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فرا خوان شبکه نظارت از منابع طبیعی برای داشتن قانون معادن پاسخگو
با اصالح قانون معادن ،شفافیت ،پیشرفت ،پاسخگویی ،ثبات و امنیت را تأمین کنید و از
گسترش فساد و منازعات پیشگیری نمایید!
لاًْى هؼادى یکی اص اّلیي ّ هِوتشیي اتضاسُا تشای آّسدى ثثات دس خاهؼَ ّ کطْس است .تْسؼَ صٌؼت هؼادى افغاًستاى
ًیاصهٌذ داضتي لْاًیي پاسخگْ خِت اسائَ هذیشت ساُثشدی هٌاتغ تشای دّلت دس ساستای تحمك آسهاى ُای ضِشًّذاى
افغاًستاى هی تاضذ.
افغاًستاى دس سطح توام ّالیات خْیص غٌی اص رخایش تضسگ هْاد هؼذًی ّ ُایذسّ کاستي ُا تْدٍ اها ػذم ثثات ّ ػذم
اهٌیت دّ هاًغ هِن دس ػشصۀ سشهایَ گزاسی دس سکتْس هؼادى تَ ضواس هی سًّذ.
افغاًستاى دس طْل  31سال گزضتَ سَ لاًْى هؼادى ّ دّ لاًْى ُایذسّکاستي سا تذّیي کشدٍ کَ ایي لْاًیي ُیچگًَْ کوکی
دس آّسدى ثثات ّ استوشاس دس سکتْس هؼادى ًٌوْدٍ ّ ضشّست آّسدى تؼذیالت ّ تغیشات دس ایي لْاًیي آضکاس است .صیشا
ایي لْاًیي خْاتگْی ًیاص ُای خاهؼَ دس سًّذ سشهایَ گزاسی ُای ضفاف ًثْدٍ اًذ.
ضثکَ ًظاست اص هٌاتغ طثیؼی تَ گًْۀ دّاهذاس دس آّسدى تؼذیالت دس لاًْى هؼادى تَ سطح هلی ّ تیي الوللی دادخْاُی
ًوْدٍ است اها پیطٌِادات ًِاد ُای خاهؼۀ هذًی اص طشف ّصاست هؼادى ّ پتشّلین ًادیذٍ گشفتَ ضذٍ ّ دس ًِایت یک لاًْى
ضؼیف هؼادى تْسظ سییس خوِْس پیطیي "حاهذ کشصی" تْضیح ضذ.
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پس اص ضکل گیشی حکْهت ّحذت هلیّ ,صسات هؼادى ّ پتشّلین تَ تاصگی تحث سّی آّسدى تؼذیالت دس لاًْى فؼلی هؼادى
سا تا خاهؼۀ هذًی افغاًستاى آغاص ًوْدٍ است کَ ضثکۀ ًظاست اص هٌاتغ طثیؼی افغاًستاى اص ایي الذام ًیک ّصاست هؼادى ّ
پتشّلین استمثال هی ًوایذ.
اػضای ضثکۀ ًظاست اص هٌاتغ طثیؼی پس اص هطالؼَ ّ تذلیك دس هسْدٍ لاًْى هؼادى ّ ًیض هطاّسٍ ّ سایصًی تا هشدم
ساکي حْالی چِاس هؼذى ػوذٍ ی کطْس ,پیطٌِاد خْد سا تَ صْست هْاد اصالحی لاًْى ,اسایَ داضتَ ّ اص حکْهت ,تَ
ّیژٍ خاللتوآب هحوذ اضشف "غٌی" سییس خوِْس کطْس هی خْاُین تا ًیاصهٌذی ُای سکتْس هؼادى سا تْسظ داضتي یک
لاًْى فشاگیش ّ پاسخگْ تاهیي کشدٍ ّ دس همشسات هشتْطَ تذاتیش اضافی ّ تمْیَ کٌٌذٍ خِت تشّیح ّ تضویي ضفافیت،
فشاگیشی ّ تْسؼَ پایذاس دس سکتْس هؼادى سا دس ًظش گیشد.
تا تْخَ تَ ًگشاًی ُای گستشٍ تاضٌذگاى حْالی هؼادى ّ ًیض ًِادُای هذًی ,هْاسد ریل حایض اُویت فْقالؼادٍ تْدٍ ّ اص
حکْهت افغاًستاى هطالثَ هی کٌین کَ:
"آّسدى تغییشات دس کٌتشّل خْاص ًاهَ ُا یا فشّش سِام تحت ضشایظ فؼلی ًثایذ هداص تاضذ صیشا صهیٌَ سا تشای سضذ ّ
گستشش فساد ایداد هی ًوایذ .تَ گًْۀ هثال :اػطای تیص اص سَ هدْص اکتطاف ّ تِشٍ تشداسی تشای یک ضشکت ,صهیٌَ فساد
سا هساػذ هی ساصد .سًّذ لشاس داد تا ضشکت ُا ّ کوپٌی ُا تایذ ضفاف تْدٍ ّ تْسظ ّلسی خشگَ ّ ًِاد ُای خاهؼۀ هذًی
ًظاست گشدد"
ضثکَ ًظاست اص هٌاتغ طثیؼی ُوچٌاى اص ّصاست هؼادى ّ پتشّلین هی خْاُذ تا ضشایظ ّ هیکاًیضمُای هطْسٍ دُی ّ ساٍ
حلُایی تشای افشادی کَ تش اثش استخشاج هؼادى صهیي صساػتی خْد سا تَ خاطش تاهیي هٌافغ هلی اص دست دادٍ ّ یا اص دست
هی دٌُذ فشاُن ًوْدٍ ّ هْضْع احماق حك هشدم سا ًادیذٍ ًگیشًذُ .وچٌیي آثاس صیاى تاس اختواػی ,التصادی ,صیست
هحیطی ّ فشٌُگی تش لشیَ ُای حْالی هؼذى هی تایست لثل اص ضشّع استخشاج تشسسی ضذٍ ّ الذاهات همتضی خِت سفغ
ایي آثاس صیاى تاس تشًاهَ سیضی ّ هذیشیت ضًْذ.
دس حال حاضش اص ًظش ساکٌاى حْالی هؼادى" ,خال ُای خذی دس لاًْى فؼلی هؼادى ّخْد داسد ّ ًیاص فْسی تشای یک تحث
گستشدٍ ّ خذی تا خْاًة ریذخل هطِْد است"
ضثکَ ًظاست اص هٌاتغ طثیؼی تا توشکض سّی فؼالیت ُا ّ تداسب طْیل الوذت خْیص دس سکتْس هؼادى خْاُاى گٌداًیذى
هْاسد ریل دس لاًْى هؼادى فؼلی اًذ:
 .3ضفافیت دس سًّذ هٌالصَ تشای حصْل اطویٌاى اص تاهیي ػذالت
 .2ضشیک ًوْدى توام هْاسد هالکیت هٌافغ
 .1ضشیک ساختي توام لشاسداد ُا
 .4ضشایظ استفادٍ اص آب تْسظ کوپٌی ُای استخشاخی
 .5ضشایظ هداصات تشای افشاد ّ کوپٌی ُایی کَ دس استخشاج غیش لاًًْی هؼادى سِن داسًذ
 .6صٌؼت هؼذى ّ دسآهذ حاصل اص آى هی تایست ًسثت تَ تشاتشی خٌسیتی پاسخ گْ تاضذ ّ تٌا تشایي الصم است تا ایي
لاًْى دس توام هشاحل تَ ایي اهش هِن تصشیح ًوایذ ّ فیصذی هطخصی اص تْدخَ سا تشای پاسخ گْیی تَ ًیاص ُا ّ
هطکالت صًاى تخصیص دُذ.
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داضتي یک لاًْى هستحکن ّ پاسخگْی هؼادى ،اسائَ کٌٌذٍ یک دستْس الؼول ضفاف تشای خْاًة ریذخل خِت تْسؼۀ ضفاف
ّ حساب دٍ دس سکتْس هؼادى خْاُذ تْد.
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درمورد شبكه نظارت از منابع طبیعی:
ضثکۀ ًظاست اص هٌاتغ طثیؼی تا هطاسکت ًِ 3۱اد ّ فؼاالى خاهؼَ هذًی (اػن اص صى ّ هشد ) دس هسایل هحیظ صیستی ّ
هٌاتغ طثیؼی دس 31دسوثش سال  2132تاسیس گشدیذ.
ضثکۀ ًظاست اص هٌاتغ طثیؼی یک ضثکۀ هستمل ،غیش اًتفاػی ّ غیش سیاسی تْدٍ کَ اص استخشاج ّ تِشٍ تشداسی صلح
آهیض ّ پایذاس اص هٌاتغ طثیؼی افغاًستاى (هْاد هؼذًی ,آب ّ خٌگالت) حوایت هی کٌذ.
تْسؼَ پایذاس ،ضفاف ،پاسخگْ ّ فشاگیش هٌاتغ طثیؼی ّ داضتي هحیظ صیست سالن ّ کن خطش دس افغاًستاى دّسًوای ضثکَ
ًظاست اص هٌاتغ طثیؼی دس کطْس هی تاضذ.
ضثکۀ ًظاست اص هٌاتغ طثیؼی ُن اکٌْى تیص اص  07ػضْ اص افشاد ّ ًِاد ُایی اص کاتل ،لْگش ،تاهیاى ،تِسْدُ ،شات ّ
پشّاى داسد ّ سّی ًظاست تشاستفادٍ هْثش ،ضفاف ،ساصگاس تا هحیظ صیست ّصلح آهیض هٌاتغ طثیؼی تشای ایداد تْسؼَ
پایذاس ،سضذ التصادی ّ سفاٍ اختواػی کاس هی کٌذ.
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