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  و توجیه مسئله  شماره
 
 پیشنهادی تعدیالت  آصلی قانون متن  نآ

 های پردآخت به مربوط آطالعاتنشر  ضرورت  ۱
  توسط   یدتول آرقام و پروژه سطح در پولی

 ها دولت و شرکت

در مورد کیفیت موآد آستخرآج  آطالعات  نشر 
بین  ی پولیهاپردآختجزئیات شده و 

آبزآر   معادن و دولت، یهای آستخرآج شرکت
نشر آین  --حیاتی برآی آیجاد شفافیت آست

به ما کمک خوآهد کرد تا آین مسئله  آطالعات
سانتر رآ 
 
یا  ،درک کنیم کهآ

 
آستخرآج غیرقانونی آ
آز معادن صورت  ها و یا سایر سوء آستفاده
یا مالیات  گرفته آست یا خیر،

 
ن بطور و آ

 
آ

  شده آست به خزآنۀ دولت آنتقال دآده  کامل
 های بزرگ با پروژهدر   به ویژهیا خیر )
 و ترتیبات یهای پیچیدۀ تجارتطرح  نظردآشت

های آستخرآجی که بسیاری آز شرکت خارجی
ن
 
(. دولت کنندآستفاده می بین آلمللی آز آ

  بعضی آز  تا هد سپرده آست عآفغانستان ت
شفافیت  آبتکار آدآرۀ رآ آز طریق آطالعاتآین 

آما نشر نماید،  ،  (EITI)آستخرآجیصنایع 
ن به ندرت آتفاق آفتاده آست: 

 
 تطبیق آ

 قانون تا حد زیادی  در  شرآیط آین  دنیگنجان
 . خوآهد شد تامین شفافیت در آین موردباعث 

 دآرد که:صرآحت  آفغانستان معادن قانون ۱۰۰ ۀماد
دآرندگان  جوآز،  یه،وزآرت مال یم،رولطوزآرت معادن و پ

مکلف آند، به   یربطآدآرآت  ذ  یرها  و  سایقرآردآد
 شرآیطمعادن،   عوآید ثریتؤمشفاف و   یریتمنظور مد

رآ    یآستخرآج یعصنا یتآبتکار شفاف ۀآدآر  معیارهایو  
 .یندنما عملی و رعایت

 

 100 ۀماد در مربوط به معادن آطالعاتآرجاع نشر  
در آبتکار شفافیت »قانون معادن آفغانستان به آدآرۀ 

 ، آماباشدحایز آهمیت می   EITI «یآستخرآجصنایع 
ن  یهیچ نوع جزآی  

 
نظر گرفته نشده  دربرآی عدم رعایت آ

آدآرۀ آبتکار شفافیت صنایع آستخرآجی  سقف عمده که و 
ت پوشش قرآردآدن معادن تعین نموده آست  حبرآی ت

 . در بر نگیرددن رآ امهمی آز سک تور معبخش ممکن آست 
در ) دآرد شفافیت مستقیم  به آیجاد نیاز  ،قویتر حفاظت
 یتشفافآبتکار آدآرۀ  به مرآجعهچنان  هم که صورتی

جای  ی هیچ باشد(. آین آقدآم، مد نظر  صنایع آستخرآجی
اعث آقدآمات ب گذآرد وو یا آبهام باقی نمی غفلت برآی رآ 

آز معادن آفغانستان  حفاظت  و تدآبیر بیشتری به منظور 
 . شود می هادر برآبر سوء آستفاده

 

 مربوط به معادن. آطالعات در مورد : شفافیت۲۲ مادۀ جدید

رآ  ذیل   آطالعات رولیم به صورت منظم و به موقع توزآرت معادن و پ (۱)
 :می کند نشر

 جوآزهر تولید شده تحت  معدنیموآد  تمام و درجۀ یت، نوعکمیت •
 .گردندفهرست طبق جوآزهای آنفرآدی تشریح و  باید معادنآستخرآج 

در  و آز نهادهای دولتی به نهادهای دولتیی پولی هاپردآخت تمامجزئیات  •
معادن، باید طبق جوآزهای آنفرآدی تشریح و  آستخرآج جوآز رآبطه به
 .گردندفهرست 

 آستخرآجسک تور های بین نهادهای دولتی و شرکتپولی  هایپردآختسایر  •
  . نافذه مقررآتمطابقت با  در، جوآزمتقاضیان یا  جوآزدآرندگان ، معادن

 معیاری که به  به شکل سایت وزآرت معادن  بیفوق در و آطالعات   (۲)
سانی

 
مدت  سال بعد آز ختم ۵ آلی و  هشد  نشر  ،در دسترس عموم باشد آ

ن جوآز  آعتبار
 
 آین دوره، آین ختم آز  بعد . شودمی حفظ و نگهدآری  جا  در آ

زآدآنه آطالعات
 
 . گرفت خوآهد   قرآر )همگان(  در دسترس درخوآست  طبق آ
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باید  آطالعات آین  به منظور مؤثریت بیشتر،
آبتکار شفافیت حدود شرآیط آندکی فرآتر آز 

  و  ،مطرح  شده  (EITI) صنایع آستخرآجی
 تقسیم گردند.  آنفرآدی های سطح پروژهبه 

 یها" شرکتذینفع  یت" مالک ضرورت  نشر ۲
 وآضح در برآبر یتدن و ممنوعامع آستخرآج

سایر  و  یتیآمن مامورین ،آعضای پارلمان
 در کار آستخرآج معادن  دخیل  دولتی آشخاص

. 

ترتیبات الزم به منظور مخفی کردن مالکیت 
عنصر مشترک در  ،هاآصلی آین شرکت
 در سرآسر جهان  فریبکارآنه معامالت فاسد و 

 .باشدمی

، شفافهای قانونی آلعملطرز به منظور آیجاد 
های متقاضی شرکتدر رآبطه به  باید قانون
 تعدیل گرددطوری منابع طبیعی، جوآزصدور 

در  رآ درست آطالعات تا در مرحلۀ نخست
 خویش آرآئه نمایند ذینفع آصلی  مالکین مورد 
 آز هویت  آست عبارت آطالعاتآین  —

باالی   توجهی که کنترول قابل    آشخاصی
آز  رآ قابل توجهی منفعت و یا    شرکت دآشته

 آطالعات .نمایدکسب می شرکت های فعالیت
طی قبل آز باید )در باره آشخاص ذینفع( 

ن کار می تو پ که وزآرت معادن تعدیل  طرح 
 
رولیم باالی آ

 کند، به آین مس
 
 له تا

 
( وزآرت ۶») :نماید کهکید میا

روز  ۱۰مدت  جریان در تا آست مکلف رولیم تمعادن و پ
 )تمام( آطالعات، جوآز قرآردآد و یا آعطای  عقد آز پس 

جوآز آستخرآجی معادن معادن و  یآستخرآج هایقرآردآد
دآرآن و  ماآسم سهو همرآه با قرآردآدهای فرعی  رآ

 .«نماید  نشر مستفیدشوندگان مستقیم شان 

 ،توآند یک گام مهم رو به جلو باشد می آقدآم آین آگر چه 
آین  غیرمستقیم)آشخاص ذینفع(  مستفیدشوندگان آما 

آز طرف و  ،دهدنمی قرآر پوشش تحت رآ  هاشرکت
 آطالعاتآین  برآی عدم نشر رآمجازآتی نوع هیچ دیگر، 

توآند در نظر نگرفته آست. در عمل، یک قرآردآد می
گاهی عمومی سال

 
باقی نشده  نشر ،ها بدون هیچ گونه آ

  .بماند

  بعضیدآرآی معادن قانون فعلی  ۱۶ ۀماد( ۲فقرۀ )
ن لستی آز ، باشدمی مثبت آحکام

 
رآ ذکر مقاماتی که  در آ

ننموده آست 
 
جوآز آستخرآج  ها آز دآشتن  که دآرندگان آ

 مشخص های ه، گرو به هر حال منع شده آند.  معادن
مهم سیاسی  آشخاص  آک ثر (،فوق آلذکر )در لست شده

 آصلی ذینفع : مالکیت ۱۶جدید  ۀماد

 جوآز متقاضی و خوآهان آشترآک در مزآیده که یهای  تمام شرکت  (۱)
آصلی در مورد مالکیت و دقیق  آطالعات درست  باید، آندآستخرآج معادن 

  شانمزآیده  درخوآست و یا آسناد  آسناد بخشی آز رآ  منحیث خویش  ذینفع
در تمام مدت آعتبار . نمایند آرآئه رولیمتبه ریاست مربوطۀ وزآرت معادن و پ

ن وزآرت معادن و پترولیم رآ در در جریان یک دآرندهجوآز، 
 
ماه آز تغییر  گان آ

گاه سازند. 
 
 آطالعات همۀ رولیمتو پ وزآرت معادندر آطالعات متذکره باید آ

که برآی عموم قابل دسترس باشد در وب سایت  شکل بهرآ مالکان ذینفع 
ن  تسلیم دهی خود آز زمان 

 
ناموفق و  دآوطلبی  ختم شش ماه پس آز  آلی  آ

نگهدآری حفظ و شده،  آعطاء ختم مدت آعتبار جوآز یا پنج سال پس آز 
با مقررآت آین قانون  مطابقت و در    صحیح آطالعات خوآهد کرد. عدم آرآئه 

رآ    هصادر  جوآز  لغو ی و زمینه شده  جوآزدرخوآست بطال سبب آتوآند می
 .نماید فرآهم 

 

    ۱۶ ۀماد (۵( و )۱تعدیل فقرۀ ) 

 برجسته آشخاص سایر یا و فوق لست مندرج ذوآتکه  ی  یهاشرکت. ۵
ن منفعت مستق در، قانون آین مقررآت طبق سیاسی   یممستق یرغ یا یمآ 
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 ، در دسترس عموممزآیدهمرآحل و بررسی 
های ن شرکتمالکی تمام . گیرد قرآر  مردم

برجستۀ سیاسی  آشخاصکه  آستخرآجی معادن
-محسوب می در دآخل و خارج آفغانستان

الزم برآی  وآجد شرآیط که حتی زمانی ،گردند
 آطالعاتد، باید نهم باش درخوآست جوآز

ن
 
هر نوع . ها در دسترس عامه مردم قرآر گیرد آ

 آطالعات  شریک ساختندر قسمت  کوتاهی
برآی  دلیلی، باید دلیل ممکن به هردرست 

باشد   جوآز شرکت متذکرهخودی  خودبهلغو 
 سلب صالحیت(. دلیلی برآی چنین )و هم

   ۴۲ ۀماد( ۲( و )۱های ) فقرهدر حال حاضر، 
دآرآن  سهاممعادن آفغانستان،  قانون

 سازد  ملزم میرآ  (های آستخرآج معادن شرکت)
قرآر  حکومترآ در دسترس متذکره  آطالعات تا

در زمینه آلزآمیت که هیچ نوع  در حالی، دهد
در دسترس قرآر دآدن آین آطالعات به عموم 

آشخاص  در مورد  آطالعات  .وجود ندآردمردم 
آین  غیرمستقیم (مستفیدشوندگانذینفع )
  باید  نشرقانون نه تنها . نیاز نیست هاشرکت

ها رآ آین شرکت دآرآن م امربوط به سه آطالعات
 مربوط  آطالعات  آنتشار بلکه  ،آلزآمی سازد

نها حقیقی نهای  ی مالکانبه 
 
آلزآمی  نیز باید رآ  آ

های آستخرآج که شرکت آین سازد، به دلیل

مالکیت غیرمستقیم  ، ونمی دهد قرآر پوششتحت رآ 
-بطور صحیح  مشخص نمیرآ  فوق آلذکر هایشرکت

ندآرد وجود مکانیزمی نوع هیچ  آز طرف دیگر، وسازد، 
 مربوط به مالکین آطالعاترآ ملزم بسازد تا ها تا شرکت

  . مشخص آرآئه نمایندوآقعی و ذینفع خود رآ  به طور 

 به لست قانون معادن ۱۶ ۀماد( ۵( و )۲های )فقره
 : که می آفزآیدبه آین ترتیب  ه ممنوع آشخاص

و پنجاه و  یکصد ۀمندرج  ماد ذوآتکه  ی  یها شرکت» . ۵
ن منفعت   درآفغانستان،  ی( قانون آساس۱۵۱) یکم آ 
 «. دآشته باشند  یممستق یرغ یاو  یممستق

 ۱۵۱ ۀماد آینکه آینجا دو مشکل وجود دآرد. آولدر 
  در مقایسه باآشخاص لست کوچک تر به  قانون آساسی

آشاره  آفغانستان دناقانون مع ۱۶ ۀماد (۲فقره )
مسلح و  قوآی آعضای مثاًل )آین فهرست( شامل –کند می

 مس . آین شود نمی  پارلمان آعضای 
 
 آعضای پارلمان به  لها

 آزآز نگاه قانونی تا دهد آجازه می آفرآد بلند رتبه نظامی و
ن  دنامع جوآز آستخرآج  منافع

 
تا وقتی که مالک آ

 قانونی به عنوآن  –نباشند
 
 .آستفاده نمایند   -خال

 

 

 

ن، غیر در  یادآشته باشند   دآشته باشند. ذینفع یتمالک   آ 

  «ذینفع آصلی مالکیت» آضافه  گردد:  یفرابه تع 

ن آ  آصلی ذینفع مالکیت 
 
که باشد می  حکمیص حقیقی یا اشخمتعلق به آ
 و یا   باالی شرکت متذکره دآشته باشند مالکیت مستقیم و یا غیرمستقیم

 مانند)متعلق به شرکت دآشته باشند دآرآی  ی رآ در قسمت ملکیت یا   منفعتی
 دآرآی  ی آستعمال آز قدرت تصمیم گیری در  سطحی، و یا دریافت عوآید

نهادی  شرکت تحت آسم رسمی )عنوآن( مالکیت حتی زمانیکه ( متذکره
 «دیگری بوده باشد. (شخص)
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 مالکیت  ۀدن آغلب آز زنجیره پیچیدامع
دآرآن  ماسهآمکان دآرد و  کنند می  آستفاده
 میانجی های شرکت حقیقت در   ،مستقیم
  نوع بسیار آندک و یا هیچ آطالعاتکه باشند 
ن ی در مورد آطالعات

 
عامه  ها در دسترس  آ

 نباشد. مردم

قرآردآد منابع  که یندر خصوص آتصریح   ۳
ن  یآز علن بعد تنها  یعیطب مدآر  ساختن آ 

 . باشدآعتبار می

 

شود زمانی تضمین می حسابدهیشفافیت و 
قرآر گیرد.  عامه مردم که قرآردآد در دسترس

 قرآردآد آنعقاد دررآ فساد  آمکان  آقدآم آین
 دهد. کاهش می

 

وزآرت : »مشعر آست قانون معادن  ۲۳ ۀماد( ۶فقرۀ )
 مندرج شرآیط و ضوآبط رولیم مکلف آست،تو پمعادن 
قرآردآدهای رآ که طبق  سایر و  هاآنکشاف منرآل قرآردآد 

آحکام آین قانون عقد نموده آست، رآ در خالل مدت ده 
ن نشر نماید۱۰)

 
 آطالعات  نشر. ( روز بعد آز عقد آ

 و کارکنان مربوط به آمنیت  آطالعات شخصی و هر نوع 
صورت   طرفینک تبی  موآفقه عملیات بدون آجرآی  طرز 
. آما آین شرط تنها در مورد قرآردآدهای توآندته نمیگرف

صرفا آین شرط آما  –  گرددها تطبیق میآنکشاف منرآل
، ستهاقابلتطبیقاقرآردهای آنکشاف منرآل در مورد

رآ  آک ثریت قرآردآدها و یا قرآردآدهای عادی در حالی که 
 .شود شامل نمی

  به عامه مردم رآ دسترسی ۀآجاز قانون معادن  ۴۱ ۀماد
 آما آین ،دهدرآ می و آسناد غیر محرم جوآزها ثبت  دفاتر
شفافیت  در برآبر  مالحظه مانع قابلیک همچنان  مسئله

مورخ  ۴۵ شماره کامل آست. در حالی که فرمان
   نشر دستور  ،ریاست جمهوری  ۲۰۱۲جوالی ۲۶

 : جوآز۱۸ ۀماد تعدیل 

با تمام آسناد همرآه ، ی آستخرآج معادنو قرآردآدها هاآجازه نامه جوآز، (۵)
برآی  قابل دسترس  به شکلو مالکیت قرآردآد،  تطبیق فرعی مربوط به 

در  های معتبرب سایتیوسایر ب سایت وزآرت معادن و یا یو در  عامه مردم
حدآقل  ( روز بعد آز آعطای قرآردآد، نشر شده، و برآی مدت۱۰خالل ده )
 .شد خوآهد  حفظ و نگهدآری  آعتبار قرآردآد،  فسخ آز تاریخ  بعد یک ساله 

طبق تقاضا بطور ها و قرآردآدها آجازه نامه، هاجوآز  بعد آز آین دوره،  آین
فوق آسناد  . تا زمانی که ی شودمقرآر دآده  عامه مردم در دسترس رآیگان
ها و همچو جوآزها، آجازه نامه، باشد نشده نشر ب سایت معتبر یدر وآلذکر 

 .شوند قرآردآدها قابل آجرآ نبوده و معتبر شناخته نمی
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آین  دهد، تعدآدی آز قرآردآدها رآ می مربوط به آطالعات
  کار آین آمکان دآرد نشده آند.  هم  نشرهنوز  قرآردآدها

آست  کامال  وآضحباشد، آما  صورت نگرفته یل فنیدالبه 
 موضوع آین  وقوع م خودکار آزز مکانییک  وجود که

ینده  تضمین  قرآردآدها رآ و شفافیت کرده جلوگیری 
 
در آ

 .کندمی

ن کار رولیم باالی تو پ که وزآرت معادن طرح تعدیل
 
آ

 :کهکند  بیان میکند،  می

 جریان در تا آست مکلف رولیم ط( وزآرت معادن و پ۶»)
، جوآز قرآردآد و یا آعطای  عقد آز پس روز  ۱۰مدت 

جوآز معادن و  یآستخرآج های قرآردآد )تمام(   آطالعات
آسم و همرآه با قرآردآدهای فرعی  آستخرآجی معادن رآ

  نشر دآرآن و مستفیدشوندگان مستقیم شان  ماسه
 .«نماید

 یقرآردآدها  ینکهبر آ یشرط مبن یک قرآردآدن ۴
آصول مناسب  طبق یدآستخرآج معادن با

 یطآشخاص وآجد شرآ بهو رقابت  یتشفاف
ن  ،آعطا شده عدآلت و آنصاف  آصل و در آ 

وآضح در برآبر   های ضمانتشده و   یترعا
 ها وضع  گردد.سوء آستفاده

 

مده آست که  ۱۰ ۀماد( ۱فقرۀ ) 5جزء در 
 
 یفوظا آ

 یدآوطلب مرآحلشامل نظارت آز  یمرولتپ ووزآرت معادن 
ن  یتو حصول آز شفاف  آحکام مطابقو عادالنه بودن آ 

  ۱۹ ۀماد . باشدمی مربوطه مقررآت و قانون آین

 یدآوطلب ۀ:  نحونماید کهبیان می۱۹ماده ( ۴)فقره 
آمور مربوط به صدور جوآز در مقرره  یرو سا)مزآیده( 
بعضی آز تدآبیر  حال،  هر  به . گردد یم یممربوط تنظ
خوب وجود دآرد  دآری  حکومت مشخص برآی   محفاظتی

 .مقررآت   نه خود قانون شود که باید شامل

ن یآنوآع  جوآزها، و  مرآحل و مرآجع آعطا : ۱۹ ۀماد تعدیل 
 
 آ

باز، شفاف،  یدها باحقوق  منرآل تحصیل یبرآ یدآوطلب طرزآلعمل (۴)
و  و مخارج، ثر بودجهؤل مو بر آساس کنتر  تدآرکات، طرف بی سیستمطبق 
 بودن، آقتصادی ثریت،ؤم حصول منظور  به شده طرح  گزآرشدهی شرآیط

 یعادالنه برآ یفرصت و ،و هدر رفتن عوآید دولت هاآستفاده سوء آز جلوگیری 
ت یشنهادها توسط تمام پیآشترآک در دوآطلب

 
. نحوۀ باشد یدهندگان آ

-دآوطلبی و سایر آمور مربوط به صدور جوآز در مقررآت مربوط تنظیم می

 :می باشد ذیل شامل موآرد که  ردد،گ

 و  آجرآی مرآحل دآوطلبی و تخصیص، برآی طرزآلعمل شفاف آلف( 
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منع تطمیع کارکنان دولت صحبت  در مورد  ۹۹ ۀماد
هرگاه درخوآست  :نماید کهکند، آین ماده بیان میمی

شخص  یاو  یقرآردآد یا جوآز و آجازه نامه ۀدهنده، دآرند
نها یگیندهبه نما یگرد آرزش  یدآرآ یهر ش یاوجوه  ،آز آ 

رآ به عنوآن پادآش، بخشش يا حق  یو معنو یماد
به کارکنان دولت  یممستق یرغ یا یمآلزحمه، بطور مستق

به  یشخص ثالث به منظور وآدآر ساختن و یاآفغانستان 
 یرفرآهم نمودن سا یاقرآر دآد  یانامه آجازه ،جوآز یآعطا
و مرتکب به  یدهگرد یمربوط بپردآزد،  جرم تلق یالتتسه

آین  . یردگیقرآر م یعدل یبد تعقمور  ی آتهام فساد آدآر 
ن  تطبیق توآن با مثبت آست آما می حکم یک

 
 باالی آ

ن جوآز، دآرندگان  نیچن هم مقامات و 
 
 .تقویت کرد رآ آ

بیان    ۲۰۱۰معادن مصوبۀ  قانون ۱۳ ۀماد( ۱فقرۀ )
حقوق   تحصیل یبرآ یطرزآلعمل دآوطلبکه  نمایدمی

 تدآرکات،رقابتی  سیستم طبق باز، شفاف، یدها بامنرآل
طرح  یگزآرشده شرآیطثر بودجه و ؤل مو بر آساس کنتر 

بودن،  یآقتصاد یت،شده به منظور حصول موثر
 یها، و فرصت عادالنه برآآز سوء آستفاده یری جلوگ

تیدهندگان  یشنهادها توسط تمام پیآشترآک در دوآطلب   آ 
اذ هیچ نوع حکم حقیقی مبنی بر آتخحال،  به هر . باشد

وجود دآوطلبان بازنده  آی آز خالصهنشر مثاًل تدآبیر الزم 
 ندآرد.

 

غاز  قبل آز کامال تعریف شده؛  های پیش شرطمعیار 
 
تهیه   مرآحل  دآوطلبی آ

  گردد؛ می متقاضیان تطبیق تمام  باالی و به صورت یکسان  شده

  آعطای  مناسب و بموقع به عامه مردم  در مورد و آطالع رسانی مشوره ب( 
در  وآضح و قابل دسترس به عامه مردم  آطالعاتآرآئه  و قرآردآدهای منرآلی، 

 ؛قرآردآد  مرآحل آعطایمورد 

مساویانه تمام دآوطلبین  دسترسی آحکامی به منظور حصول آطمینان آز ج( 
وری  آطالعات  بشمول موجود  آطالعات به  وآجد شرآیط 

 
جئولوجی جمع آ

 ؛توسط دولت  شده

آختصاص )مزآیده(  مرآحل دآوطلبی آز طریق که در قسمت جوآزهای  ی د( 
 ۀ، آسناد برنددآوطلبیآسناد  نشر  آحکامی در مورد، آست دآده شده
 آی آز شرآیط آساسی آز و خالصه دآوطلبی آرزیابی  های ،  گزآرشدآوطلبی

 ؛ دآوطلبی  مرآحل  تکمیل آز  بعد  ، بالفاصلهدآوطلبی بازندگان  تمام

آرآئه   رولیم به منظور تو پ برآی وزآرت معادن ماتآآلز  در نظر گرفتن (ه 
بشمول دالیل  ،  جوآز توجیه عمومی ک تبی و به موقع در مورد تصمیم صدور 

 ؛و رد صالحیت متقاضی جوآز  آعطای

 آمتیازآت بررسی کامل    ، بر آساس مزآیدهبرآی آرزیابی  وآضحج( معیارهای 
 و  زیستی ل آقتصادی، مالی، آجتماعی و محیطیمسابشمول ها،  و هزینه
ن بر  آثرآت
 
 .و سایر عوآمل مربوط وقوع نزآع ، خطرآت محالت روستای  ی آ

 بشمولسود )مصارف و منفعت( -هزینهآز  جامع آرزیابی شامل تحلیل
ن رآ معدن می مرتبط به (کارکنان )مانند آمنیت یها هزینه

 
شود که دولت آ

ن با  مالکین قبلی شرکت متقاضی و  سوآبق شود. متقبل می
 
نظردآشت آ

بشر، محیط زیست، و روآبط  حقوق مالی، توآنای  ی ، تجارب کاری گذشته
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 . باشدمیدر مرحله آرزیابی آفرها آجتماعی نیز یک عامل کلیدی 

 ۹۹ ۀماد یلتعد 

  یا رفتاری نماید عمل مبادرت به آنجام قرآردآدیمقام دولتی و یا گاه هر   (۲)
 تمام شود، کار جوآز به نفع متقاضی صدور  وی بطور غیرمنصفانه عمل که

-مرتکب به آتهام فساد آدآری مورد تعقیب عدلی قرآر میو وی جرم تلقی شده 

 گیرد. 

 آز قرآردآدهای  که دولت مبنی بر آینتعهد   ۵
مذآکرآت در برآی آولیه  منحیث آساس نمونوی
 بهترین  دنی، گنجانقرآردآدعقد  مورد

 به منظور مبارزه علیه آلمللی  بین هایطرزآلعمل
 منازعه رآ آستفاده خوآهد کرد، و آدآری فساد 

 تجار مدنی،  ۀبا جامع هدر مشور  رآ و آین تعهد
توسعه خوآهد   عذینفآفرآد ذیدخل و و سایر 

 دآد.

قرآر دآد ها  آنکشاف مسئولیت  معادن و پطرولیم، وزآرت
 رآ دآرد.

 

ن :  آنوآع  جوآز و  مرآجع آعطا کننده۱۹ ۀماد یلتعد 
 
 آ

های ذیربط، جامعۀ مدنی، و پطرولیم با مشوره با وزآرتوزآرت معادن ( ۵) 
های آستخرآجی معادن، و سایر آفرآد ذیدخل و ذینفع، قرآردآدهای شرکت

مسایل مربوط به محافظت تجارتی و نمونوی رآ تهیه و تدوین نموده، 
های بین آلمللی در قوآنین گنجانیده، و آجتماعی رآ طبق بهترین طرزآلعمل

نها منحیث آساس آولیه برآی آجرآی مذآکرآت به منظور عقد قرآردآد یا 
 
آز آ

 آعطای آنوآع جوآز ها آستفاده خوآهد کرد. 

مردم محل رآ  که ینمنظور آ بهزبان قرآردآد  ۶
آستخرآج معادن  یها یتقادر سازد تا بر فعال

  تخصیصپردآخت  به شمولنظارت کرده، 
آستخرآج  یقانون یدآز  عوآکوچک   یصدیف
 یشورآها یقآز طر یمحل یدن به پروژه هاامع

 . یمحل یآنکشاف

 

 یآنکشاف های توآفقنامه  به منظور آنعقاد مختلف  آحکام 
 قسمت در محلی جوآمع مشوره دهی به و   محلی جامعه

سهیم سازی  . در موردشورآهای آنکشاف محلی  آنکشاف
محالت روستای  ی عوآید قانونی آز درک آستخرآج معادن با 

رآ در آین زمینه « خاصیکد » قانون معادن  ۸۵، ماده 
مکلف آست، پنج مالیه   : وزآرت  آختصاص دآده آست

عدن رآ به منظور فیصد آز مجموع عوآید حاصله آز م
آنکشاف و بهبود شرآیط آقتصادی، آجتماعی و محیط 

نها و محلی : نظارت جامعه ۱۰۱جدید  ۀماد
 
 مشوره با آ

بر   مردم محل نظارت رآ به منظور  مقررآتی  رولیمتو پ وزآرت معادن (۱)  
برآی  کاری مناسب چارچوبآیجاد   بشمول معادن،  یآستخرآجهای فعالیت
محلی به منظور رهبری نظارت، شرآیط الزم یک نهاد فرآگیر و مشروع  تاسیس

الزم  آطالعات صنعتگرآن معدن برآی برقرآری آرتباط و آرآئه  ها وبرآی شرکت
آرتباط بین نهادهای  به منظور برقرآری   های الزمتوآفقنامه  مردم محل، به 
شفاف، دقیق و  حسابدهی و برآی  ،دولتی آدآرآت ذیربط و محلی ناظر
مسایل مطروحه در جریان تطبیق کار آستخرآج معادن  وضع  طرفانه به  بی
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ن موقعیت 
 
زیستی مردم والیت یا والیاتی که معادن در آ

و یا صندوق وجهی عالوه بر مبلغ «خاصکد »دآرد در 
 تخصیص دآده شده در بودجه ملی، آختصاص دهد.  

 

 

 

 .می کند

 عوآیدآز  فیصدی کم پردآخت  به منظور می رآ ز مکانی ،وزآرت مالیه  (۲)
ن معدن متذکره موقعیت  محالت به مورد نظر پروژه معدنیک  قانونی

 
که در آ

محلی و رآه آندآزی  آین وجوهات به مقصد  آنکشافکه  می کندآیجاد   دآرد،
آین  ۸۴آین وجوهات، طبق مادۀ . مصرف خوآهد گردید های زیربنای  ی پروژه

 ،والیتی های آنکشافی  برنامهآختصاص یافته به  عوآید٪ ۵آز  قانون، 
ن پردآخت   شود.بردآشته می

 
 به   متمم مساعدت مالی  در قالب یک  آ

ملی، یا سایر مکانیزم  هایآنکشافی صورت گرفته، آز طریق برنامه  بودجه 
-رآ می وجوهات پولی بر  محالتثر ؤم و نظارت لو آجازه کنتر   های مشابه که

محالت . مشارکت خوب آنکشاف محلی پردآخت می گردد ، به شورآیدهد
مورد  معدن یآستخرآج های آز فعالیت نظارت قسمت در  )جوآمع روستای  ی(

 . وزآرت معادن ات پولی خوآهد بودشرط برآی پردآخت آین وجوه ، یک نظر
بودجه  تخصیص  در قسمت موثر حسابدهی شفافیت کامل و  رولیم آزتو پ

 . خوآهد کردات، آطمینان حاصل و آستفاده آز آین وجوه شان

موقعیت دآرند، آز آین حق  معدن ساحۀ که در نزدیکی محالت(۳)
ن
 
ها در قسمت تصامیم دولت  برخوردآرند تا دآرنده جوآز آستخرآج معادن با آ

ن
 
های آستخرآجی که تاثیرآت قابل ها رآ در مورد فعالیت مشوره نموده، آ

دهی و  مشوره  مرآحل  ندگی شان دآرد، مطلع سازد.آی بر ز مالحظه
 آقشار مختلف ) تمام  مقررآت طوری تنظیم شود که طبق باید  گیری  مشوره
ن آشترآک ها( زنان و آقلیت بشمول

 
 ، بوده مشروعمشاوره روند و  ،دنکن در آ

آطمینان  ها و دولتو مستقل باشد. شرکتمعنادآر  ، در موعد مناسب
مسایل در مورد  رآ  تازه و صحیح  آطالعات   محالتحاصل خوآهند کرد که 

نها آرآئه کرده آند
 
 .مشوره شده  به آ
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بر آستخدآم نه تنها  یمبن یشامل ساختن حکم ۷
 یهاها بلکه مردم محل در پروژهآفغان

 آستخرآج

مردمی که در آطرآف ساحات معدن زندگی  
های به طور مستقیم آز فعالیت ،کنندمی

نها شوندآستخرآج معدن متاثر می
 
، بنابرآین، آ

مرتبط با  های کاری فعالیت تمام باید در   نیز
. آین آولویت قرآر گیرد آستخرآج معادن در

مردم  مشوق کاری برآیتوآند یک میمسئله 
 محل جهت همکاری با کارگرآن معدن و دولت 

 .باشد

آست  در آین زمینه مثبت آحکام قانون دآرآی 
صورت آمکان در  در رآ که آشتغال آفغانها 

 مس . آیندهدآولویت قرآر می
 
تحسین  قابل  لها

 خاص برآی ضرورت آست، آما و قدردآنی
های محلی آفغان آستخدآم آطمینان آز  حصول

آقدآم، به  در جوآر معدن وجود دآرد. آین
ت منظور آستخدآم منصفانه مردم محل صور 

 گیرد، آما  باید به آین مسمی
 
له آشاره کرد که ا

آین آقدآم باعث جلوگیری آز وقوع نزآع نیز 
رآ آز  ی، یک شرکت که کارگرآنگردد. مثالمی

غیر آز مردم محل والیات آفغانستان سایر 
 منظور کار در معدن به ساحه به آطرآف معدن 

، ۹۸و  ۶۵، ۴۲، ۲۱های مادهبشمول چندین ماده، 
در  های آستخرآج معادنهای شرکتمکلفیت در مورد
و  آموآل  تهیه و تدآرکها و  آستخدآم آفغان قسمت
قانون  ۱۱۱ ۀکند. مادصحبت می  دآخلی آفغانی  خدمات
 :  آشاره دآردموضوع آین یه  به طور مستقیم معادن 

مکلف آند، به  ۀ جوآز، آجازه نامه و قرآردآدیدآرند( ۱)
صورت کامل کارگرآن ماهر، غیرماهر و حرفوی آفغان رآ 

طبق آحکام قانون  معدنهای های فعالیتدر پروژه
  آستخدآم نمایند.

قرآردآدی مکلف آند،   و   جوآز، آجازه نامه   ۀدآرند (۲) 
حین آستخدآم، به متخصصین آتباع آفغانی که دآرآی 
عین درجه، تخصص و مهارت باشند، نسبت به آتباع 

 خارجی، حق آولویت بدهند.

لحاظ  زدر صورتی که آموآل و خدمات آفغانی آ (۳) 
کمیت، کیفیت و قیمت با آموآل و خدمات خارجی 
مشابه یا همسان باشد، دآرندۀ جوآز، آجازه نامه و 
قرآردآدی مکلف آند، آشیاء، آموآل و خدمات رآ آز دآخل 
 کشور تدآرک نمایند.  باید به آین مسئله تاکید نمود که

ن ها وجود دآرد که  محالتتنها یک ماده در مورد 
 
منافع آ

 10جزء ها آرجحیت دآده آست.  ه سایر آفغاننسبت ب
طرح آستخدآم قانون معادن در مورد   42 ۀماد( 1فقره )

آتباع آفغانستان و تدآرک آموآل، تجهیزآت و خدمات آز 
دآخل کشور با درنظردآشت حق آولویت برآی مردم 

  . کندصحبت می محل،

 یو خدمات محل آموآل : تدآرک 111 ۀماد یلتعد 

برآی آستخدآم کارگرآن ماهر،  ، آولویت خاص آحکام در چارچوب آین  (4)
جوآمع  بهخدمات غیرماهر، حرفوی و متخصص، و همچنان تدآرک آموآل و 

 .موقعیت دآرند، دآده می شودنزدیک معدن  ساحهدر که محلی 

   ۲۱ماده  (۱۴( و )۱های )تعدیل فقره 

]در آمر   آولویت خاص]تسجیل[  با ،شهروندآن آفغان آستخدآم ۀ. برنام۱۴ 
 ؛دنرآ ده در مناطق همجوآر معدن مردم محالتبه آستخدآم[ 

( ۲فقره )،  ۶۵ ( ماده۲( و )۱) یفقره ها ، ۴۲ ۀماد( ۱۰( و )۱های )فقره  
"آولویت  با آین کلمات تعدیل می گردند مرتبط  موآد   سایر ( و۲) ۹۸ماده 

 .شود می خاص به جوآمع محلی در مناطق همجوآر معدن" دآده 
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ورد، منجر به وقوع  معدن 
 
 هایوآکنش می آ
میز

 
 گردد .میمردم محل در بین  خشونت آ

حساب وآحد و  یکضرورت  آستفاده آز   ۸
حاصله آز منابع  یدتمام  عوآ  یشفاف برآ

 .یعیطب

شفاف وآحد، یک حساب  و آفتتاح آیجاد
برآی تمام های آستخرآج معادن توسط شرکت

دریافت  به دولت و  ی پولیهاپردآخت
دولت در رآبطه با   آز  وجوهات پولی

به های آستخرآج معدن، تا حد زیادی  فعالیت
سانی ما کمک می

 
ها آز سوء آستفاده کند تا به آ

شناسای  ی نماییم. آز طرف رآ  منابع طبیعی
 دیگر، آین مس
 
 ۀنحو گردد تاله باعث میا

آستخرآج  عوآید حاصله آز آستفاده دولت آز 
س معدن رآ 

 
ها و منرآل. انی بررسی نماییمبه آ
تنها یک بار  توآن ها رآ میهایدروکربون

حاصل آز آین منابع نه  عوآید آستخرآج کرد و 
بلکه  شود، برآی نسل فعلی آستفاده باید تنها

یندهباید برآی نسل
 
 سرمایه گزآری  نیز های آ

 . گردد

های فعلی معادن  فقط آز  شرکت قانوندر حال حاضر،  
ی پولی خویش هاپردآخت تاخوآهد می آستخرآج معادن

نوع آما هیچ  تادیه نمایند،دولت  ۀبه حساب خزآنرآ
 .ندآردوجود  آین وجوهات شفافیت آحکامی در مورد

 در رآ صرف  مقررآتی قانون معادن،  ۸۳ ۀماد( ۳فقرۀ )
 حق آالمتیاز رویالتی یا : دآرد پردآخت حق آالمتیاز   مورد

با نظردآشت شرآیط مندرج جوآز و آجازه نامه مطابق به 
آحکام آین قانون به حساب وآردآت دولت، تحویل 

 ناخالص عوآید خت حق آالمتیاز آز آپرد  گردد. بانک می
با نظردآشت جزئیات محاسبات تولید، فروش و آنتقال 

ن، تادیه می
 
مده آست که:  ۸۵ ۀدر ماد .گرددآ

 
، فیس آ

و   )رویالتی( ، حق آالمتیازک دولتیحق آالجاره آمال 
 به حساب تادیات قابل پردآخت وجوه عامه بوده،   سایر

در صورت آمتناع  . گرددمیبانک  ، تحویلدولت وآردآت
ن
 
وجوه مذکور به حیث َدین آز  ، یا تاخیر آز پردآخت آ

های وی به تجویز محکمه ذیصالح، تحصیل سایر دآرآی  ی
 . گرددمی

   ۸۵ ۀماد تعدیل 

های با فعالیتمرتبط قابل پردآخت به دولت  اتآلف( تمام وجوه
و  آموآل دولتی جاره حق آال، آنعام ، پردآخت فیس  بشمول آستخرآجی، 

  وآحد وآردآت حساب به  به طور مستقیم  وجوه عامه بوده،حق آالمتیاز، 
  گرددتحویل بانک می   گردد،، که صرف برآی آین مقصد آستفاده میدولت

ن، وجوه مذکور به حیث دین آز  و 
 
درصورت آمتناع یا تاخیر آز پردآخت آ

به همین   گردد.های وی به تجویز محکمه ذیصالح، تحصیل میسایر دآرآی  ی
های آستخرآجی باید های دولت در آرتباط با فعالیتترتیب، تمامی پردآخت

 . به حساب وآحد بانکی سایر نهادها تادیه گردد آز همین حساب 

آین ها آز ها و بردآشتجزئیات مربوط به تمام پردآختهر ماه ب( دولت 
ب یودر   قابل قبول و قابل دسترس برآی عامه مردم رآ  در یک فرمت حساب

معامالت بانکی صورت   تمام  . نمایدنشر می  رولیمتو پ سایت وزآرت معادن
ن، موآد معدنی  مانندشان  با جزئیات  گرفته

 
دلیل پردآخت، مبدآ و مقصد آ

ن، قیمت، درجه و  آنتقال دآده و یا  شده تولید شده، فروخته
 
شده، مقدآر آ

 .باشدهمرآه میسایر آطالعات مربوطه 

 

 

 


