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ی الملیل چندین نگرانی عمده در مورد قراردادهای معادن بدخشان و  نهاد   افغان و بیر
کرده اند که   مطرح بلخابهای جامعه مدنی

ی امضا کرد  حکومت به نگرانی های ما در مورد قراردادهای بدخشان  حکومتما از پاسخ . افغانستان در اوایل ماه اکتیر در واشنگی 

م اجمل احمدی ، در قالب بیانیه مطبوعان  از بلخابو  وزیر  از سویمشاور رئیس جمهور و یک کنفرانس مطبوعان  سوی محی 

م نرگس نهانمعادن  ، استقبال یم کنی 3در تاری    خ  مذکور  ، و انتشار نهانی قراردادهایمحی   . منوامیر

نظریات ارائه ی  مبنی بر نقش خود را  تا تالش یم کنند  نهاد های جامعه مدنی که   که در آن اذعان شده  بیانیه مطبوعان  این از  ما 

ی راستا  . قدردانی میکنیم ایفا کنند، داریحکومتمربوط به حیان  مسائل  النه در خصوصمستقل این به نوبه خود ، ما در همیر

یم کنیم و توضیح یم دهیم که چرا ما همچنان نگرانی های  نش  حکومت  موارد ذکر شده از سوی بهپاسخ  در را  تخنییک یادداشت

ی افغانستان است رصی    حنقض قراردادها این مبنی بر اینکه  عمیق    . ، داریمقوانیر

 : ارائه یم کنیم حکومتبه جامعه مدنی به منظور رفع این نگرانی های  را  های زیر   درخواستما ، ، برای این منظور 

  به نحویکه رصاحت داشته باشد که تمام تدابیر شفافیت، اداره و منفعت  2018پیش نویس قانون  74اصالح ماده

مردم که در قانون ذکر شده به تمام قراردادها ِاعمال یم گردد و نه فقط به قراردادهانی که پس از تصویب قانون به امضا 

 . رسیده اند 

  نه فقط و )غیر واجد شرایط افراد  همهکه  2018در قانون  2014قانون  16.2.9ماده  های حفاظتگنجاندن مجدد

کت دارای عضویت در یا  عمدهسهام را از داشتن ( اشخاص با نفود سیاسی منع  استخراج معدن جواز هیئت مدیره ش 

  . یم کند 

  مالکیت' یا  مالکیت ذینفع سیاسی را ازافراد با نفوذ  مبنی بر اینکه به منظور صراحت بیشتر 2018قانون اصالح' 

 . منع کند استخراج معدنهای پروژه  در( دارند تداخل معنایی [این دو اصطالح] اگر چه)

  کت ذینفعانتشار مالکیت  دارنده قرارداد  های ش 

  شده از سوی  انجامانتشار جزئیات مربوط به تامین مالی پروژه ها و به ویژه تضمین های مالی یا سرمایه گذاری

 شرکت ها 

   که در پاسخ 
 ( عملیان   حساس   جدا   به استثنای اطالعات)آمده است  حکومت انتشار عنارص اصیل برنامه امنین 

 

 2014قانون معادن  16.5اختالف با ماده . 1

 16.2.9و  16.5قانون معادن و به ویژه دو بند  16ماده  ناقضقراردادها  این این است که آیا  نهاد های جامعه مدنی  اصیل نگرانی 

ی  بانفوذ افراد  منعکه به دنبال   یا خیر  است  : اعالم یم کند  16.5ماده . هستند  جواز سیایس از داشی 

این ماده یم توانند، پنج سال بعد از انفصال وظیفه، جوازها و قراردادهای ( 2)فقره ( 2و  1)اشخاص مندرج اجزای ( 5) 
 . نون را بدست آورند مندرج این قا

رئیس  انرئیس جمهور، معاون"، از جمله فهرست کرده است شده اند گردانیده محروم   جواز افرادی را که از اخذ  16.2ماده 

 دولن  و اعضای کمیسیون های مستقل  رؤسا میل،  شورای، اعضای لوی څارنوال، رئیس و اعضای سی  محکمه، انجمهور، وزیر 

ی  موضوع به این 16.2.9 فقرهبا این حال، " درجه دوم ایل اقارب آنها و )...(   : کند اضافه یم  چنیر

شخص حکیم که یک یا چند سهمدار قابل مالحظه یا عضو هیئت عامل یا هیئت مدیره آن اهلیت کامل حقوق  خود را از 
 . دسته داده باشد 

طرایح شده که ماده برای آن این  . در برابر دخالت سیایس در تخصیص قراردادها است حفاظت مناسب و مهیم 16ماده 

به طور کیل، یک خطر واقیع وجود دارد که وزیران  . کند تقویت   را  به قراردادها  مردمو اعتماد  ه را کاهش دادهآشکار ترین نوع مداخل

ایط بهی  برای اعطای ، یا برای تایید قراردادی که نباید تایید شود خود  مقاماز با سؤاستفاده  فشار وارد برای صاحب قرارداد،  ش 

 . کند 

 هانی که  حکومت
 : خالصه عبارتند از  که بطور   پیش کشیده،، چندین استدالل را دیممطرح کر ما در پاسخ به نگرانی



  کن   هرگاه قرارداد کت به نام خود وی نباشد،  مذکور  باشد که وزیر  به نام ش   مذکور  این قانون وزیر صاحب آن است و ش 

ی قرارداد ممنوع نیم کند   . را از داشی 

  شود ، قبل از اینکه آقای نادری وزیر ه بود به دست آمد 2012این قرارداد در سال . 

  در زمانی که کنشسیوم آقای  زیرا ، 2014قانون سال قابل تطبیق است، نه [ بر این قرارداد] 2009سال  معادنقانون

به دست ، وزیران را از 2009 قانون . قانون مذکور قابل تنفیذ بود ، د داوطلب مورد ترجیح اعالم شنادری به عنوان 

 . منع نیم کند  انفصال وظیفهقرارداد پس از  آوردن

 خود درباره  حکومت
 
ما درک یم کنیم . مشوره گرفته اند  16.5قراردادها به موجب ماده  قانونیت اینیم گوید آنها از مشاور حقوق

  بیش از که این امر از سوی 
 
کت حقوق به  ی مذکور که قراردادهاکرده  به طور واضح بیان   آخرین نظریهاست و  گفته شدهیک ش 

قانونی  16.2.9موجب ماده  که چرا این توصیه نادیده گرفته شده   پرسش مهیم که مطرح یم شود این است. به نظر یم رسند غیر

 . است

  "مالکیت غیر مستقیم مالکیت نیست"
ی نکته  ی را وزیر سابق یک است که قانون به رصاحت این  حکومتاولیر منع  از قرارداد معادن منافع مستقیم یا غیر مستقیمداشی 

 . است استوار  16.5در ماده " به دست آوردن"تعریف کلمه  اول تر از همه بر  [استدالل] این. د نمیکن

 از قراردادهای مذکور منصور نادری  سعادتکه   یم کنند استدالل  به نحویبیانیه مطبوعان  آقای احمدی نشان یم دهد که آنها 

کت افغان  درصد  100این نادرست به نظر یم رسد، زیرا نادری مالک  . آن نیست مالکو  یم برد نفع فقط  کریستال است و این ش 

رارداد درصد در ق 25و تقریبا  بلخابدرصد در قرارداد  51 -است  ی مذکور به وضوح دارای سهم عمده مالکیت در قراردادها

 . بدخشان

کت به جای  - غیر مستقیم بسیار اندِک ساختار مالکیت استدالل کند که این  شاید حکومت  -فرد نام یعنی قرارداد به نام یک ش 

را عمال بی معنی یم کند، زیرا  16.5ماده  ،این تفسیر . تلق  شود  16.5یک قرارداد تحت ماده " به دست آوردن"نیم تواند 

کت ها  بهقراردادهای بزرگیر همیشه  معدنکاری دسن   قراردادهانی  فقط، 49در واقع، طبق ماده  . واگذار یم شود و نه افراد شر

کت ها به نام و نه  ،افراد نام به  (غیر ماشینی و غیر صنعن  ) یعنی « )اشخاص حقوق  »به  معادن همهدیگر  - می شونداعطا یم  ،ش 

کت ها ی قرارداد معدنکاری دسن  منع . شوندداده یم ( ش  ی را از داشی  این امر این منطق را  به چالش یم کشد که قانون وزیران پیشیر

 . یم کند، نه از قرارداد بزرگی  اکتشاقی یا استخرایحر 

ی و روحتضاد با و به وضوح در  بودهیک تفسیر عمیقا ناسازگار از قانون این به نظر ما   موقفاگر در واقع  . قرار دارد قانون  می 

ی  حکومت  ،ضد فساد در قانون تدابیر  مفادِ از  حفاظتبرای  [حکومت] اراده امری که در خصوصباشد، ما این را به عنوان همیر

دریافت تفسیر شود تا هر وزیر را از طوری باید به طور طبییع  16.5ما معتقدیم ماده  . دارد، یم نگریمپیامدهای هشدار دهنده 

یعنی ) مالکیت ذینفعاز که مقامات ارشد   کند باید بیشی  روشن   معادن در واقع، قانون جدید . قرارداد محروم کند  از سهم  گونههر 

ل غیر رسیم یا رسیم
خصوص محدودیت قابل مالحظه ای در هم اکنون ، هرچند محروم اند  (هرگونه مالکیت قابل توجه یا کنی 

  . وجود دارد  "مالکیت"ممنوعیت 

نقض ماده که   قراردادها به نظر یم رسد این هنوز هم ، است حکومت شود که مراد  تفسیر گونه ای به   16.5حن  اگر ماده ، اما

ی قرارداد محروم است، زیرا او یک وزیر سابق است  [حق] که آقای نادری به عنوان یک فرد از   شیک نیست . باشند  16.2.9 داشی 

ی بدون ترديد يک سهامدار بزرگ در کنشسيویم ولی. یش یم گذرد استعفا از  سال 5که کمی  از  به آن است که قرارداد  او همچنیر

کتبه نحوی ، بسیار دشوار است که ببینیم چگونه قانون میتواند بنابر این. اعطا شده است بتواند به  ایشان تفسیر شود تا ش 

یک در قرارداد باق  بماند  کت در پاسخ حکومتنه . طور قانونی به عنوان یک ش  داخته اند نبه این نکته  شانهای  و نه ش   . یر

  "ه استبه دست آمد 2012قرارداد در سال "
برنده شدن در داوطلنر که مقامات ارشد را از مذاکره در مورد قرارداد و   هاین بود[ 16.5ماده ]هدف " که  یم گوید  حکومتثانیا، 

قبل از تشکیل  آشکارا  کنشسیوم آقای نادری.  این حرف در این مورد صدق نیم کند . کند انفصال از وظیفه منع  بالفاصله پس از 
با این وجود، آقای نادری و پدرش از پارلمان استعفا دادند تا . ه بود انتخاب شد داوطلب مورد ترجیحفعیل به عنوان  حکومت

 ."منافع وجود ندارد  تضاد اطمینان حاصل شود که هیچ ادعانی در مورد 

کت و  ، هماستدالل هر دو . است مطابق به قانون "آوردنبه دست "معنی  بازهماینجا  در  ل کلیدیسوا این  ،حکومتهم ش 

انتخاب شده ترجیح  داوطلب مورد ، هنگایم که کنشسیوم آقای نادری به عنوان "آمدهبه دست " 2012است که قرارداد در سال 

ی قرارداد به اما آن استدال بر این تاکید استوار است که . بود  برخورداری از عنوان داوطلب مورد ترجیح مساوی است به داشی 



  امضا رسیده
ی
ی مهیم با آنها مذاکره صورت نگرفته است 2012پس از سال  ،و از طرق واقعیت ها حاالنکه . در خصوص هیچ چیر

ی نیست ی ی چیر  . بیانگر چنیر

 - شونداجرا  هم باید  د که هنوز مذاکرات، بازبینی و نظارت قابل توجیه وجود دار  . جیح فقط داوطلبان اند تر داوطلبان مورد 

مورد ترجیح  داوطلبان  که ییک از آن   شوندهرگاه موقیع اجرا و  ارتباط دارد ترجیح مورد به منافع داوطلبان  ا فرایندهانی که مستقیم

را افزایش یم ( دخالت حس و برداشت مبنی بر یا )خطر دخالت ، (منفصل شده باشدیا جدیدا از وظیفه )یک وزیر برحال باشد 

یل فعالیت هایسیع کند  یک داوطلِب مورد ترجیحاگر . د ده ، به اعمال کند  معدنی  ساحهبر روی  خود را آغاز کند یا هر گونه کنی 

در نظر گرفته شده  (ریزرو)یک داوطلب احتیایط در حقیقت، برای هر دو قرارداد مورد نظر، . کرد خواهند   نقضوضوح قانون را 

د  فت مذاکرات، در هر مرحله ای که باشد، قرارداد را به عهده بگیر به این باور است واقعا  حکومتاگر . بود تا در صورت عدم پیش 

ی  که این در  کاریمعدن ساختار و غیر منطق  برای کل  مخرب، وخیمپس این امر پیامدهای  ،استیکسان  نزد قانوندو چیر

   . دارد افغانستان 

 شاید  یم شد، کامل٪  100، برگزیده شد به عنوان وزیر  2015مذاکره و برریس قرارداد قبل از اینکه آقای نادری در سال اساسا گر ا 

ات بسیار مهیم در معامالت صورت  . کرد مطرح  را این استدالل تا  یم بود کیم ساده تر  این . گرفته استاما از آن زمان تا کنون تغییر

و  بلخاب٪ برای قراردادهای 8.5٪ و 9.5٪ به 11از  به ترتیب، ها شامل کاهش قابل توجیه در نرخ حق امتیاز قراردادها 

 نشانه هانی . ترتیبات امنین  تغییر کرده است. بدخشان بوده است
ی ی 2018 در جونکه   را شاهدیمما همچنیر کت ها تضمیر ، ش 

ی مایل پروژه ارائه دادبرای ت بسیار ضعیف تریهای  اگر چه ) ه بودند زمانی که آنها قرارداد را به دست آورد نسبت بهند ه اامیر

ی مشخص نیست که آیا این مورد   یم ماند چنیر
 
ارزیانر انجام شده عنارص مهم نظارت و بازنگری از جمله ها  اینهمه (. یا خیر  باق

 .  د نگیر را نادیده یم  کمیته تدارکات میل و کابینه   از سوی

 که انجام شده اند موجه بوده یا خیر   نیستنکته اینجا این 
ابر یم ذیال است که ما  ای این مسئله کامال جداگانه . که آیا تغییر

شده " اعطا" 2012قرارداد در سال بپذیریم به نظر یم رسد که بسیار دشوار  برای ما  نکته این است که. به آن توجه کنیمتوانیم 

در آن عنارص قابل توجیه  که  ،داشت مالکیت در آن یک وزیر منافع مستقیم به مثابه قراردادی یم بینیم که بلکه آن را  . بود 

اش ایفای وظیفه یم کرد یا مدت کوتایه  ِسمتاو در  کهزمابی   نظارت هقابل توجبخش و  قرار گرفت مذاکرهمورد ( دوباره)

ات این به ناچار باعث ایجاد شک و ترد . اجرا شد  پس از آن را دربرداشته است دخالت سیایس  بوجود آمدهید یم شود که آیا تغییر

ی دلیل ما معتقدیم کند تا از آن اجتناب   بود به درسن  طرایح شده  16.5این دقیقا همان وضعین  است که ماده . یا خیر  ، و به همیر

 . عمال شود اِ  امر باید که این 

ی که است   موضوع این، اساسا  را  ما در رابطه با آن، هیچ گونه اتهایم. است یا خیر  در واقع اتفاق افتاده ناموجهنفوذ ِاعمال آیا چنیر

شواهدی مبنی بر خالف کاری  چه ،عمال شود اِ در هر حال طرایح شده تا  آگاهانه طوریاما قانون به درسن  و . مطرح نیم کنیم

اسایس و مهم در اینجا یک اصل ، قانون باشد  اد قابل اعتمحکومت مدافع  اگر قرار است. وجود داشته باشد چه نداشته باشد 

د  رد پاسداریوجود دارد که باید مو   .  قرار گیر

و ممکن است با حسن است  ستودنی  حرکتیک  2018 جونماه  در به عنوان وزیر از سمتش آقای نادری استعفای در حایل که 

وعیت این قراردادها ندارد ، شده باشد نیت انجام  ی  دوره( جا بهکامال بازهم  )؛ چرا که قانون ویل ربیط به مش  محدودین  را تعییر

وجود دارد مبنی بر اینکه  در هر صورت، شواهدی. را بدست آورد  یقبل از اینکه یک مقام سابق بتواند قرارداد کرده است

 .  سمتش ایفای وظیفه یم کرد انجام شده استدر حایل که او در  داوطلنر از پروسه مذاکره و  عنارصی

 " شود اجرا ، باید 2014نه قانون و ، 2009قانون سال "
، نخست. است، به دو دلیل نافذ 2014به جای قانون سال  2009قانون سال که حکومت استدالل کند که   دشوار استثالثا، 

 کسببرای   را  ، پروسه ای2009قانون سال مثال . قرارداد خواهد داشت این پیامدهای قابل توجیه برای 2009قانون سال  اجرای

ی نیم کند  جواز هر دو  این امر به طور  است،بریحی ابهامات  دربردارندهدر حایل که . اکتشاف و بهره برداری به طور همزمان تعییر

 . بهره برداری داشته باشد مرحله اکتشاف به مرحله بالقوه یم تواند پیامدهای مهیم در توانانی کنشسیوم در انتقال از 

ان کننده  تثبیت (فقره) بند یک از قراردادها هیچ  هیچ در  ،ثانیا  ی هر دو اسناد به  32و  1.1 مواد وجود ندارد، بلکه  کننده و میر

 .  هستند " نافذقانون "تابع وضوح بیان یم کنند که آنها 

 : بیان یم دارد  2018قانون سال پیش نویس  74.2عالوه بر این، ماده 

 (، یک جواز انتقایل میتواند بر اساس قانون که تحت آن عقد قرارداد گردیده بود ادامه فعالیت نماید. 11)74بر اساس ماده 

 



 

  

 . به تصویب پارلمان برسد  2018خواهد بود، اگر پیش نویس قانون  نافذ قانون 2014این به وضوح به این معنی است که قانون 

د  2018را در مورد پیش نویس قانون پرسش جدی ای  اقداماین در ضمن،  ی به این معناست که بریحی از مفاد  74ماده . بر یم انگیر

ایط برای نش  مالکیت ذینفع  -قانون در مورد شفافیت و اداره  به عبارت  -به قراردادهای موجود اجرا نخواهند شد –به شمول ش 

یت عظیم قراردادها در آینده قابل پ در حالت ایده آل قانون بر قراردادهای موجود اجرا . یش بینی اجرا نخواهد شد دیگر به اکیر

خواهد شد، اما حداقل ما انتظار داریم که قانون مشخص کند که مواد مربوط به شفافیت، اداره و منفعت مردم به همه قراردادها 

 . ِاعمال یم شوند، حن  اگر مواد دیگر آن ِاعمال نشوند 

به ( 74و همچنان خود ماده  17.5و  17.4، 13.5، 13.4)ص کرده است که چهار فقره مشخص در واقع، قانون مشخ

 17.5و  17.4و  13.4این فقره ها شامل یک تدبیر مفید ضد فساد است که در فقره های . قراردادهای موجود ِاعمال خواهند شد 

ات در مالکیت اداره شان را اعالم   کت ها را ملزم یم سازد تا تغییر همه  به جایاما کامال نامعلوم است که چرا این فقره ها . کنند ش 

ایط بصورت منقی متاثر . استثنا قرار داده شده اند  مواد مربوط به شفافیت کن  که بواسطه این ش  از ابتدا  احتماال  ،یم گردد ش 

 . نباید صاحب قرارداد گردد 

 : بیان یم دارد  74.10ما همچنان خاطر نشان یم کنیم که ماده 

(  میتواند ادامه 11)74یک پروسه داوطلنر که قبل از تصویب این قانون  آغاز گردیده اما تکمیل نگردیده است، براساس ماده 
عقد گردیده است ایل زمانیکه پروسه داوطلنر آن از جانب وزارت در آنزمان  میع الجرا یابد و یک قراردادیکه مطابق قانون معادن 

 فسخ نگردیده باشد. 

د  ،پدید آمد مشورت ها  تکمیل شدن تمامپس از  ،پیش نویس در مراحل نهانی  فقطاین بند که   ی  های زیادی را بر یم انگیر
. نگرانی

فعیل  یا قانون ،(نافذ)مریع االجرا  قانون مراد از آن این است کهکه عمل یم کند،   رویه عادیبه نظر یم رسد که علیه این امر 

به نظر یم رسد به امضا رسیده اند، قراردادهای بدخشان و بلخاب ازینکه . داوطلنر نه قانون زمان یل و – زمان امضا  قانونیا است 

 . این قانون به نحوی طرایح شده که بر قراردادهای دیگر که یم توان گفت در حال حارصی تحت مذاکره اند اجرا یم شوند که 

ی این [ دو قرارداد]این با که چرا معلوم نیست   د توجه چنیر   . صورت یم گیر

  

  جواز با محدودیت در اندازه در رابطه اختالف . 2

 250اکتشاف یم تواند حداکیر  جواز که   قرار دارند ( 49ماده ) 2014 قانونمغایرت با الزامات به نظر یم رسد که این قراردادها در 

را  مرب  ع کیلومی    1000قرارداد بدخشان مساحن  حدود . باشد متصل بهم را پوشش دهد، و باید در بلوک های  مرب  ع کیلومی  

 457مساحن  معادل  بلخاب، در حایل که قرارداد است مربع کیلومتر 250تقریبا که هریک پوشش یم دهد، در چهار بلوک  

 . متصل بهمکیلومی  مرب  ع را پوشش یم دهد، اما در دو بلوک غیر 

ست، ما ا مبهمدر حالیکه قانون در این باره . اعطا شود  جواز ت به چندین قرارداد ممکن اسیک وزارت معادن ادعا یم کند که 

ای  چندین بلوک اشاره دارد، اما هیچ اشاره جوازهای دربردارندهاین قانون به . معتقدیم استدالل قوی علیه این تفسیر وجود دارد 

 جواز  تابع مرب  ع نه تنها اینکهکیلومی    250از که یک منطقه بیش   به این معنی . متشکل از چندین جواز ندارد به قرارداد هانی 

ی  مناقصه و مزایدهجداگانه پروسه  باید برای آن، بلکه است جداگانه  . در نظر گرفته شود  نیر

 قرارداد  در ارتباط با مذاکره مجدد  نکات . 3

 (حق امتیاز)رویالن  نرخ های 
ات  نهاد های جامعه مدنی "واکنش آقای احمدی بیان یم کند که  ر  ،نرخ حق امتیاز به کنشسیومدر ادعا یم کنند که تغییر به رصی

جامعه مدنی نهادهای دیگر اعضای  به نیابتدر حایل که ما نیم توانیم ." بمیان آمده است حکومت جمهوری اسالیم افغانستان

ات علیهبر یا  به نفعموقفی ما پاسخ دهیم  . وجود دارد  هر دو حالت بحث هانی در مسلما  . نگرفته ایم در این مرحله این تغییر

کت های قراردادی است  ذاتا پایینی   حق امتیاز نرخ  اما همان طور که آقای احمدی اشاره یم کند، بریحی  -به طور واضح به سود ش 

افغانستان به نفع  ممکن استوجود دارد و از این رو کاهش آنها بینانه غیر واقعباال و نرخ حق امتیاز  علیهاز استدالل های خوب 

 . باشد 



ها اما بسیار  ی ده تر  ی چیر  دارد به معامله گسی 
ی

 این واقعیتکه بازتاب دهنده کاهش یافته  منظور  این اگر نرخ حق امتیاز به . بستیک

کت هزینه های امنین  را   باشد  د که ش  ی  امکان، اما این تا حدی توجیه پذیر است، این امر به عهده یم گیر  بهی  که   مطرح یم کند را نیر

ی قراردادها بهی  است منتظر بماند تا اوضاع امنین  بهبود یابد   . است این کشور این قراردادها را نبندد و قبل از به داوطلنر گذاشی 

کمک به   به منظور  انحصاری امتیازاتاعطای ممکن است توجییه برای . صدق یم کند قرارداد بدخشان خصوص این به ویژه در 

منظور استفاده برای این  بزرگ آیا قراردادهای چندگانهاینکه شمایه گذاران وجود داشته باشد، اما  مثبت برای دیگر  الگویتولید 

ی است،  ی ، مسئله پرسش برانگیر  . با توجه به هزینه این امتیازاتشود یا خیر

به وضوح تغییر  این امر  هبلکاین نیست که نرخ حق امتیاز پایینی  لزوما بد است،  نکته اصیل که ما یم خواهیم بیان کنیمباز هم، 

 ها را مطرح یم کند؛ 
ی
ییک از مستفید شوندگان اصیل  با توجه به اینکهعمده ای در قراردادها ایجاد یم کند که به ناچار نگراب

 که 
ی
  یتغییر  . د، یک وزیر بود ابحث ها اتفاق یم افتاین در زماب

ی
د ، به این بزرگ ی که به بود  نکه آیا بهی    این پرسش را بر یم انگیر

 این قراردادها به داوطلنر مجدد گذاشته یم شد 
ی

 . یم گردید ، حن  اگر موجب تاخیر سادگ

ی های مایل  تضمیر
ی شمایه گذاری  ه بود توافق گردید 2012که قراردادهانی که در ابتدا در سال یم دانیم  ما  هر دو  خصوصدر و مایل شامل تضمیر

ی ها هنوز  این، برای ما معلوم نیست که آیا اند  شده در حایل که این قراردادها منتش  . قرارداد بود  این . هم پابرجا اند یا نه تضمیر

ی ها برای سالمت مایل پروژه ها بسیار مهم است و ما از  اچه مشخص کند یم خواهیم که  حکومتتضمیر ن  به میان آمده تغییر

 . است

 

ی فشار بر حکومت افغانستان برای   هاقرارداد پذیرفی 
قراردادهای  پذیرش ایفشار بر  نایس  از این معامالت ممکن است گویا را رد یم کند که   نهادهای جامعه مدنی نگرانی های  حکومت

ی الملیل و حمایت از  ی ادامه همکاری بیر  نگرانی های ما . باشد افغانستان  حکومتجدید به عنوان رایه برای تضمیر
 
به این  قسما

ی " شامل" کابل  پیمان"که دلیل است   عالوه . دخالت ایاالت متحده در افغانستان است معیارهایقراردادها به عنوان ییک از  "بسی 

که کردند    توافقو رئیس جمهور غنی  ترامپ، رئیس جمهور 2017این واقعیت است که در سپتامیر  ه دلیلب[ نگرانی ما]بر این، 

کت هانی امریکانی  ... " وری که برای حفظ امنیت کمک یم کند به ش  وری  میل تا به توسعه مواد اولیه رصی به  همزمان و  استرصی
ی  رشد اقتصادی  دازند افغانستان نیر ی زمینه ساز ایجاد شغل در هردو کشور خواهد بود بیر بنابر این  ،کمک خواهد کرد و همچنیر

ی خواهد شد، خود این کشور تامبریحی از هزینه های آمریکا جهت کمک به افغانستان از طریق  این کشور بیشی  خود  همچنان کهیر
کت هستیم   ما یاد آور یم شویم که این قراردادها در ایاالت متحده امضا شده اند، هرچند متوجه" شود می کفا غیر  مهمکه ش 

کت سنتار  افغانی  بیانیه در  . است که مقر آن در بریتانیا بوده است، حداقل تا این اواخر ( Centar)دخیل در این قرارداد ش 

کت به عنوانمطبوعان   کت خود، این ش  هرچند قراردادها فقط گیورنیس ، هتوصیف شد" ایاالت متحده مقیم در " ش 

(Guernsey )را به عنوان مقر ذکر کرده است  . 

کت  را در خصوص یبیشی  پرسش های این مسئله  ، قرارداد. مطرح یم کند مالکیت ش  سهامداران  های مذکور در حال حارصی

Centar   کت های کت هانی که دارای دفی  و کارمند : یادداشت]کاغذی را منتش  یم کنند، اما تعداد زیادی از این ها نامزدهای ش  ش 

اک کنند کت های یا  [نبوده ویل ممکن است دارای حساب بانیک بوده و در شمایه گذاری های غیر فعال اشی  واسطه هستند، ش 

کت ها  ذینفعدر حایل که ما قدردانی یم کنیم که نش  مالکان  . هان هستند بدین معنی که صاحبان واقیع پن الزایم  2014 در قانون ش 

ی است که پیش نویس  . شده است الزام آور  2018قانون  پیش نویس مطابق ویل ،نبود  برانگیر
 2018چنانچه ذکر شد، این امر نگرانی

قانون  پیش نویس مواد  ویل . را مستثنی قرار داده است( تحت مذاکره یا حن  قراردادهای) نش  مالکیت ذینفع قراردادهای موجود

شرکت ها را ملزم ( 17.5 ماده و 17.4 ماده به ویژه)  اندکه هنوز هم بر قراردادها مرعی االجرا  به قراردادهامربوط  2018

ولی نشر آن منع هم باید منتشر شود،  سپس مشخص نیست که این لیست. اعالم کنند حکومترا به  شانتا صاحبان می سازد 

کت بخواهد  حکومتاز  جدا ما . نشده است   .  خود را اعالم کند  مالکیت ذینفعیم خواهیم که از شر

 امنیت
سیم به این اما . داریممسائل امنین  تخصص  خصوصدر مورد مسئله امنیت، ما ادعا نیم کنیم که در  به وضوح به جا است که بیر

 یم شود، 
ی

منطقه  در اطالعات مستقیم در مورد سطح بسیار باالی نفوذ طالبان به طور خاص چرا که ما مسایل چگونه رسیدگ

طور همان . کرده است استقبال یم کنیماشاره  به آن آقای احمدی که ما از انتشار برنامه امنین   . بدخشان داریم در  استخراج طال 

کت ،قراردادهااین  16.2تحت ماده که در باال ذکر شد، این واقعیت که  ی  قراردادی ش  قرارداده هزینه های امنین   مسؤل تامیر

پس از بهبود امنیت  دریچه به این پرسش را باز یم گذارد که آیا بهی  نبود کهمثبت است، اما همچنان تا حدود زیادی شده است 

که   اتمشمول مالی عواید  گونهالبته الزم به ذکر است که هزینه های امنین  از هر . جدد گذاشته یم شد به داوطلنر م قرارداد این 

کت    حکومت امنین   گرچه البته هزینه های)را کاهش یم دهد  معدنکاریو درآمد مالیان  نایس  از  کش یم شود یم کند،   کسبش 

ی کاهش یم یابد و   (. شد نخواهندمتاثر  حق امتیاز  عواید نیر


