواندن توسط ماشین، یک نگرانی بود. 

 پیشرفت از زمان اعتباردهی

MSG    درمورد یک پالسی جهت دسترسی، نشر و استفاده مجدد از دیتایEITI  رسد در مطابقت با    موافقت کرده است، که به نظر می

ی را تحت جواز آزاد در  های دیتا  AEITIو  دولتی    های   رسد نهاد است. بنظر می  EITIستندرد    a.7.2افغانستان و شرایط    OGPتعهدات  

جواز دقیقتری را درمورد تادیات غیر مالیاتی براساس کمپنی -در سطح  های  دیتا  MOMPکنند. بطور مثال، پورتال شفافیت    عمل، نشر می

 کند.   و براساس جواز در یک فارمت باز نشر می

نشر شده است.    EITIو در صفحه کشور افغانستان مربوط به ویبسایت    AEITIدیتای باز در ویبسایت    های  با فارمت  EITI  های  راپور

نشر   AEITIدر ویبسایت  csvی با فارمت مستقل .های تفصیلی مقایسه ارقام براساس کمپنی و منابع عایدات، تحت فایل های  ضمایم جدول

خالصه توسط    های  خالصه را با استفاده از نسخه آپدیت شده نمونه دیتا  های   ی بود که دیتاهای   یکی از اولین کشور  AEITIشده است.  

المللی   بین  فایل2019درجوالی    EITIسکرتریت  تهیه کرد.  دوره  های  دیتا   های   ،  تمام   EITI  های  مالی توسط راپور   های  خالصه ی 

 افغانستان تا به امروز جمع آوری شده که در دسترس هستند.  
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 ارزیابی سکرتریت

افغانستان با    انجام داده است.   7.2ارزیابی مقدماتی سکرتریت بین المللی این است که افغانستان پیشرفت قناعت بخشی را در مورد شرط  

باز آنالین در دسترس قرار داده است،   های را در فارمت دیتا ها   موافقت کرده است، و دیتا  a. 7.2باز در مطابقت با شرط  های پالیسی دیتا

را با فارمت باز شروع کرده است، حتی اگر سیستم افشاسازی  ها    دولتی نشر بعضی از دیتا  های  دهد. نهاد  و آنرا در دسترس عموم قرار می

حمایت شده و در مطابقت با نمونه تصدیق شده توسط   EITIی هر سال مالی، توسط خالصه برا های دیتا های کمپنی عقب مانده باشد. فایل

 تهیه شده است.  EITIبورد 

دولتی مربوطه توسعه بدهد، و   های  استخراجی و نهاد   های  شود تا سهمگیری خود را با کمپنی  جهت تقویت تطبیق، افغانستان تشویق می

 در یک فارمت دیتای باز ملزم به اجرا شود.  EITIتحت ستندرد ها  منظم دیتاسیستماتیک  های اطمینان حاصل کند که افشاسازی

 نتیجه .7

منحیث شروع دومین اعتباردهی    EITIاقدام اصالحی که توسط بورد    19پس از بررسی اقدامات انجام شده توسط افغانستان برای رسیدگی به  

اقدام اصالحی کامال مورد توجه   19مورد از  13توان نتیجه گرفت که  ( درخواست شده بود، بطور منطقی می2020جوالی  18خودش )

دبه  برجسته مربوط هستن  های  انجام داده است. خالء  EITIواقع شده است و افغانستان پیشرفت قناعت بخشی را در مورد شرایط ستندرد  

(، مصارف اجتماعی و محیط 4.5دولتی )شرط    های  (، معامالت مربوط به تصدی2.2(، تخصیص جواز )شرط  1.4)شرط    MSGنظارت  

 (. 7.1عمومی )شرط  های ( و گفتگو6.2(، مصارف شبه مالی )شرط 6.1زیستی )شرط 
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