
زمون سختی رآ در پیش خوآهد شدوزیر جدید معادن جامعه مدنی می گوید که 
 
آ  

 
نهادهای مدنی فعال در سک تور شفافیت معادن از تقرر وزیر جدید معادن و پترولیم  .2017مارچ  29—کابل و واشنگ تن

روبرو خواهد شد. تطبیق  باقی گذاشته شده کاری  کوهی از کمشدار دادند که بانو نرگس نهان با استقبال کردند اما ه
 اصالحات فوری معیار اعاده اعتبار دولت در سک تور معدن است.

 
نهاد مدنی عضو شبکه  30که به نماینده گی بیش از  افغانستان بان شفافیتدید دمحم ناصر تیموری، مسوول دادخواهی

 به صفت وزیر معادن و پترولیم ننرگس نها بانوگماشتن  از "ما دیدبان معادن افغانستان صحبت مینمود، چنین گ فت:
از نبود یک رهبری قدرمتمندی که بتوانند اصالحات عاجل و اساسی را عملی  امروز درست یک سال. استقبال مینماییم

را به عنوان اولویت درجه یک  پیشنهادی نهادهای مدنی ما از وزیر جدید و حکومت تقاضاء مینماییم تا اصالحات .کند
 ". عملی بسازدخویش 

 
فساد در سرتاسر  و گسترشجنگ افغانستان سبب ادامه معدنی د منابع نطی سال های اخیر نشان میده های متعدد گزارش
 شد.باکشور 

 
قای ذبیع هللا وردک 

 
ر ها میلیون دالگ فت: "صد و عضو دیدبان معادن افغانستان شبکه مبارزه علیه فساد اداری  نمایندها

گروه های دهشت افگن از  و تاراج برده شده اند دولت و مردم افغانستان به یاز خزانه از عواید  متوقع معادن نفت و گاز
میز خویش سود میبرند" معدنسک تور 

 
 .بمنظور تمویل فعالیت های خشونت ا

 
قای افضل شیرزادنامزد مذکور رای اعتماد بدهند.به و با فکر باز میخواهیم تا به سرعت  کشور  شورای ملیاعضای "ما از 

 
 " ا

که حکومت یک مانع رییس موسسه ودان وعضو شبکه دیده بان معادن افغانستان گ فت. او افزود: "ما خرسندیم از این
مهم را از پیش روی اصالحات در سک تور معادن برداشت اما می خواهم تاکید کنم که موفقیت حکومت در سک تور معادن 

  است." تعیینات نیست بلکه مشاهده تغییرات ملموس در این سک تور 
 

ا بشمول تعدیل قانون معادن برای یکعده اصالحات بنیادی ر  خواستنداز وزیر جدید شبکه دیدبان معادن افغانستان 
تامین شفافیت و تضمین حقوق جوامع اطراف معادن را در صدر کارهای خود قراردهد. همچنان مدیریت ضعفیت وزارت 

 گرانی های جدی است.معادن و کمبود جدی ظرفیت نظارتی وزارت نیز از ن
 

شمار زیادی از سفارشات نهادهای مدنی شامل تعهدات می شود که حکومت و جامعه بین المللی بالخص در کنفرانس 
نها را تعهد کرده اند.2016اخیر بروکسل )اوک توبر 

 
 ( اجرای  ی شدن ا

 
که یک سازمان بین المللی دادخواهی  (Global Witness) گلوبل ویتنسستیفین کارتر، رییس کمپاین افغانستان در نهاد 

ن گ فت:میباشد  یو پژوهش
 
دست گرفتن تعهد نمودند تا قانون معادن را از طریق روی   "حکومت و متحدین بین المللی ا

، تقویه نمایند." او افزود: "ضایع شدن عواید اقدامات ضد فساد، از قبیل نشر قراردادها را پیش شرط اعتبار شان قراردادن
افغانستان به این معنی است که باید دولت افغانستان را از طریق مالیات شهروندان کشورهای کمک کننده معادن 

افغانستان تمویل کرد. با این حساب شرکای بین المللی افغانستان وزیر معادن جدید را برای تقویه مدیریت، شفافیت و 
 امنیت معادن وزیر جدید را کمک خواهند کرد." 

 
 پایان

 
 

 :سردبیرآنیاددآشت برآی 
 
 اصالحات کلیدی ایکه از جانب جامعه مدنی مطالبه گردیده اند قرار ذیل میباشند: .1



 :تعدیل قانون معادن باید موارد ذیل را در خود بگنجاند 
o نشر قراردادها به مثابه یک شرط اعتبار شان 
o هابخشیدن الزامیت قانونی به نشر اطالعات مربوط به تولید و پرداخت 
o ها استخراج معادن باید این شود که به یک حساب واحد و شفاف واریز شوندشرط قبولیت پرداخت 
o شرط داشتن جواز و یا اشتراک در یک داوطلبی متکی به نشر اطالعات مالکین ذینفع شود 
o  نیاز جدی است به مواد قانونی که فراهم کننده زمینه نظارت اجتماعی بوده و نحوه مستفید شدن

 ز معادن را روشن سازد.جامعه ا

 لغو قراردادهای غیرفعال و غیرقانونی 

 تاکید و اولیت بخشیدن به امنیت فزیکی نقاط معدنی 

 کنترل عوامل خارجی استخراج غیرقانونی معادن 
ای به رییس جمهوری خواستار تطبیق سفارشات فوق از سوی حکومت نهادهای مدنی ملی و بین المللی طی یک نامه .2

 شدند. لطفا در ضمیمه نامه به رییس جمهور و تعدیالت پیشنهادی را مشاهده کنید.و وزیر جدید 
نهادی های مدنی شامل شبکه دیدبان معادن افغانستان مشمول فعالین مدنی، شوراهای محلی و موسسات ذیل می  .3

 باشد:
 

  (FEWO) نهاد فت وو     موسسه جوانان حاجیگگ
  (LCSO) س اونهاد ال سی ا    موسسه فروغ ملی جوانان

 شواری مس عینک     شورای مس عینک
 شورای عبدالحی گردیزی    واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

 بنیاد عمل     نهادهای مدنی لوگر
  موسسه قبا     (HMC) نهاد اچ ام سی

 (HOLD) موسسه هولد    شورای مردمی حاجیگگ
  (TEO) موسسه تی اوو      خبرگزاری پژواک
  (NMC) موسسه ان ام ای    مدنی افغانستان مجتمع جامعه

 انجمن رفاه برای توسعه افغانستان     شبکه رنگین کمان
 موسسه هماهنگی نهای های غیردولتی افغان     کلید گروپ

 موسسه ابرار   شبکه مبارزه علیه فساد افغانستان
  (CEN) موسسه سن     (PEWO) نهاد پ ی وو 

 ان غزنیشورای زرکش     شورای حاجیگگ
 دیدبان شفافیت افغانستان   (Global Witness)گلوبل ویتنس 

 
 

 برای معلومات بیشتر و مصاحبه با مسولین ذیل در تماس شوید:
 زاده، دستار ارتباطات، دیدبان شفافیت افغانستانشالله قاضی

 a.qazizada@iwaweb.orgshalalامیل و  0780942942مبایل 
 

 استیفن کارتر، مسوول کامپاین افغانستان، گلوبل ویتنس
 scarter@globalwitnessو ایمل  00447803052872مبایل 

mailto:shalala.qazizada@iwaweb.org

