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أ عملکرد متوازن در ادارۀ بخش معادن

در مورد نویسندگان

جاوید نورانی تقریبًا هفت سال در بخش معادن کار کرده است. او به عنوان متخصص کار با جامعۀ مدنی و اجتامعات محلی 

در وزارت معادن و پطرولیم افغانستان در چارچوب پروژۀ رسمایه گذاری و انکشاف معادن برای ثبات افغانستان که از سوی ادارۀ 

انکشافی بین املللی ایاالت متحده امریکا متویل می گردید، کار می کرد.  جاویدبه تعداد ده مقاله تحقیق و چندین بالگ در مورد 

بخش معادن  افغانستان نرش کرده است و چهار نوشته در مجالت بین املللی در مورد اقتصاد سیاسی قراردادها }در سکتور معادن{ 

به چاپ رسانده است. او به عنوان مشاور در یک سازمان بین املللی گزارش برجسته ای در مورد خط لولۀ گاز  چندین میلیارد دالری 

پارسال عضو یک گروه چند  نورانی همین  ترکمنستان-افغانستان-پاکستان-هندوستان و مسایل جیوپولتیک آن نرش کرده است. 

جانبه در طرح شفافیت بخش معادن افغانستان)EITI( بود و همین حاال نیز در نشست های این گروه به عنوان ناظر رشکت می 

مناید. او همچنان عضو هیات مدیره شبکۀ نظارت بر منابع طبیعی افغانستان که متشکل از ۵0 سازمان مدنی محلی است، می 

باشد. او یکی از فعاالن پیشتاز جامعۀ مدنی برای اشاعۀ شفافیت و حسابدهی در بخش معادن افغانستان است. نورانی از جمله 

افغانستان شد، و حکومت  نخستین فعاالن جامعۀ مدنی بود که خواستار رومنایی کامل قراردادهای عقد شده در بخش معادن 

افغانستان نیز از آن پس قراردادها را در اختیار عموم قرار می دهد. او مسوولیت تالش ها برای تعدیل پیش نویس قانون مرنال 

ها )20۱4( را به عهده داشت،  و در کنار دیگران، برای ۱۱ ماه به دوام بحث روی قانون مذکور در ولسی جرگه کمک کرد. نورانی 

خواستار شکل گیری چشم انداز افغانی از معادن و چارچوب  انکشاف صنایع استخراج معادن به رهربی افغانها شده است.

لین دبروکر مشاور و پژوهشگر مستقل، و همچنان وکیل در امریکا است که باالی استخراج منابع طبیعی و انکشاف اجتامعی 

و ارتباطات آن با صلح پروری در افغانستان و جنوب صحرای افریقا کار می کند. برخی از کارهای اخیرش برای طرح حاکمیت 

قانون در گینه و جمهوری دموکراتیک کنگو، مربوط به انجمن حقوقدانان امریکا، شامل بسته ای از ابزارها و رهنمودهای عملی 

برای ظرفیت سازی در نهادها و چهرهای محلی جامعۀ مدنی به خاطر حامیت از انکشاف مبتنی بر ارزش های حقوق برشی در 

چارچوب استخراج معادن می شود. او در قسمت طراحی و راه اندازی مشارکت بین املللی در مرحلۀ ابتدایی برنامۀ استخراج برای 

بنیاد آیندۀ زمین مشرتک)One Earth Future( همکاری داشت که  هدف آن کاهش خشونت ها از طریق ارتقای ظرفیت جوامع برای 

مشارکت معنادار و در لحظات فرصت ساز در روند تصمیم گیری های مربوط به استخراج صنعتی منابع طبیعی بود. او قبال مسوولیت 

برنامۀ  منابع طبیعی و حقوق برش در موسسۀ گلوبال رایتس: همکارانی برای عدالت، را به عهده داشت که در آنجا  برنامه های 

ظرفیت سازی در جامعۀ مدنی در بخش استخراج صنعتی معادن، نفت، گاز در افغانستان، نیجریه، اوگاندا و جمهوری دموکراتیک 

کنگو طراحی، مشاوره  و تطبیق می گردید. برعالوه، در راه اندازی ایتالف افریقایی برای حسابدهی رشکت ها در همراهی با 8۹ 

سازمان جامعۀ مدنی از 2۵کشور افریقایی یاری رسانده است. قبل از آن، او از حامیان ابتکار جهانی برای دسرتسی بیشرت به راه 

حل های غیر قضایی تیم پروفیسور جان رگی در برنامۀ سازمان ملل برای اصول رهنمودی در مورد تجارت و حقوق برش بود. کارها 

communitiesfirst.net:و نوشته های او را می توان در این آدرس یافت
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در باره واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان 

واحد تحقيق و ارزياىب افغانستان، مؤسسه مستقل تحقیقی مستقر در شهر كابل است كه هدف آن انجام و عرضه تحقیقات با 

كيفيت مرتبط به پاليىس و طرزالعمل و انتشار نتايج حاصله آنها جهت آگاهی دهى و تاثري گذارى روى پاليىس ها و فعاليت هاى 

گوناگون و تقويت فرهنگ تحقیق و مطالعه ميباشد. واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان جهت بدست آوردن این هدف با پالیسی 

سازان، جامعۀ مدنی، محققین و دانش آموزان ارتباط برقرار مینامید تا استفاده از تحقیق و کتابخانۀ این واحد را ترویج دهد، ظرفیت 

تحقیق خویش را تقویت بخشد و فرصت ها را برای بازتاب اندیشه ها، مناظره ها و مباحث علمی مساعد سازد.  

واحد تحقيق و ارزياىب افغانستان در سال ۱۳8۱ خورشیدی با همكارى مؤسسات امدادى فعال در افغانستان بوجود آمد و دارای 

های  سازمان  و  چندجانبه  ادارات  دیگر  و  متحد  ملل  کننده،  های متویل  سازمان  هاى  از مناينده  متشکل  ایست   مدیره  هیئت 

غیردولتی. 

پروژه های مشخص در سال سال ۱۳۹4 شمسی توسط کمیسیون اروپا )EU(،  مؤسسه بین املللی برای توسعه )ODI(،  برنامه 

پروموت تحت ادارۀ انکشاف بین املللی ایاالت متحده امریکا )Tetra Tech-WLD(، گروپ امنیت و حکومتداری )SGG(، انستیتیوت 

صلح ایاالت متحده امریکا )USIP(، وزارت همکاری های اقتصادی و انکشافی فدرال آملان )BMZ(، سازمان انکشاف بین املللی 

آملان )GIZ(، مرکز بین املللی تحقیقات ذرت و گندم )CIMMYT(، سازمان هلند برای پژوهش های علمی )NWO(، و سازمان خیریۀ 

کودکان جنگ بریتانیا در افغانستان )War Child( متویل گردیده اند. 
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پیشگفتار

چارچوب حکومتداری خوب قویًا بر اساس سومین هدف از برنامۀ عمل اهداف انکشاف پایدار بنا یافته است که در آن »انکشاف 
است.  گردیده  قید  مردم«  رفاه  افزایش سطح  برای  همکاری  راستای  در  محلی  در سطح  و حکومتی  عامه  های  بخش  ظرفیت 
برعالوه، حکومتداری خوب مبتنی بر رهنمود برخاسته از اهداف انکشاف پایدار و به خصوص این مورد آن است که »یک حکومت 
کارامد در یک سیستم دموکراتیک انکشاف داده شده و اصول توسعۀ پایدار از طریق همکاری جهانی تطبیق گردد.« افغانستان به 
عنوان یکی از  ۱۹۳ عضو سازمان ملل متحد است که بایستی قطعنامه ریو و اجندای 2۱ را به خاطر دست یافنت به توسعۀ پایدار در 
کشور به مرحلۀ اجرا بگذارد و البته حکومت افغانستان خود متعهد به اجرای این ابتکار عمل می داند. چارچوب مذکور در افغانستان 

در قالب برنامۀ مجمع حکومتداری افغانستان اجرا می گردد. 

برنامۀ مجمع حکومتداری افغانستان که از سوی مراجع افغان و آملانی راه اندازی شده است، در یک زمان و موقعیت بسیار درستی 
طرح ریزی گردیده و پالتفورمی را برای گفتگوهای پالیسی محور روی موضوعاتی مربوط به حکومتداری در کشور فراهم ساخته 
است. در این مجمع، سیاستگذاران و محققان، نظریات و پژوهش هایی مبتنی بر اسناد و شواهد را به هدف تقویت همکاری های 
انکشافی در بخش حکومتداری ارایه می دارند. یکی از 6 موضوع اساسی انتخاب  شده از سوی مجمع حکومتداری افغانستان 
عبارت از »نقش آتی سکتور معادن« است. در افغانستان ذخایر فراوان معدنی به طور بالقوه می تواند مبنع ثروت بوده و در صورت 

مدیریت درست آن، میلیارد ها دالر به خزانۀ دولت واریز شده می تواند.

مقالۀ »عملکرد متوازن در ادارۀ بخش استخراج معادن« نقش معادن در افغانستان را که ارزش مجموعی آن ۱ الی ۳ تریلیون دالر 
تخمین زده شده است، ترشیح می دارد. در حال حارض، بخش عمدۀ استخراج در افغانستان به شکل دستی و در مقیاس متوسط 
صورت می گیرد. افغانستان به خاطر نبود ساختارهای  حکومتداری خوب، فعالیت های غیر رسمی، تداوم جنگ و خشونت زیان 

های زیادی را از بابت استخراج غیر قانون معادن دیده که در نتیجه باالی توسعۀ افغانستان اثرات منفی بر جای گذاشته است. 

این مقاله به درستی استدالل می کند که بخش استخراج با چالش های عملی در اجرای ارزیابی تاثیرات اجتامعی و محیط زیستی 
پروژه های معدنی)ESIA(، نظارت بر تاثیرات، بررسی های ضعیف و دسرتسی به معلومات، فساد در میان رشکت های مشورتی که 
برای کمپنی های معدن ارزیابی اجتامعی و زیست محیطی می منایند و ضعف مقررات مواجه است. افزون بر این چارچوب های 
حقوقی بی ثبات که بازتاب آن را در انکشاف رسیع بخش معادن در اثر فشارهای داخلی برای کسب عواید و کاهش ارادۀ سیاسی 
برای تطبیق ابتکار عمل شفافیت در بخش استخراج معادن)EITI( می توان دید، از جمله موانع اساسی در برابر نقش موثر جامعۀ 

مدنی در بهرتسازی شفافیت، حسابدهی و توزیع منصفانۀ مفاد و امتیازات این بخش می باشد.

من باور دارم که چنین دیالوگی در فهم بهرت از حکومتداری، به خصوص در زمینه ادارۀ معادن که از محرکه های بزرگ توسعۀ 
افغانستان به حساب می آید، کمک شایانی خواهد کرد. 

به امید یک افغانستان مرتقی و حسابده!

نادر نادری

مشاور ارشد رییس جمهور در امور عامه و اسرتاتژیک

و سفیر آزادی بیان 

ثور ۱۳۹۵
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دیباچه

مجمع حکومتداری افغانستان به عنوان جایگاهی برای گفتگو، از اصالحات و تطبیق پالیسی ها در عرصۀ حکومتداری در افغانستان 

حامیت می کند. حکومتداری خوب، حاکمیت قانون، حسابدهی و شفافیت برای انکشاف و ثبات افغانستان بی نهایت مهم اند. 

نیاز است تا اعتامد مردم افغانستان به نهاد های دولتی احیا شده و با فساد به طور موثری مبارزه گردیده و اصالحات به خاطر بهبود 

زندگی روزمرۀ مردم روی دست گرفته شود. تنها کافی نیست که اصالحات در حد گفتار و نوشتار باقی مانده و در شهرها و دهات 

افغانستان اجرا نشوند.

اهداف این پالتفورم عبارت از تقویت گفتگوهای پالیسی محور میان »عامالن تغییر« در افغانستان و آملان در عرصۀ حکومتداری 

خوب است. محققان و سیاستگذاران از هر دو کشور نظراتی مبتنی بر شواهد به خاطر تقویت گفتگوها و ارایه مشوره در بخش 

حکومتداری ارایه می دارند. از این رو، مباحثات روی سیاست ها با واقعیت های موجود سنجیده می شوند. در نهایت، این پالتفورم 

به عنوان وسیله ای برای تطبیق اسرتاتژی وزارت همکاری های اقتصادی و انکشافی آملان برای همکاری های انکشافی افغانستان 

و آملان در ۱۳۹7-۱۳۹4 میالدی استفاده می گردد.

پس از راه اندازی موفقانۀ ورکشاپ آغازین در سال ۱۳۹4، 6 موضوع)بودجه سازی و برنامه ریزی والیتی، بودجه سازی جنسیت 

محور، ادارۀ معادن، حکومتداری محلی، جامعۀ مدنی و اصالحات در بخش خدمات ملکی( برای گفتگوهای عمیق با درنظرداشت 

اولویت های جانب افغانی و آملانی، انتخاب گردیدند. در جریان سال ۱۳۹4، تیم های تحقیقی از هر دو کشور نظریات کارشناسانه 

ای خود را ارایه کرده و بحث میان متخصصین و مجریان }پالیسی{ را در قالب چندین گفتگوی آزاد و سایر روش های مشورتی 

تسهیل منوده و مقاالت موضوعی توام با پیشنهادات خود را برای گفتگو های بیشرت روی سیاست ها آماده ساختند.

وزارت همکاری های اقتصادی آملان آرزومند است که این مقاالت به بحث های بیشرت روی این موضوع در افغانستان دامن زده و 

سطح تعامل نهاد های متویل کننده در این بخش را افزایش بخشد.

اما در مورد این مقاله:

ارزش  گرفت.  قرار  همگان  اختیار  در   ۱۳۹۵ سال  ثور  ماه  در  که  است  معادن  ادارۀ  به  ارتباط  در  موضوعی  مقالۀ  نخستین  این 

مجموعی معادن افغانستان ۱ الی ۳ تریلیون دالر تخمین زده می شود و شامل موادی چون سنگ های گرانبها، مرمر، طال، ذغال، 

الجورد الی آهن، مس، سنگ های معدنی، تیل و گاز را در بر می گیرد. قسمت اعظم استخراج با وسایل دستی در مقیاس کوچک 

و متوسط صورت می گیرد. الی ۱0 هزار ساحۀ معدنی بیرون از کنرتول حکومت قراردارد، در آن مناطق هنوز هم خشونت و جنگ 

جریان دارد که در نتیجه حکومت عواید زیادی از بابت استخراج غیر قانونی معادن رااز دست می دهد.

در عین زمان، مراجع متویل کننده مشوق طرح ها و ابتکاراتی در بخش معادن به خاطر موثریت آن در توسعۀ اقتصادی کشور بوده 

اند. در جریان سال های گذشته، وزارت معادن و پطرولیم با چالش های زیادی در سطح سیاستگذاری و اسرتاتژی و همچنان 

ساختارهای موثر اداری رو به رو بوده است. 

برعالوه، اجرای مقررات نیز دچار کمبود بوده است. ارزیابی تاثیرات به عنوان یک الزام قانونی، تنها در مورد کمرت از ۵ درصد از 

قرارداد های استخراج معادن که از سوی حکومت تایید شده است، انجام یافته است. در کنار کمبود ارزیابی تاثیرات اجتامعی و 

زیست محیطی قراردادها، فساد در روند داوطلبی، بررسی و دسرتسی به اطالعات، بخش خصوصی ناتوان و ظرفیت ضعیف برای 

اجرای مقررات، عدم وضاحت در صالحیت های مشرتک در مورد مقررات، ابهام و عدم یکدستی در رشایط مربوط به مقررات و 

تنظمیات، موضوع اشرتاک مردم در قراردادها که بخشی از رشایط مندرجه در قانون است و به سادگی نادیده گرفته می شود، چالش 

های دیگر در نهاد های حکومتی است. 

پس از یک سلسله مشوره های مجمع حکومتداری افغانستان با ادارات حکومتی و انجام گفتگوی باز با منایندگان دولت، اجتامعات 

متاثر از پروژه های معدنی، بخش خصوصی، بازیگران جامعۀ مدنی و سایر جوانب ذیدخل، پیشنهادهای زیر را بر اساس یافته 

های کارشناسانه ای تیم های مجمع حکومتداری و به خاطر روی دست گرفنت یک رویکرد جامع پالیسی محور در بخش استخراج 

معادن مطرح می سازد:

تعیین شاخص صلح به عنوان یک از اهداف غالب، حامیت تدریجی و فزاینده از استخراج منابع، تقویت انکشاف یک  •

قرارداد اجتامعی و تعیین متنوع سازی اقتصادی و مصارف اجتامعی به عنوان یک هدف؛

اجرای گفتگوهای پالیسی محور چند الیه و چند مرحله ای در میان سیاستگذاران افغان از یکسو و جوانب آملانی و بین  •

املللی از جانب دیگر، به خاطر اطمینان از تداوم گفتگوها؛

باال بردن سطح حسابدهی و شفافیت )در متام روند داوطلبی و عقد قرارداد( از طریق حصول اطمینان از حضور قوی  •



1395واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

ه عملکرد متوازن در ادارۀ بخش معادن

جامعۀ مدنی در سیاستگذاری در این سکتور؛

بهبود سطح ارزیابی تاثیرات، به شمول مرور قرارداد های عقد شده به خاطر نظارت و تطبیق پیشتاز آن. •

این مقاله می تواند مبنایی برای گفتگوهای بیشرت نه تنها در چارچوب مجمع حکومتداری بلکه میان نهاد های حکومتی افغانستان، 

پالیسی ها در سطوح  به تقویت مباحث و اصالح  باشد. پخش وسیع این مقاله  مراجع کمک دهنده و مراکز دانشی و پژوهشی 

مختلف کمک کرده می تواند. در خود مجمع حکومتداری، پس از انتشار این مقاله کارکرد های موجود نهاد های حکومتی و غیر 

حکومتی از منظر نظارت، بررسی و ارزیابی، ساز و کارهای رسیدگی به شکایات و حسابدهی جریان سال ۱۳۹۵ خورشیدی، به طور 

عمیقی مرور خواهد شد.

داکرت استیفن اسولد

رییس بخش

وزارت فدرال همکاری های اقتصادی و انکشافی

ثور ۱۳۹۵
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سپاسگزاری

ما نویسندگان این گزارش مراتب امتنان خود را از منایندۀ خاص رییس جمهور در امور حکومتداری و همچنان مقامات وزارت معادن 

و پطرولیم، ادارۀ حفاظت از محیط زیست، نهاد های  جامعۀ مدنی و سازمان های کمک کننده ای حامی حکومت افغانستان در 

بخش استخراج معادن ابراز می داریم. ما همچنان از متخصصان امور در خارج از افغانستان که وقت و نظرات کارشناسانه ای خود 

را در اختیار ما گذاشتند، ابراز سپاس  می کنیم. نویسندگان از منایندگان نهاد های مختلف مدنی و متویل کننده به خاطر اشرتاک 

و ارایه نظریات شان در جریان ارایه یافته های تحقیق که بدون شک محتوا و پیشنهادات گزارش را غنی ساخت، سپاسگزاری 

می کنند. در اینجا می خواهیم که به طور خاص از مرورگران و ویراستاران این تحقیق تشکری مناییم. ما هم چنان از آن عده 

آگاهانی که دیدگاه ها و معلومات خود را در اختیار ما گذاشتند، ولی منی خواهند که اسم شان در اینجا برده شود، نیز تشکری می 

کنیم. همچنان از واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان و وزارت همکاری های اقتصادی و انکشافی آملان فدرال هم به خاطر متویل 

این تحقیق تشکری ویژه می مناییم.

جاوید نورانی و لین دبروکر

ثور ۱۳۹۵
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واژه نامه

متام انواع استخراج مواد معدنی توسط پروسه ها و روش های عرفی که توسط کارگران  استخراج دستی در مقیاس متوسط:  

به شیوه دستی با ابزار ابتدایی و میزان پایین وسایل و رسمایه صورت می گیرد.

هر نوع روند استخراج و منونه گیری مواد معدنی، سنگ ها و سنگ های گرانبها از زیر  صنعت استخراج:  

خاک به منظور تولید یک جنس برای فروش.

پیش مناز در مسجد. امام:  

متام انواع بهره برداری معدنی با پروسه ها و روش های مدرن و میکانیزه که منود آن  استخراج صنعتی معادن:  

استفاده از مهندسی و ماشین آالت پیرشفته، تاسیسات ثابت و بزرگ و سطح باالیی از 

ماشینی  شدن پروسه، رسمایه گذاری و تولید است.

در متون اسالمی عبارت از مبارزه با بدی ها است. امروز این اصطالح به معنای جنگ  جهاد:  

مقدس است.

نشست عنعنوی متنفذین و بزرگان به خاطر اتخاذ تصامیم با اتفاق آرا. جرگه:  

سیستم های آبیاری آسیب پذیر که متشکل از چشمه های جاری، کانال های زیرزمینی،  کاریز:  

کانال های روی زمین و ذخایر کوچک آبی است.

به جای دیگر می  از یک جا  افغانهای کوچ نشین که در فصول مختلف  از  اجتامعی  کوچی:  

کوچند.

تقسیم کنندۀ آب. میراب:  

مجلس محلی. شورا:  

مجلس منایندگان منتخب در پارملان افغانستان. ولسی جرگه:  



1395خالصه موضوع

۱ عملکرد متوازن در ادارۀ بخش معادن

خالصه موضوع

مقدمه

امروز بهره برداری از معادن در افغانستان به شکل دستی و در مقیاس کوچک و یا متوسط صورت می گیرد. هامن طور که داوود 

شاه صبا، وزیر معادن و پطرولیم در اواخر 20۱۵ میالدی گفت و عمدتًا از سوی دیگر منابع نیز تایید گردیده است،  در حدود ۱0 

هزار ذخیرۀ معدنی در مناطق بیرون از کنرتول حکومت قرار دارد.۱ این وضعیت ناشی از دوام جنگ و ناامنی در مناطق مذکور بوده 

که در نتیجه عواید زیادی در اثر استخراج غیر قانونی معادن از دست حکومت می رود. در عین زمان، مراجع کمک کننده پول های 

زیادی رصف طرح ها و ابتکارات در بخش استخراج معادن منوده اند تا از این طریق به توسعۀ اقتصادی کشور کمک کنند. ولی 

وزارت معادن و پطرولیم در قسمت بهبود مدیریت این سکتور با دشواریهای چشمگیری رو به رو است. مثاًل، گروه جوانب ذینفع 

ابتکار عمل شفافیت در صنایع استخراجی معادن افغانستان)AEITI(، به طور موثری از سوی نهاد های مدنی)CSOs( تا اواخر 

20۱۳ میالدی استفاده شد. امروز، اشرتاک کنندگان مذکور زیر فشار قرار دارند تا بیش از این طالب معلومات زیاد نشده و بنابرین 

رشکت ها نیز معموال کمرت همکاری می کنند. با درنظر داشت واقعیت های مذکور، بخش استخراج معادن به نحوی که امروز عمل 

می کند، چانس زیادی برای کمک به انکشاف اقتصادی و پایدار افغانستان ندارد. بر مبنای تحلیل های تجارب بازسازی اقتصادی 

کشور های پس از جنگ، ما چندین پیشنهاد برای توسعه این سکتور ارایه می داریم: تغیین صلح به عنوان هدف غالب، حامیت 

از  انکشاف آهسته و گام به گام منابع، تقویت روند طرح و توسعه یک قرارداد اجتامعی و تعیین متنوع سازی اقتصادی و مصارف 

اجتامعی به عنوان یک هدف. 

اهداف اصلی این تحقیق

هدف از نگارش این رسالۀ موضوعی بررسی اداره و نقش بخش استخراج در انکشاف اقتصادی افغانستان است. به طور مشخص، 

این تحقیق نخست به این پرسش می پردازد که آیا و در صورت ممکن، چگونه بخش استخراج به توسعۀ اقتصادی افغانستان، 

ارایۀ  و  به تشخیص  بعد،  تواند؟ در گام  یاری رسانده می  برای منازعه بر رس عواید منابع طبیعی،  یا زمینه سازی  ایجاد و  بدون 

پیشنهادات در دو ساحه ای با هم مرتبط می پردازد: ۱- تقلیل تاثیرات منفی و 2- افزایش سطح شفافیت و حسابدهی در مورد توزیع 

مزایا.2 در تحلیل این عمل متوازن، این تحقیق به مطالعۀ طرز العمل های موجود)مانند ارزیابی تاثیر مقررات و طرح شفافیت 

بخش استخراج( و نقش مشارکت عامه  و بازیگران جامعۀ مدنی در آن پرداخته است.۳ در یک نگاه گسرتده تر، این تحقیق به 

عنوان مبنایی برای مرور و بحث مشرتک در میان متخصصین افغان و آملانی کاربرد داشته و بخشی از گفتگوهای وسیع تر در مجمع 

حکومتداری  افغانستان در مورد آیندۀ بخش استخراج معادن در افغانستان است.

روش شناسی تحقیق

روش شناسی این تحقیق با استفاده از پژوهش های اکادمیک و عملی، در برگیرنده ای مرور ادبیات و آثار تحریری در زمینه برای 

بیشرت  راستا همکاری  این  در  آوری اطالعات است. همچنان  برای جمع  طرح مطالعه، ساختار موضوعات و تشخیص سواالت 

۳0 مناینده از حکومت، بخش خصوصی جامعۀ مدنی و مراجع متویل کننده در کنار کارشناسان تخنیکی این سکتور جلب گردید. 

مصاحبه های نیمه ساختاری، به طور رو در رو برای یک الی دو ساعت، از طریق تیلفون با 27 تن از آگاهان کلیدی انجام یافت. 

یافته ها و پیشنهادات در جریان گفتگوها که توسط مجمع حکومتداری افغانستان در کابل به تاریخ ۱۵ دسامرب با اشرتاک ۵0 

مناینده از حکومت، بخش خصوصی، جامعۀ مدنی و مراجع متویل کننده صورت گرفت، بوتۀ آزمایش قرار داده شد. مسودۀ نهایی 

این تحقیق در پاسخ به نظریات ارایه شده در جریان گفتگوهای باز و مرور آن از سوی صاحب نظران، تنظیم شد.

 Bloomberg تلویزیون  اند«،  انداخته  افغانستان چنگ  دالری  تریلیون  ثروت یک  به  زاده، »طالبان  نجفی  الطاف  به  مراجعه شود  پطرولیم،  و  معادن  وزیر  داوود شاه صبا،  بیانیۀ  برای    ۱

Business، سال 20۱۵ میالدی. بنا به اسناد آنالین وزارت معادن، نزدیک به 7۱0 استخراج غیر قانونی در کابل و ۳۹۵ استخراج غیر قانونی در دو ولسوالی سمنگان صورت می گیرد؛ همچنان 
۱00 ساحۀ غیر قانونی استخراج زمرد در پنجشیر و بیشرت از ۱00 ساحه دیگر در بدخشان وجود دارد. این بخشی از فعالیت های غیر قانونی استخراج در افغانستان است که در سایر والیات کشور 

نیز به چشم می خورد. بر اساس مصاحبه با تعدادی از منابع آگاه در والیت های مذکور،  در بیشرت از سه سال گذشته بیشرت از 200 ساحۀ مدنی در ننگرهار، بیشرت از ۵0 ساحه در کرن، نزدیک به 

۵0 ساحه در لغامن، بیشرت از 80 ساحه در نورستان، همچنان صدها ساحه در لوگر، خوست، پکتیا و پکتیکا  مورد استفادۀ غیر قانونی صورت می گیرند.

2  برنامۀ محیط زیست سازمان ملل قبال این دو چالش اصلی را در افغانستان شناسایی کرده بود که حکومت با رفع آن معادن خود را به شکل موفقانه ای توسعه بخشیده و جلو تشدید منازعه را 

میگیرد.  مراجعه شود به اولی براون و ارین بلنکن شیپ، »صلح پروری و مدیریت منابع طبیعی در افغانستان«)برنامۀ محیط زیست سازمان ملل، 20۱۳(، 42-40.

۳  در الیحۀ وظایف مجمع حکومتداری خوب آمده است: »مقاله روی نقش اسرتاتژیک معادن در انکشاف اقتصاد افغانستان، با مترکز روی: ارزیابی تاثیر زیست محیطی، ارزیابی تاثیر اجتامعی 

و نقش جامعۀ مدنی/ابتکار شفافیت در صنایع استخراجی افغانستان در حصول حسابدهی و شفافیت.«
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نتایج

طرزالعمل اصلی قانونی به خاطر مدیریت و کاهش تاثیرات منفی استخراج معادن عبارت از ارزیابی تاثیرات اجتامعی و زیست 

محیطی است: این روند مدیریتی، اثرات بزرگ بالقوۀ یک پروژۀ معدنی را باالی زندگی  مردم و محیط زیست پیش بینی کرده و راه 

های جلوگیری و یا کاهش چنین تاثیراتی را در چارچوب برنامه های مدیریت اجتامعی و زیست محیطی را طرح می کند. برنامۀ 

ارزیابی تاثیرات از سال 2007 میالدی یکی از الزامات قانونی و جزیی از قانون حفاظت از محیط زیست در افغانستان می باشد. 

بازیگران نهاد های مدنی نقش کلیدی را در ترویج مشارکت ملکی و حکومتداری و همچنان ارتقای سطح شفافیت و حسابدهی در 

ارتباط به امتیازات ناشی از بخش استخراج معادن از طریق برنامۀ ارزیابی تاثیرات اجتامعی و زیست محیطی در افغانستان دارند. 

نتیجه گیری

چالش های زیادی در برابر تطبیق برنامۀ ارزیابی تاثیرات اجتامعی و زیست محیطی وجود دارد که از آن جمله می توان به عدم 

تطبیق اصولی ارزیابی تاثیرات)در واقعیت امر تنها کمرت از پنج درصد قرارداد های معادن تحت ارزیابی اجتامعی و زیست محیطی 

قرار گرفته اند( و یا زیر نظر گرفنت اثرات، فساد در میان رشکت های داوطلبی و رشکت های مشورتی در قسمت اجرای برنامۀ 

ارزیابی تاثیرات، نظارت و دسرتسی ضعیف به معلومات، بخش خصوصی ضعیف، ابهام در مسوولیت و صالحیت های مشرتک 

قانونی، ابهام و ناهامهنگی در رشایط پیش بینی شده در مقررات و رضورت اشرتاک عامه که به آسانی قابل حذف است، اشاره کرد. 

چالش های عملی در برابر جامعۀ مدنی به خاطر ایفای نقش در باال بردن سطح شفافیت، حسابدهی و تقسیم منصفانه ای مفاد 

بخش منابع طبیعی شامل مواردی چون چارچوب حقوقی و قانونی بی ثبات که بازتاب آن را در انکشاف عجوالنۀ قانون معادن در 

زیر فشار توقع کسب رسیع عواید داخلی دیده می توانیم، کاهش ارادۀ سیاسی برای تطبیق ابتکار شفافیت بخش استخراج معادن 

و نقش متغییر و در حال کاهش سازمان های مدنی، چه برسد به سایر گروه های جامعۀ مدنی، در ارزیابی تاثیرات در افغانستان 

می باشد.

پیشنهادات

پیشنهادات برای بهبود ESIA شامل مرور قراردادها از لحاظ تطبیق و پیرشفت کار، ظرفیت سازی در حکومت، تقویت همکاری 

و هامهنگی میان وزارت معادن و ادارۀ حفاظت از محیط زیست، ایجاد ظرفیت در بخش خصوصی برای اجرای ESIA، تقاضای 

بیشرت  شفافیت منجمله  دسرتسی مطمین به اطالعات قابل اعتامد زمین شناسی و ESIA، افزایش آگاهی در مورد اهمیت نقش 

مشارکت عامه و جامعۀ مدنی که تنها محدود به سازمان های مدنی نشود و اجرای مرور حقوقی و مقرراتی به منظور رسیدگی به 

خالها و حصول اطمینان از انسجام قوانین می شود. 

پیشنهادات برای جامعۀ مدنی به خاطر داشنت نقش موثرتر در باال بردن سطح شفافیت و حسابدهی در مورد عواید و امتیازات بخش 

استخراج شامل تعیین اجندا از سوی عوامل محلی برای انکشاف غیر رسیع منابع، افزایش آگاهی حکومت در مورد این مساله که 

بخش معادن می تواند به منازعات دامن بزند، تسهیل ارتباطات در میان سطوح گوناگون، ادغام قوی تر جامعۀ مدنی، فراتر از 

سازمان های مدنی، در پروسه به خاطر حامیت از اصل ارتباطات، توسعۀ نیرومند برنامه های متنوع سازی اقتصادی و تقویت نقش 

جامعۀ مدنی در AEITI می شود.

واژه های کلیدی 

افغانستان، عینک، بخش استخراج، معدن کاری، تیل و گاز، معدن کاری صنعتی، معدنکاری دستی، استخراج غیر قانونی، اداره 

کردن، ارزیابی تاثیرات زیست محیطی، ارزیابی تاثیرات اجتامعی، انکشاف اقتصادی، شفافیت، حسابدهی، EITI، جامعۀ مدنی، 

مشارکت عامه، مشاوره، منازعه، حساسیت در برابر منازعه، صلح پروری.
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ثروت منابع طبیعی 1 .1

در سال 20۱0 میالدی، ایاالت متحده، بنا به بررسی های هوایی مرکز پیامیش زمین شناسی ایاالت متحدۀ امریکا)USGS( اعالم 

قابل  منابع  این اساس ارزش مجموعی بخش  به  تریلیون دالر می شود4 که  بر یک  بالغ  افغانستان  منابع دست نخوردۀ  کرد که 

استخراج این کشور نزدیک به ۹08 میلیارد دالر می رسد.۵ با این حال، حدس و گامن ها محدود مناند و مقامات عالی حکومت 

افغانستان به طور مکرر اظهار داشتند که ارزش رسمایۀ معدنی افغانستان بیشرت از ۳ تریلیون دالر است. در حالیکه زمین شناسان 

روی این نکته توافق دارند که زمین شناسی پیچیدۀ افغانستان برای جویندگان معادن به خاطر پیدا کردن منابع چشمگیر معدنی 

جذاب است، اما به لحاظ اقتصادی هیچ اطالعات موثقی در مورد قابلیت سوددهی معادن افغانستان وجود ندارد. 

توجهات بسیاری به بهره برداری منابع افغانستان جهت کسب عواید داخلی وجود دارد. افغانها انتظار بسیار باال از نقش معادن در 

تولید ثروت و توسعۀ اقتصادی افغانستان دارند و آنها تصور می کنند که بازیگران بین املللی به خاطر سوء استفاده از منابع معدنی 

کشور شان در اینجا حضور دارند.6 مقامات افغان نظرات متفاوتی ابراز داشته اند: مقاماتی با تفکرات قدیمی حضور خارجی ها در 

بخش معادن را در ادامۀ غصب و سوء استفاده از منابع از مذکور دانسته، ولی نسل جوانرت باور دارند که استخراج معادن به دست 
کمپنی های خارجی یک فرصت خوبی برای درآمدزایی ملی و نقش آن در توسعۀ افغانستان است.7

شکل ۱: نقشۀ منابع قابل دسرتسی در افغانستان8

مرکز

مرکز والیت ها

سنگ های گرانبها

مرنال ها و فلزات

نفت و گاز

خط پیشنهادی تاپی

رسک های اصلی

مرزها و نام ها و عالیم نشان داده شده در نقشه منایانگر تایید و 
پذیرش آن از سوی سازمان ملل نیست.(

4  جیمز ریزن، »امریکا منابع وسیع معدنی را در افغانستان شناسایی کرده است«، نیویارک تایمز، ۱۳ جون 20۱0 میالدی.

۵  تام میلز و دیگران، ارزیابی نهادی، مقرراتی و رشایط مساعد از صنایع استخراجی در افغانستان«)موسسۀ بین املللی آدم اسمیت برای وزارت انکشاف بین املللی بریتانیا، 20۱4( ص ۳4.

6  مصاحبه ها توسط نورانی در تحقیق قبلی انجام یافته بود، 20۱0-20۱4 میالدی. همچنان دیده شود به تام میلز و دیگران، ارزیابی نهادی، مقرراتی و رشایط مساعد از صنایع استخراجی 

در افغانستان«، 2۱-20.

7  مصاحبه ها توسط نورانی در تحقیق قبلی انجام یافته بود، 20۱0-20۱4 میالدی.

8  اولی براون و ارین بلنکن شیپ، »صلح پروری و مدیریت منابع طبیعی در افغانستان«، ۳7.
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استفاده از منابع، بازیگران غیر دولتی و منازعه 1 .2

استخراج معادن در افغانستان بیشرت از 6000 هزار سال قدمت دارد و منابع معدنی این کشور شامل موادی که تقریبًا به آسانی 

قابل استخراج و فروش در بازار اند) گاهی به آن مواد »قابل بردن« خطاب می شود مانند گوهرها، سنگ مرمر، طال و ذغال( الی 

موادی که استخراج و فروش آن در بازار به سادگی ممکن نیست)مانند آهن، مس، نفت و گاز(. تحقیقات موجود بین املللی روی 

موضوعات بهره برداری از منابع طبیعی، خشونت، منازعات مسلحانه و متویل منازعه گسرتده بوده و در مورد افغانستان هم قبال 

مطالعاتی صورت گرفته است. ۹ما در اینجا به تکرار محتوای این تحقیقات منی پردازیم ولی در عوض می کوشیم که یک مرور 

کلی بر نقش بازیگران غیر دولتی، متویل منازعه و محرکه های منازعه داشته باشیم.

در افغانستان، اکرث بهره برداری ها در بخش معادن با وسایل دستی، در مقیاس کوچک و متوسط و بیشرت به واسطۀ ملیشه ها، 

آمار  از  برخی  به  بنا  از کنرتول دولت صورت می گیرد.  بیرون  بر مناطق  نیروهای حاکم  و دیگر  جنگساالران محلی، قدرمتندان 

، ۱00 ذخیرۀ زمرد تنها در پنجشیر  تخمینی حدود ۱0 هزار ذخیرۀ معدنی بیرون از کنرتول حکومت است  و غارت می گردند.۱0 مثاًلً

به حکومت  متعلق  که  زنند  مرمرمی  معادن سنگ  استخراج  به  هلمند دست  در والیت  قومندانان طالب  و همچنان  است  موجود 

افغانستان است.۱۱ محصوالت معدنی به آن  سوی مرز انتقال داده شده و یا در همکاری با شبکه های مافیایی و گروه های مسلح 

در منطقه به بیرون از افغانستان قاچاق می گردند. 

مواد معدنی منبع مهم عایداتی برای طالبان و یا بنا به گفتۀ برخی دومین منبع درآمد آن به حساب می آید.۱2 در گزارش های اخیر تیم نظارت 

بر تحریم ها در شورای امنیت سازمان ملل متحد، نقش طالبان در استفاده از منابع طبیعی عمیق توصیف شده است. این گروه به شکل 

مستقیم در استخراج معادن دخیل بوده، از دیگران در این سکتور اخاذی کرده و یا برای کسانی که اجازۀ رسمی استخراج منابع را در اختیار 

ندارند، خدمات ارایه می منایند.۱۳ یکی از منونه های دخالت مستقیم این گروه در بهره برداری معادن در والیت هلمند است که در آنجا به 

طور ساالنه ۱0 میلیون دالر به شکل غیر قانونی و بدون اجازۀ رسمی از ناحیه استخراج سنگ های عقیق در 2۵ الی ۳0 ساحه در نزدیک مرز 

پاکستان به دست می آورند.۱4 از نظر اخاذی، گفته می شود که طالبان و گروه های دیگر »به طور مرتب به تهدید« رشکت های معدن و 

استخراج معادن می پردازند که در نتیجه دستکم یک رشکت معدنکار دارای اجازه نامه از سوی دولت عملیات خود را متوقف ساخت.۱۵ یکی 

از راه های اخاذی کنرتول جاده های منتهی به معادن)فاقد مجوز بهره برداری( و اجازه دادن به استخراج کنندگان است که یک منونه ای 

آن معدن سنگ الجورد در ولسوالی کران و منجان در والیت بدخشان می باشد که ساالنه یک میلیون دالر از ناحیه اخاذی به جیب گروه 

های مذکور رسازیر می شود. در نهایت، گروه های مسلح برای استخراج کنندگان امنیت فراهم می کنند که در اینجا می توان به استخراج 

غیر قانونی معدن یاقوت در منطقۀ جنگلک در والیت کابل در بدل اجرت ۱۵ درصد از محصول آن)عایدات ساالنۀ استخراج معدن یاقوت 
۱6 میلیون دالر می شود( اشاره کرد که برعالوه طالبان نیز 20 درصد حق خود را برای انتقال یاقوت از مرز دریافت می دارند.۱6

گفته می شود که در اواخر ۱۹۹0 میالدی، جنگجویان طالب ساالنه بین 60 الی 200 میلیون دالر از ناحیه استخراج و قاچاق 

سنگهای قیمتی به دست می آوردند.۱7 اگر کمی عقب تر به اوایل دهۀ هفتاد میالدی برگردیم، از دست دادن عواید به خاطر 

استخراج غیر قانونی و قاچاق اجناس غیر مجاز بین 20 الی 2۵ درصد از کل تجارت خارجی افغانستان را احتوا می کرد.۱8 امروز، 

این رقم به خاطر استخراج وسیع الجورد،  تورمالین، کرومایت، طلق، سنگ های عقیق و ذغال دو برابر شده است:  سال گذشته 

بیشرت از 2 هزار تن سنگ الجورد در بدخشان استخراج و به چین صادر شد.۱۹ در حال حارض، بیشرت از ۳00 الری مملو از سنگ 

الجورد )نزدیک به 6 هزار تن( در ولسوالی های کران و منجان، بارک، جرم و انگام در بدخشان توقف کرده اند. ارزش  مجموعی 
این سنگ ها دستکم ۳00 میلیون دالر تخمین شده است.20

۹  به عنوان مثال، مراجعه شود به مرور تحقیقات در کتاب آرنه اسرتند و دیگران، »هایدروکاربن های افغانستان: منبع توسعه یا جنگ؟ ارزیابی مخاطرات حضور ناوری در توسعۀ  صنعت نفت 

و گاز افغانستان« )برگن: انستیتوت چر. میچلسن، 20۱0(، 7-۳. 

۱0  نجفی زاده، »طالبان به ثروت یک تریلیون دالری افغانستان چنگ انداخته اند.«

۱۱  متیو دوپی، »مرنال های منازعه خیر افغانستان: محور دولت-شورشیان-مجرمان«، سی.تی.سی سنتینل ۵، شامره 2)20۱2(: ۱۱.

۱2  نجفی زاده، »طالبان به ثروت یک تریلیون دالری افغانستان چنگ انداخته اند.«

۱۳  گزارش حامیت تحلیلی و تیم اجرای نظارت در باب قضایای خاص همکاری میان گروه های جنایی سازمان یافته و افراد، گروه ها و نهاد های مشمول پاراگراف ۱ قطعنامۀ 2۱60 شورای 

امنیت)20۱4(، شورای امنیت سازمان ملل، سند S/7۹/20۱۵)2فربوری 20۱۵(، پاراگراف ۳0-22.

۱4  چهارمین گزارش حامیت تحلیلی و تیم اجرای نظارت متعاقب قطعنامۀ 2082)20۱2( تسلیم گردید که در ارتباط به طالبان و دیگر افراد و نهاد های وابسته به این گروه است که صلح، ثبات 

و امنیت را در افغانستان به خطر می اندازند، شورای امنیت سازمان ملل متحد، سند) June ۱0( 402/20۱4/S 20۱4، پاراگراف های ۵4-۵۱.

۱۵  گزارش حامیت تحلیلی و تیم اجرای نظارت در باب قضایای خاص همکاری میان گروه های جنایی سازمان یافته و افراد، گروه ها و نهاد های مشمول پاراگراف ۱ قطعنامۀ 2۱60 شورای 

امنیت)20۱4(، شورای امنیت سازمان ملل، سند 7۹/20۱۵/S )Feb 2 20۱۵، پاراگراف های ۳0-22.

۱6  گزارش حامیت تحلیلی و تیم اجرای نظارت در باب قضایای خاص همکاری میان گروه های جنایی سازمان یافته و افراد، گروه ها و نهاد های مشمول پاراگراف ۱ قطعنامۀ 2۱60 شورای 

امنیت)20۱4(، شورای امنیت سازمان ملل، سند 7۹/20۱۵/S )Feb 2 20۱۵، پاراگراف های ۳0-22.

۱7  متیو دوپی، »مرنال های منازعه خیر افغانستان«، ۱۱.

۱8  متیو دوپی، »مرنال های منازعه خیر افغانستان«، ۱۱.

۱۹  مصاحبه با یک تاجر افغان الجورد مقیم چین، اکتوبر 20۱۵.

20  مصاحبه با یک تاجر الجورد از بدخشان، مارچ 20۱6. همچنان، به طور عمومی، مراجعه اولی براون و ارین بلنکن شیپ، »صلح پروری و مدیریت منابع طبیعی در افغانستان«، ۳8.
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با  اند.2۱ منونه اخیر آن جنگ میان جنگساالران محلی در بدخشان،  افغانستان نقش داشته  از دیرباز در منازعات  منابع طبیعی 

حامیت گروه ها و چهره های قدرمتند سیاسی در کابل، بر رس الجورد است. آنها میخواهند که کنرتول معادن را در دست داشته، 

از عاید آن استفاده کرده و قسمتی از آن را نیز به شورشیان بدهند.22 معدن مس عینک یک منونه دیگری از رقابت میان رشکت 

استخراج کننده و مردم محلی که روی زمین آنجا ادعا دارند، می باشد. مردم از حکومت و رشکت مذکور می خواهند که در بدل 
چیزی هایی که از دست می دهند، خسارت بپردازند. این دعوا تا هنوز حل نشده است.2۳

به طور عمومی، با منابع کمیاب معیشتی و موجودیت میکانیزم های ضعیف حل مناقشات، دعوا به خشونت منجر می شود. طرف 

های قدرمتند با استفاده از دسرتسی به زمین و آب به عنوان ابزاری برای تحمیل جرب و نفوذ استفاده می کنند؛ زمین بدون شک 

منبع برجستۀ قدرت است. هامن طوری که قبال گفته شد، منابع طبیعی منبع درآمد نامرشوع بوده و از جمله عوامل ناامنی ها به 

خاطر منافع و امتیازات نهفته در آن است. نهایتًا، ناراحتی های محلی در مورد زمین و آب فرصت ها را برای عنارص ضد حکومتی 

فراهم می سازد تا آنها با رسیدگی به ناخشنودی های مذکور مواضع خود را در میان مردم محلی تقویت کرده و بیشرت از گذشته از 
مرشوعیت حکومت جمهوری اسالمی افغانستان بکاهند.24

چالش های تعیین دستور کار 1 .3

ثروت بالقوۀ طبیعی دست نخورده به ارزش میلیارد ها دالر باعث شد که حکومت افغانستان توجه خود را به انکشاف استخراج معادن 

به منظور توسعۀ اقتصادی، در گام نخست با مترکز روی انکشاف رسیع چندین پروژۀ صنعتی}معدنی{، معطوف کند. حکومت با یک 

نگاه ساده به این روند رایج توسعه و کسب درآمد به این باور بوده است که ایجاد چارچوب های حقوقی کمک کننده برای رسمایه 

گذاری خصوصی)خارجی(، در کنار نهاد های توامنند مجری چارچوب مذکور و همکاری و مشارکت جامعۀ مدنی در این روند، می 

تواند که به درآمدزایی از استخراج صنعتی معادن در افغانستان کمک کند.2۵کشور های متویل کننده نیز عمدتًا برنامه های خود را 

بر محور همین دستورکار تنطیم کردند ولی با این حال با دشواری های عملی سازی برنامه ها و خواسته ها رو به رو شده اند. مثاًل، 

گزارش اخیر رسمفتش ویژۀ امریکا برای بازسازی افغانستان)SIGAR( نتیجه گرفت که ایاالت متحده دارای هیچ اسرتاتژی واحدی 

برای بخش استخراج معادن در افغانستان نیست، فعالیت های بین سازمانی آن هامهنگ منی باشد و 488 میلیون دالر بودجۀ آن 

هم در معرض خطر قرار دارد.26 

ادارۀ  تقریبا  که  گیرد  می  نادیده  را  اشکال(  از  بسیاری  در  منازعه  سیستامتیکی)مانند  عوامل  از  دسته  آن  رایج  دیدگاه  این 

برسد  چه  کشور،  اقتصادی  توسعۀ  در  آن  سهم  یا  و  عاید  رسیع  تولید  رویای  بنابرین  و  ساخته  ناممکن  را  استخراج  بخش 

هستیم.  مواجه  پرسش  قابل  و  ناگفته  چندین  پیشفرض  با  ما  اینجا  در  همچنان  سازد.  می  ناممکن  نیز  را  پایدار  توسعۀ  به 

نخست، تصور چنین است که حکومت جمهوری اسالمی افغانستان عواید و بدین ترتیب مزایای اقتصادی اولیۀ این سکتور، 

را به دست می آورد. دوم، چنین پنداشته می شود که حکومت افغانستان عواید مذکور را جایگزین  کمک های مراجع متویل 

اقتصادی کشور  توسعۀ  به  بودجوی  پرکردن خالهای  برای  عواید  آن  که مرصف  است  این  بر  تصور  می مناید. سوم،  کننده 

کمک می کند. 

رویکرد ابتدایی وزارت معادن و پطرولیم در جریان ۵ الی 7 سال گذشته مبتنی بر رویکرد مروج در کشور بوده و کوشیده است 

که »هرچیزی را در جریان تجربه«، مانند داوطلبی و عقد قرارداد پروژه های مهم نفت و گاز در بسرت آمودریا، معدن سنگ 

آهن حاجیگک و مس عینک، بیاموزد.27 البته، در مورد متام ۳۳8 قراردادی که به این شیوه بین سال های 20۱0 الی 20۱۳ 

میالدی از سوی وزارت معادن  به داوطلبی گذاشته شد و باالی آن مذاکره صورت گرفت)به استثنای مس عینک که در سال 

2007 میالدی امضا شد(، تالش گردید که فراتر از ظرفیت پایین وزارت مذکور کار صورت گرفته و در عین حال توقع مراجع 

داخلی و خارجی این بوده است که علیرغم این توان ضعیف، موافقتنامه های بسیار قوی برای استخراج منابع تنظیم شده، 

این  با  از عدم عمل به رشایط قرارداد جلوگیری گردد.  و  آوری گردیده  از آن جمع  بر تطبیق آن نظارت شده، عواید حاصل 

حال، محققان در ارتباط به قرارداد هایی که توسط حکومت به امضا رسیده است، باور دارند که رشکت های طرف قرارداد با 

مصوونیت »حیرت آوری« به کار خود ادامه داده، حکومت قادر به جمع آوری هیچ نوع مالیات و یا حق االمتیازی نبوده، چه 

2۱  اولی براون و ارین بلنکن شیپ، »صلح پروری و مدیریت منابع طبیعی در افغانستان«؛ رنارد سکستون، »منابع طبیعی و منازعه در افغانستان: هفت قضیۀ مطالعه شده، گرایش های اصلی 

و پیامد های آن برای گذار«)دیده بان افغانستان، 20۱2(.

22  مصاحبه با یک تاجر الجورد از بدخشان، اکتوبر 20۱۵.

2۳  مصاحبه با یک متنفذ محلی، سپتامرب 20۱۵.

24  اولی براون و ارین بلنکن شیپ، »صلح پروری و مدیریت منابع طبیعی در افغانستان«، 4۳.

2۵  تام میلز و دیگران، ارزیابی نهادی، مقرراتی و رشایط مساعد« ص ۱2.

26  مفتش خاص برای بازسازی افغانستان، »صنایع مرنال، نفت و گاز افغانستان:رضورت اقدام عاجل ادارات امریکایی برای بقای رسمایه گذاری های انجام شده، 488 میلیون دالر کمک 

متویلی در معرض خطر است«)سیگار، گزارش حسابرسی ۱6-۱۱، مفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 20۱۵(، ۹.

27  مصاحبه با یک منبع حکومتی، سپتامرب 20۱۵.
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برسد به این که محالت تحت استخراج را معاینه و یا نظارت کند.28 وزارت معادن و پطرولیم نیز اخیرا بیان داشته است که 
حکومت در ادارۀ بخش استخراج معادن ناکام مانده و هیچ چارچوب تنظیم کننده و اجرای مقررات در عمل وجود ندارد.2۹

فعال حکومت امید های زیادی به استخراج معادن خود بسته است؛ حکومت وحدت ملی در کابل اخیرا اجندای خود اتکایی را روی 

دست گرفته است که بر اساس آن »استخراج معادن یکی از منابع کلیدی عایداتی کشور در چند دهۀ آینده و فراتر از آن می باشد«؛ 

در کنار این بخش های زراعت و ترانسپورت نیز ستون های دیگر خود اتکایی در برنامۀ حکومت گنجانده شده است.۳0 وزارت معادن 

گفته است که یک رویکرد جدید را در پیش خواهد گرفت: کند ساخنت و مرور قرارداد های عقد شده، مترکز روی زنجیر ارزش 

افزودۀ استخراج منابع، به خصوص بهبود استخراج معدن در سطح کوچک و زیرساخت مشرتک معدنی. در گام نخست، وزارت 
معدن دست به معاینۀ محالت غیر قانونی استخراج در ساحات نزدیک به کابل زده است.۳۱

به نظر می آید که درآمد پروژه های بزرگ معدنی مانند عینک و حاجیگک بیش از رقم واقعی اش بزرگ شده است که احتامال دلیل 

آن پیش بینی بسیار خوشبینانه ای عواید ممکن و بالقوۀ پروژه های مذکور باشد. باری عاید هر یک از پروژه های مذکور بین ۳00 

الی 400 میلیون دالر تخمین زده شده بود. اما بهرتین درآمد پیش بینی شده از پروژه های معدنی نیز منی تواند جایگزین کمک 

های خارجی گردیده و نیازهای بودجوی کوتاه مدت کشور را که در سال 20۱۳ میالدی 6.۵ میلیارد دالر تخمین شده بود، مرتفع 

سازد.۳2 گزارش های ابتکار شفافیت در بخش استخراج معادن افغانستان)AEITI( نشان می دهد که ساالنه از بخش معادن مقدار 

کمی از عاید، نزدیک به 2.۹8 میلیون دالر در سال 20۱۳ میالدی، به دست آمده است.۳۳ این میزانی از درآمد نشان دهنده ای آن 

است که باید نگاه واقعبینانه به عواید بالقوه ای استخراج معادن پیدا کرده و از همین حاال مفاد در حال فرار این بخش را به چنگ 

آورده شود. برعالوه، شیوۀ استفاده از عواید حکومت هامن قدر مبهم است که برنامه های مرصف درآمدها در آینده.

28  ویلیام بایرد و جاوید نورانی، »بهره برداری از منابع مرنالی در افغانستان بدون برداشت عاید و مزایای انکشافی از آن«)انستیتوت صلح ایاالت متحده، 20۱4(.

2۹  نجفی زاده، »طالبان به ثروت یک تریلیون دالری افغانستان چنگ انداخته اند.«؛ مصاحبه با یک منبع حکومتی، کابل، اکتوبر 20۱۵ میالدی.

۳0  حکومت جمهوری اسالمی افغانستان، »دست یافنت به خود اتکایی«)عرضه در کنفرانس لندن در مورد افغانستان، 4 دسامرب 20۱4(.

۳۱  مصاحبه با یک منبع حکومتی، کابل، سپتامرب 20۱۵ میالدی.

۳2  تام میلز و دیگران،» ارزیابی نهادی، مقرراتی و رشایط مساعد« ص 2۵، 27، 2۹، ۳۱.

۳۳  محاسبه بر اساس 2028۱76۵۹۹ میلیارد افغانی سال مالی ۱۳۹2 خورشیدی)20۱2-20۱۳( انجام شده است. مراجعه شود به ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان، »خالصۀ چهارمین 

گزارش ترکیبی سال مالی 20۱2-20۱۳«)کابل: 20۱6(، ۱2.
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دیدگاه ها و مفاهیم. 2

تعاریف کاربردی 2 .1

حکومتداری خوب در این مقاله، در معنای وسیع آن، اشاره به »ایجاد یک سیستم موثری از همکاری، هامهنگی و تصمیم گیری« 

دارد.۳4 در حالیکه دایره چنین اداره ای بزرگرت از خود دولت است، اما حکومت ها هنوز هم بازیگران تاثیرگذار باالی صلح و جنگ 

اند. از این نظر، عامل ادارۀ خوب در سطح دولتی به ایجاد صلح، منجمله ظرفیت تامین صلح )که شامل ظرفیت امنیتی برای 

کنرتول قلمرو دولت، مقاومت در برابر تاخت و تاز بازیگران غیر دولتی و همچنان ظرفیت اجتامعی برای فراهم سازی خدمات 

و کاالهای عمومی است( و همچنان کیفیت نهادها )سیستم های که ویژگی های شمولیت، منایندگی، شفافیت و حسابدهی را 
دارند( کمک می کند.۳۵ در افغانستان، طیفی از بازیگران  رسمی و غیر رسمی در سطوح مختلف در اداره سهیم اند.۳6

بخش استخراج معادن در این تحقیق اشاره به طیف وسیعی از فعالیت های استخراجی، چه دستی، در مقیاس کوچک و غیر رسمی 

و یا خیلی پیرشفته، صنعتی، رسمی و یا تجارتی، در بخش منابع معدنی و فسیلی زیر زمینی دارد. این منابع شامل توسعۀ نفت و گاز، 

خط لوله، سنگ های گرانبها، سنگ مرمر، مس، طال، سنگ آهن و غیره می باشند.

در این مقاله توسعۀ اقتصادی اشاره به تغییر کیفی و تجدید ساختاری در اقتصاد کشور دارد که این مفهوم زیاد به رشد اقتصادی 

نزدیک است. شاخص اصلی انکشاف اقتصادی  عبارت از افزایش رسانۀ تولید ناخالص ملی است که انعکاس آن را در میزان تولید 
اقتصادی و سطح متوسط رفاه عمومی در کشور می توان دید.۳7

در قضیه افغانستان، در عوض انکشاف اقتصادی، شاید بهرت آن باشد که از )باز(ساخنت اقتصادی کشور بعد از سال 200۱ میالدی 

سخن گفت. از این منظر، کارشناسان تاکید دارند که »صلح و توسعه در ذات خود به هم وابسته اند: یکی بدون آن دیگری به 

دست منی آید.«۳8 متخصصانی که طرح چارچوب جامع انکشاف بانک جهانی را باالی کشور های جنگ زده تطبیق کرده اند، نیز 

به همین صورت تاکید می کنند که ثبات اقتصادی و اجتامعی و امنیت انسانی پیش رشط توسعۀ پایدار اند.۳۹ افغانستان یکی از 

مصادیق این مشاهده است که شهروندان در بخش های ناآرام تر از انکشاف مناطق خود محروم اند. مثاًل، در جنوب افغانستان 

نشانه های صلح دیده منی شود و به همین خاطر توسعه ای نیز در آنجا صورت منی گیرد.

جامعۀ مدنی در افغانستان معادل نهاد های مدنی است که از سوی مراجع دیگر متویل می شوند و این خود یک تعریف بسیار 

از این پدیده است. تعریف کاربردی ما از جامعه مدنی ماهیت مفهومی وسیع تری داشته که اشاره به طیف وسیعی از  محدود 

های  نهاد  ها(،  جرگه  و  شوراها  محلی)مثاًل  شوراهای  مانند  شوند.  افغانستان متویل منی  از سوی حکومت  که  دارد  بازیگرانی 

و  اجتامعی  اتحادیه های خربنگاری، سازمان های  معلمی، خربنگاران مستقل،  اتحادیه های  کارگری،  اتحادیه های  مذهبی، 
حرکت ها و ابتکارات محلی غیر رسمی.40

توسعۀ پایدار در اینجا در هامن معنایی که در گزارش برونت لند آمده، به کار رفته است:

توسعه عبارت از برآورده کردن نیازهای موجود بی آن که توانایی نسل آینده برای رفع نیازهایش زیر سوال برود. این خود 

در برگیرندۀ دو مفهوم است: مفهوم رضورت ها، به خصوص نیازهای اساسی جهان فقیر که باید به آن اولویت قایل 

شد؛ و مفهوم دیگر عبارت از ایدۀ اعامل محدودیت از ناحیه وضعیت تکنولوژیک و سازمان اجتامعی باالی توانایی 
محیط زیست جهت بر آورده ساخنت نیازهای فعلی و آتی است.4۱

سند چارچوب حسابدهی متقابل توکیو که از سوی افغانستان در سال 20۱2 میالدی امضا شد، حکومت افغانستان را متعهد به 
تامین حکومتداری خوب، انکشاف دومدار، شفافیت و اهداف برجستۀ دیگر می سازد.42

۳4  دیوید کورت رایت، »اداره، دموکراسی و صلح: چگونه ظرفیت دولت و نوعیت رژیم باالی چشم انداز صلح و جنگ تاثیرگذار است«)بنیاد آیندۀ زمین مشرتک، 20۱۳(، ۵.

۳۵  دیوید کورت رایت، »اداره، دموکراسی و صلح«، ۵.

۳6  برای بحث بیشرت مراجعه شود به آریه نجات، کریستوف گوستونی، بصیر فدا، جان کهلر. ادارۀ محلی در افغانستان: امور دولت و آینده منایندگی ولسوالی و قریجات، واحد تحقیق و ارزیابی 

افغانستان و مجمع حکومتداری افغانستان، )جون 20۱6(.

۳7  بانک جهانی، »فراتر از رشد اقتصادی: واژه نامه«،http://www.worldbank.org/depweb/english/beyond/global/glossary.html)آخرین دسرتسی ۱8 می 20۱6(.

۳8  گراسیانادل کاستلیو، بازسازی دولت های جنگزده: چالش بازسازی اقتصاد پسامنازعه)آکسفورد: انتشارات پوهنتون آکسفورد، 2008(، ۳۳.

۳۹  رول فون میجن فلت، »چارچوب جامع انکشافی و کشور های جنگ زده«) مقالۀ موضوعی، بانک جهانی، 200۱(، 6.

 C4P( »40  بحث مفصل در باب نقش جامعۀ مدنی در ترویح حکومتداری خوب در افغانستان. همچنان مراجعه شود به سیف ورلد، »افغانستان در مسیر گذار: چالش ها و فرصت ها برای صلح

Briefing, 20۱۵(، ص ۹-8.

4۱  گروو هارمل برونت لند، »گزارش کمیسون جهانی در باب محیط زیست و توسعه: آیندۀ مشرتک ما«)سازمان ملل، ۱۹87(.

42  چارچوب حسابدهی مشرتک توکیو، http://mof.gov.af/Content/files/TMAF_SOM_Report_Final_English.pdf.20۱2، )آخرین دسرتسی ۱8 می 20۱6(.

http://www.worldbank.org/depweb/english/beyond/global/glossary.html
http://mof.gov.af/Content/files/TMAF_SOM_Report_Final_English.pdf<060C>
http://mof.gov.af/Content/files/TMAF_SOM_Report_Final_English.pdf<060C>
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چارچوب مفهومی 2 .2

با توجه به توصیف زمینۀ فوق-پیوند میان بازیگران غیر دولتی، منازعه، فعالیت های بخش استخراجی، در کنار آن تعیین دستور 

کار از سوی حکومت و چالش های پیش روی تطبیق برنامه ها در یک کشور جنگ زده- اگر وضعیت و رویکرد فعلی در ارتباط به 

استخراج معادن در افغانستان ادامه داشته باشد، به نظر منی آید که این سکتور از توسعۀ اقتصادی کشور پشتیبانی کرده بتواند. 

به همین دلیل، بر مبنای اصول شناخته شده ای حامی بازسازی اقتصادی پس از جنگ، این مقاله اصول گسرتدۀ سیاست عامه 

برای بخش استخراج معادن را به منظور حامیت از انکشاف اقتصادی در افغانستان پیشنهاد می دارد. این چهار اصل روح کلی 

بحث های زیر را روی تقلیل تاثیرات منفی استخراج معادن و تقویت جامعۀ مدنی در افزایش سطح شفافیت و حسابدهی در ارتباط 

به مزایای این سکتور، تشکیل می دهد.

تعین صلح به عنوان هدف عمده

نخست، وقتی قرار است که اقتصاد جوامع بعد از جنگ بازسازی شود، تامین صلح باید هدف اساسی باشد.4۳ یکی از  متنفذین 

محلی از منطقۀ عینک که تجربۀ عملی از مردمی را که تحت تاثیر استخراج معدن و خشونت قرار دارند، با این هدف کامال موافق 

بوده و تاکید می دارد که حکومت نیاز به یک »برنامۀ مناسب برای این سکتور داشته« و در این برنامه باید »صلح به عنوان زمینه 

ساز رسمایه گذاری و توسعه در اولویت قرار داشته باشد.«

صلح به عنوان هدف دارای دو اصل جانبی دیگر، یعنی رفتارهای حساس به منازعه و شیوه های صلح پروری منطبق بر رشایط محلی، 

است.  نخست، استخراج منابع با ارزش طبیعی در یک محیط شکننده و جنگ زده احتامال »فارغ از منازعه« بوده منی تواند و به نحوی 

از انحا باالی دینامیسم منازعه نیز تاثیر خواهد گذاشت.44 چنین برخوردی با منازعه در افغانستان پیچیدگی های خاص خود را دارد. 

امروز، روابط در رستارس کشور متاثر از بی اعتامدی شدید و نبود نهاد های موثر است و باید به آن  منازعات قومی-تاریخی، منازعات 

ریشه ای )منازعاتی که به فساد، جهاد، رژیم طالبان و غیره دامن زد(، منازعات برخاسته از مداخله ای بعد از 200۱ و جوامع محلی 

محروم و متاثر از استخراج معدن، مانند منطقۀ مس عینک را نیز افزود.4۵ روال تصمیم گیری ها بسیار متمرکز و غیرشفاف است و اکرث 

بازیگران والیتی تصور می کنند که حکومت مرکزی مایل به ترشیک اطالعات منی باشد.46در اینجا ارادۀ سیاسی برای تغییر وضعیت 
موجود به چشم منی خورد و البته که برخی از مقامات عالیرتبه این وضعیت را به نفع خود نیز می دانند.47

اکرث تحلیل های کلیدی حامی توسعۀ استخراج معادن در افغانستان از درک این نکتۀ مهم عاجز مانده اند که استخراج صنعتی 

در کشور، تعداد  موجود  علیرغم خشونت های  میباشند.48  ذاتی حامل مخاطراتی  به طور  در خود  و  نبوده  منازعه  از  فارغ  معادن 

قلیلی از تجزیه و تحلیل ها میکانیزم های فراگیر برای ارزیابی دینامیسم این منازعات را طرح کرده اند ولی کاری به مدیریت و یا 

جلوگیری از عواقب فعالیت های مربوط به استخراج معادن انجام نداده اند. 

دوم، صلح پروری یک پروسۀ ثابت و معیاری نیست؛ بلکه باید متناسب با مختصات و رشایط هر محل با درنظر داشت دینامیسم 

منازعه به عنوان عامل کلیدی باشد. به همین سان، فعالیت های صلح پروری، ترویج حکومتداری خوب )و یا حکومتداری الزم( 

باید متناسب با محیط تطبیق آن باشد. هرچند در اسناد و تحلیل ها، وزارت معادن افغانستان و کشور های متویل کننده قصد 

تطبیق »بهرتین روش های آزموده شده ای بین املللی«4۹ را برای بهبود ادارۀ استخراج معادن دارند، اما این »بهرتین روش ها« 

الزاما مطابق وضعیت افغانستان بوده منی توانند. در واقعت امر، بسیاری از نهاد های دخیل-مانند بانک جهانی- اذعان می دارند 

که بهرتین روش ها و تجارب بین املللی الزامًا متناسب با رشایط تولیدکنندگان نوظهور مواد معدنی و متاثر از منازعه منی باشد.۵0 

رویکرد موثر عبارت از مدنظر گرفنت بهرتین تجارب و روش ها در پرتو وضعیت عمومی کشور، به منظور دست یافنت به نتایج رسیع 
و ممد بهبود گام به گام ادارۀ معادن است.۵۱

4۳  گراسیانادل کاستلیو، بازسازی دولت های جنگزده، 22۱.

44  ریموند گیلپن، »محرکه های اقتصادی قساوت های جمعی«)بنیاد استنلی، 20۱۵(، ص ۱؛ راب بیلی و دیگران، »رسمایه گذاری باالی ثبات: آیا توسعۀ معادن به ایجاد صلح کمک کرده 

می تواند؟« )لندن: چتم هاوس، 20۱۵(، ۵؛ انرتنشنل الررت، »فعالیت های تجارتی حساس به منازعه: رهنمودی برای بخش استخراج معادن«)لندن:نرتنشنل الررت، 200۵(.

4۵  اسرتندت و دیگران، »هایدروکاربن های افغانستان«، ۱2، ۱8، 24.

46  اسرتندت و دیگران، »هایدروکاربن های افغانستان«، ۱۳؛ ریموند گیلپن و اشلی  پاندیا، »بهرت ساخنت قرارداد های پر ارزش معدنی در افغانستان«)انستیتوت صلح ایاالت متحده، 20۱0(، 

ص 2.

47  اسرتندت و دیگران، »هایدروکاربن های افغانستان«، 24.

48  در میان چندین گزارش که این مساله را نادیده گرفته اند، دو گزارش مهم به طور مستقیم به پیوند های منابع با منازعه پرداخته اند که این گزارش ها ازبرنامۀ محیط زیست سازمان ملل و 

گزارش های انستیتوت چر. میچلسن:اولی براون و ارین بلنکن شیپ، »صلح پروری و مدیریت منابع طبیعی در افغانستان«؛ اسرتندت و دیگران، »هایدروکاربن های افغانستان« اند.

4۹  مثاًل مراجعه شود به وزارت معادن، »برنامۀ تجارتی 28Aug_am.pdf_Synopsis_2020۱0%20Plan%http://mom.gov.af/Content/files/Business،»20۱۵-20۱0 )آخرین 

دسرتسی ۱8 می 20۱6(.

۵0  دل کاستلیو، بازسازی دولت های جنگزده، ۳۳، 22۱؛ والری مارسل، ویراست، »رهنموی برای حکومتداری خوب در کشور های نوظهور تولیدکننده ای نفت و گاز«)لندن: چتم هاوس، 

.)20۱۵

۵۱  والری مارسل، ویراست، »رهنموی برای حکومتداری خوب.«
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۹ عملکرد متوازن در ادارۀ بخش معادن

به عنوان نتیجه گیری باید گفت که مفاهیم صلح پروری و حساسیت در برابر منازعه با یک دیگر پیوند داشته و بعضی اوقات تعریف 

شان دشوار است، اما با یک دیگر تفاوت های عمده دارند. اگر به طور عمومی بخواهیم حرف بزنیم، هدف صلح پروری جلوگیری 

از بروز، تکرار و یا تداوم منازعات مسلحانه است که شامل طیف وسیعی از اقدامات سیاسی، انکشافی، برشدوستانه و حقوق برشی 

می باشد.۵2 بدین صورت، کار باالی منازعه در چارچوب صلح پروری، به هدف تغییر دینامیسم  منازعه از طریق کاهش مشوق 

های اصلی آن و کمک به صلح در سطح اجتامعی است. در مقابل، حساسیت به منازعه در منت منازعه کار می کند، بنابرین یک 

اقدام)چه برنامۀ صلح پروری باشد یا چیز دیگر( پیامد های خواسته و یا ناخواسته را در منت منازعه از طریق کاهش تاثیرات منفی 

و افزایش تاثیرات مثبت، مدیریت می مناید.۵۳ برنامه های حساس به منازعه الزاما سهمی در صلح پروری و یا رسیدگی به عوامل 

برانگیزاننده ای منازعه ندارند؛ برنامه های انکشافی الزامًا مانع از منازعه نشده و اتفاقًا نابرابری و بی عدالتی را نیز عمیق تر ساخته 
می توانند؛ و صلح پروری، بر حسب معنای آن، همواره به منازعه حساس است.۵4

انکشاف آهسته و مرحله به مرحلۀ منابع

در ثانی، نهاد های قوی و موثر برای اداره، به خصوص برای مدیریت و استفاده از عواید، چالشی برای توسعه ای هر نوع دولتی، 

به خصوص در رده های متوسط و باالی درآمد، به حساب می آید.۵۵ در افغانستان، این چالش به مراتب بزرگرت بوده و حتا با وجود 
»بهرتین« مشوره ها و حامیت های مراجع متویلی نیز برای حل چالش های مذکور زمان بیشرتی نیاز است.۵6

اگر  باشد؛  داشته  وجود  بومی  و  محلی  تعلق  احساس  معادن  سکتور  انکشاف  اجندای  به  نسبت  اگر  واقعیت،  این  به  توجه  با 

رویکرد انکشاف سکتور معادن آهسته و مرحله به مرحله باشد تا عجله برای استخراج رسیع در چارچوب پروژه های گرانقیمت 

و پر ارزش که در برابر نوسانات نرخ جهانی محصوالت و محالحظات جیوپولتیکی آسیب پذیر است، در آن صورت چنین دستور 

کاری چانس زیادتری برای کمک به توسعۀ اقتصادی کشور دارد.۵7 چنین اجندایی به لحاظ محلی برنامه ریزی شده و مترکز 

اش روی قاعده مند کردن استخراج دستی و کوچک معادن، مانند سنگ شکنی، ذغال سنگ و سنگ های قیمتی، افزایش 

ارزش اقتصادی فعالیت های مذکور از طریق تبدیل آن به سنگ مرمر و صاف کاری آن در کشور، به عنوان یک منونه، می 

باشد.۵8 بهبود مرحله به مرحله به افزایش سطح نظارت و حسابدهی در کابل و والیات کمک کرده و در عین حال، در صورت 

مهیا شدن منابع ظرفیت بررسی و توازن را نیز ایجاد کرده می تواند.۵۹ به همین سان، بر اساس طرح برنامۀ انکشافی سازمان 

ملل متحد)UNDP( و برنامۀ محیط زیستی سازمان ملل متحد)UNEP( که در افغانستان زیر کار قرار دارد، حامیت از استخراج 

دستی کوچک و متوسط عواید رسیعرتی نصیب دولت- و مردم محلی- ساخته و از جانب دیگر به بهبود ماحول بخش استخراج 
و کارکرد اجتامعی آن نیز کمک می کند.60

تقویت و انکشاف یک قرارداد اجتامعی

یک  اساس  بر  که  تواند  می  داشته  پایدار  انکشاف  و  اقتصاد  در  بزرگ  سهم  صورتی  در  منابع  استخراج  بخش  سوم، 

اعتامد،  و  اجتامعی  انسجام  اصول  رس  بر  که  چارچوبی  شود؛  مدیریت  محلی  تعلق  با  و  پایدار  جامع،  اجتامعی  قرارداد 

پسا  محیط  یک  در  باشد.6۱  داشته  وجود  تری  گسرتده  توافق  برخود،  نظارت  داخلی  یا  و  بیرونی  های  نهاد  کنار  در 

مهم  رسمی  نهادهای  و  ساختارها  اندازۀ  به  اجتامعی  قرارداد  چنین  توسعۀ  که  ورزند  می  استدالل  ها  بسیاری  منازعه، 

محلی،  و  والیتی  مرکزی،  حکومتی  ساختارهای  میان  فعال  ارتباطات  بیشرت،  صرب  و  زمان  نیازمند  کار  این  است.62 

گفتگو  اطالعات،  ترشیک  مانند  مشخصی  اقدامات  اضافۀ  به  کلیدی،  بازیگران  دیگر  و  مدنی  جامعۀ  خصوصی،  بخش 

می  غیره،  و  همکاری  های  مشوق  افزایش  مشرتک،  های  خواست  و  ها  ارزش  بیان  و  تشخیص  واقعی،  منایندگان  با 

۵2  پیرت وودرا و دیانا چیگاس، » متایزی همراه با یک تفاوت: حساسیت به منازعه و صلح پروری«، )کمربیج، ماساچوست: پروژه های آموزشی مشرتک متعلق به ادارۀ مشوره دهی اقدام 

مشرتک انکشافی، 200۹(، ۳.

۵۳  پیرت وودرا و دیانا چیگاس، » متایزی همراه با یک تفاوت«، ۱0.

۵4  پیرت وودرا و دیانا چیگاس، » متایزی همراه با یک تفاوت« صص ۹-4.

۵۵  راب بیلی و دیگران، »رسمایه گذاری باالی ثبات« ۱0.

۵6  راب بیلی و دیگران، »رسمایه گذاری باالی ثبات«.

۵7  راب بیلی و دیگران، »رسمایه گذاری باالی ثبات«.

۵8  بانک جهانی، »افغانستان: معادن به عنوان منبع رشد«) واشنگنت دی سی: بانک جهانی، 2004(، صص ۵-6؛ ادارۀ حامیت از رسمایه گذاری در افغانستان، »تجارت در افغانستان: مرور 

کلی بر سکتور- معدن، انرژی و آب«)کابل، ادارۀ حامیت از رسمایه گذاری در افغانستان، 2008( ۱8.

۵۹  مارسل، »رهنمودی برای حکومتداری خوب«، 2.

60  برنامۀ انکشافی سازمان ملل و برنامه محیط زیست سازمان ملل، ابتکار ایجاد پایدار در بخش استخراج معادن در افغانستان)20۱6-20۱7(. مراجعه شود به میلز و دیگران، »ارزیابی نهادی، 

مقرراتی و رشایط کمک کننده«، 4۳، که در آن رویکرد توجه به کل سکتور پیشنهاد شده است.

6۱  یورگن باور و پول  جی. دونه، صلح اقتصاد: مبادی اقتصاد بزرگ برای دولت های خشونت زده)واشنگنت دی سی: انتشارات USIP، 20۱2(، صص ۱۱2-۱۱۳. همچنان مراجعه شود به 

راب بیلی و دیگران، »رسمایه گذاری باالی ثبات«، ۳8.

62  اسرتندت و دیگران، »هایدروکاربن های افغانستان«، ۳.
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قوی  مطالبات  و  توقعات  این  به  رسیدگی  به  آن  تطبیق  برای  معین  های  گام  برداشنت  و  برنامه  یک  تنظیم  باشد.6۳ 
کند.64 تامین  را  افغانها  متام  نفع  باید  معادن  از  برداری  بهره  که  تواند  می  گفته  پاسخ  شهروندان 

متنوع سازی اقتصادی و هزینه های اجتامعی

چهارم، برای این که بخش معادن در اقتصاد و توسعۀ پایدار سهم گرفته بتواند، هدف باید فراتر رفنت از اقتصاد معدن و متنوع 

سازی منابع عایداتی با مترکز روی فعالیت های مولد و اشتغال زا باشد.6۵ با استخراج صنعتی منابع طبیعی، »یک کشور به خودی 

خود مولد نشده و یا قابلیت های بلند زایش اقتصادی را به دست منی آورد.«66 کارشناسان درک کرده اند که در افغانستان، تاثیر 

بخش معادن »به ذات خود تحول آفرین« نبوده و »رسچشمۀ رشد همه گیر نیست.«67 تنها با رسمایه گذاری عواید معادن)مانند 

رسمایه گذاری باالی دارایی های درآمدزا( و یا ایجاد پیوند های تامینی و تولیدی میان سکتور های مختلف)مثاًل فعالیت های 

تفحصی چون مطالعات رانشی، رسوی و اکتشاف و یا فعالیت تولیدی مانند تهیه، صیقل زدن و یا آماده سازی مرنال ها به عنوان 

مواد خام برای صنایع( منابع طبیعی از توسعۀ اقتصادی کشور حامیت کرده می تواند. اما این پیوندها نوشداروی اقتصاد یک کشور 

نیست و در معرض انفعال، سقوط و پرسفت نیز قرار گرفته می تواند.68 متنوع سازی منابع عایداتی برای متام حکومت ها یک چالش 
عمده بوده که در این جا می توان به عنوان مثال به دولت های حوزۀ خلیج فارس اشاره کرد.6۹

حکومت جمهوری اسالمی افغانستان به طور خیلی مبهمی ابراز داشته است که عواید معادن را جزء مصارف بودجوی، به خصوص 

تامین هزینه های امنیتی، ساخته تا جایگزین کمک های رو به کاهش خارجی گردد. اما عواید معادن نباید رصف چنین هزینه های 

مرصفی و غیر درآمدزا شوند.70 عواید معادن باید همچون دارایی تلقی شود که از زیر زمین به روی زمین می آید تا تولید اجناس و 

خدمات ممکن گردد.7۱ در اینجا یک توافق نظر قوی وجود دارد که عواید منابع بایستی باالی دارایی های عامه، مانند قطار، جاده 
ها و زیرساخت های انرژی مرصف گردد.72

این که آیا معادن به توسعۀ اقتصادی کشور کمک کرده می تواند و یا خیر، »بسته به آن است که تا چه حدی یک کشور دارایی زیر 

زمینی خود را از طریق رسمایه گذاری مولد پول نقد و پیوند زدن سکتور معادن با سایر بخش های اقتصاد کشور، به رسمایه بدل کرده 

می تواند.«7۳شکل پایین قدم های میانی)پیوند های مالی، تولیدی، زیرساختی و منتج شدن آن به اقتصادی متنوع( را برجسته می 
سازد که برای سهمگیری بخش معادن در رشد، صنعتی شدن، اشتغال و دست یافنت به اهداف توسعۀ پایدار، رضوری است.74

شکل ۲- پیوند بخش معدنی با اهداف توسعۀ پایدار75

اقتصاد متنوعصنایع استخراجی

 ۱- پیوند های مالی

2- پیوند های تولیدی

۳- پیوند های زیرساختی 

4 پیوند های مرصفی

رشد-صنعتی سازی- 

اشتغال

6۳  یورگن باور و پول  جی. دونه، »صلح اقتصاد«.

64  اسرتندت و دیگران، »هایدروکاربن های افغانستان«، 20.

6۵  بیلی و دیگران، »رسمایه گذاری باالی ثبات«، 24 و ۳8.

66  بیلی و دیگران، »رسمایه گذاری باالی ثبات«، ۹.

67  بانک بین املللی بازسازی و توسعه، »برنامه و اسرتاتژی دهلیز منابع جمهوری اسالمی افغانستان: همه گیر ساخنت توسعه ای مبتنی بر معدن«)گزارش شامره ACS۱20۵، می 20۱۳(۱۱.

68  هیلو و دیگران، »چگونه منابع معدنی به تقویت رشد، صنعتی شدن و اشتغال زایی کمک کرده می تواند؟« )ارایه موضوع، گفتگو در مورد بخش استخراج معادن و توسعۀ پایدار،  برازیلیا، 

برازیل، ۳-۵ دسامرب 20۱4(، 8؛ بیلی، »رسمایه گذاری باالی ثبات«، ۱7-۱6.

6۹  هیلو و دیگران، »چگونه منابع معدنی به رشد کمک می کند«، ۹؛   بیلی، »رسمایه گذاری باالی ثبات«، ۹.

70  هیلو و دیگران، »چگونه منابع معدنی به رشد کمک می کند«، ۹؛   بیلی، »رسمایه گذاری باالی ثبات«، ۹.

7۱  بیلی، »رسمایه گذاری باالی ثبات«، ۹.

72  هیلو و دیگران، »چگونه منابع معدنی به رشد کمک می کند«،8.

7۳  پاول استیونز و دیگران، »نگاهی به مصیبت منابع طبیعی«)لندن: چتم هاوس، 20۱۵(، ۳.

74  هیلو و دیگران، »چگونه منابع معدنی به رشد کمک می کند«، ۵.

7۵  هیلو و دیگران، »چگونه منابع معدنی به رشد کمک می کند«، ۵.
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۱۱ عملکرد متوازن در ادارۀ بخش معادن

امروزه، ظرفیت کمی برای دست یافنت به چنین رشد اقتصادی از ناحیۀ معادن در افغانستان وجود دارد.76 در اینجا ظرفیت های 

یا  و  و...(  تیل  بیرل  سبزیجات،  جات،  میوه  یونیفورم،  اجناس)مانند  تدارک  استخراج،  در  محلی  سهمگیری  لحاظ  به  محدود 

خدمات)ساختامنی، ترانسپورت، رسویس غذا، خدمات تخنیکی و…( مشکالت زیادی وجود دارد، به خصوص وقتی پای کیفیت، 

اتکا و کمیت محصوالت و خدمات محلی در مناطق نزدیک به معادن میان می آید که گاه به شدت متغییر است و گاه هیچ وجود 

ندارد. این به معنای آن است که محصوالت »محلی« از مرکز و یا سایر مناطق به اینجا آورده می شود. البته، مردم محلی نیز می 

دانند که محصوالت و خدمات در »محل« شان تولید نشده که این خود تنش های از پیش موجود اجتامعی- قومی را تشدید کرده 

می تواند.

پیوندها)مالی،  واقعبینانه ای- کل گسرته ای  -به طور  آن  در  ندارد که  برنامۀ محلی  افغانستان هیچ  آید که حکومت  نظر می  به 

)البته،  باشد.  پایدار شناسایی شده  توسعۀ  اهداف  و  اقتصادی  انکشاف  استخراج،  میان صنعت  زیرساختی و مرصفی(  تولیدی، 

اسرتاتژی دهلیز منابع تنظیم شده است که عمدتًا معطوف به اتصاالت زیرساختی و ارزیابی تاثیرات زیست محیطی و اجتامعی این 

سکتور است.77( بر اساس چنین ارزیابی ای می شود که تصمیم »بلی/نه« را گرفت و اسرتاتژی ای به وجود آورد تا بر اساس آن 

امتیازات ناشی از توسعۀ معادن را با شهروندان و اجتامعات متاثر از استخراج به طور مساویانه و شفاف تقسیم کرد. حتا بر اساس 

سناریوهای خیلی خوشبینانه نیز افغانستان از دستیابی عواید قابل توجهی معادن دستکم یک دهه دور است. اما تخمین های 
موجود به شدت اغراق امیز بوده و هرگز جایگزین کمک های بیرونی شده منی تواند.78

برعالوه، عواید حکومت تنها یکی از راه هایی است که معادن از طریق آن می تواند به اقتصاد کشور کمک کند که این موضوع 

را در شکل سه در مورد سهم معادن در اقتصاد کشور هایی با درآمد پایین و متوسط نشان دادیم. این شکل توسط شورای معادن 
و فلزات تهیه گردیده است.7۹

شکل ۳: سهم کالن معادن در اقتصاد کشور هایی با درآمد متوسط و پایین80

بخش نارنجی: 

رسمایه گذاری مستقیم خارجی- رسمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش معادن مهمرتین جریان رسمایه 

گذاری بیرون در اقتصاد های کم درآمد بوده که گزینه های محدودی برای جذب رسمایۀ خارجی دارند. 

صادرات

صادرات معدنی به رسعت سهم فزاینده ای از کل صادرات اقتصاد های کم درآمد در 

کشور های زراعتی را به خود اختصاص می دهد؛ ولو اگر اساس صادرات کشور های 

مذکور ضعیف باشد. 

عواید حکومت

مالیات بر معادن تبدیل به مهمرتین منبع عایدات برای 

اقتصاد های کم درآمد با طرفیت محدود افزایش و وضع 

مالیات شده است.

عواید ملی)عواید ناخالص ملی و تولید ناخالص ملی(

 تکنولوژی های جدید معدنی خیلی پیرشفته و نیازمند 

رسمایۀ گزافی اند. مکان ها هامن قدر مهم اند که 

نتایج؛ ارزش محصوالت استخراجی در بیرون از کشور 

افزود می شود.

اشتغال

اشتغال در معادن  در 

مقایسه با کل نیروی 

کار اندک است.

60 الی ۹0 درصد کل 

رسمایه گذاری بیرونی.

۳0 الی 60 درصد کل 

صادرات

۳ الی 20 درصد عواید 

حکومت.

۳ الی ۱0 درصد کل 

عواید ملی.

۱ الی 2 درصد.

استفاده  با  توان  می  اساسا  را  مختلف  گیری  سهم   -۵

»نقشه  کالن  اقتصاد  در  حسابداری  سادۀ  چارچوب  از 

در  ها  پیوند  این  چگونه  که  داد  نشان  تا  کرد  برداری« 

اقتصاد ملی سهم می گیرند.(

76  میلز و دیگران، »ارزیابی نهادی، مقرراتی و رشایط کمک کننده«، ۳7.

77  بانک بین املللی بازسازی و توسعه، »برنامه و اسرتاتژی دهلیز منابع جمهوری اسالمی افغانستان: همه گیر ساخنت توسعه ای مبتنی بر معدن«؛ حکومت جمهوری اسالمی افغانستان، 

»ارزیابی اجتامعی و زیست محیطی برای بخش استخراج معدنی در افغانستان«، نسخۀ  سومی و نهایی)کابل:  حکومت جمهوری اسالمی افغانستان، 20۱۳(.

78  میلز و دیگران، »ارزیابی نهادی، مقرراتی و رشایط کمک کننده«، ۳۱ و 4۳.

7۹  شورای بین املللی معادن و فلزات، »نقش معادن در اقتصاد ملی« ویراست دوم.)شورای بین املللی معادن و فلزات، 20۱4(، ۱8.

80  شورای بین املللی معادن و فلزات، »نقش معادن در اقتصاد ملی« ویراست دوم.)شورای بین املللی معادن و فلزات، 20۱4(، ۱8)شکل ۱۱(.
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این شکل به خوبی نشان می دهد که مشاغل ایجاد شده توسط استخراج معادن وابسته به سایر بخش ها نیز است؛ عملیات 

استخراج در معادن سنگ و نفت و گاز بسیار محدود بوده و نیازهای کوتاه مدت برای کارگران غیر ماهر، شاید بین ۱ الی 2 سال 

در جریان مرحلۀ ساخت، زمانی که  از عمر معادن بیشرت از۳0 الی ۵0 سال گذشته باشد، به وجود می آید.8۱ این میعاد برخالف 

توقع مردم محلی است که به طور گسرتده ای باور دارند که برای مردم این منطقه)و نه از والیت و کشور دیگر( به طور متام وقت 

در معادن کار پیدا خواهد کرد.

به طور عمومی تر، در این کشور ظرفیت کمی برای کارگر ماهر جهت کار در بخش استخراج صنعتی معادن وجود دارد. همچنان، 

موانع چشمگیر اجتامعی-فرهنگی برای سهمگیری در این بخش موجو داست. هیچ نشانه ای دیده منی شود که پالیسی های 

استخدام برای کارگران غیر ماهر در راستای اولویت های استخدام مردم محلی از مناطق منازعه زده در چارچوب رویکرد حساسیت 

ارفاق، شناخت، گروه  بر اساس  افراد  به  اگر مشاغل  بسیار کهنۀ قومی،  با درنظرداشت مسایل  تدوین گردد.  منازعه خیزی،  به 

بازی- در غیاب پالیسی های روشن و حساس به منازعۀ استخدام و تدارکات- داده شود، در آن چانس زیادی برای برانگیخته شدن 

خشونت و منازعه وجود دارد.82 اجتامعات محلی در برخی محالت اطراف معادن پذیرای ایدۀ آوردن کارگر از مناطق دیگر نیستند. 

برخی افراد در حکومت ابراز نگرانی کرده اند که سیاست های اولویت های محلی شاید در تضاد با قوانین سازمان تجارت جهانی 
باشد.8۳

بیان مشکل 2 .3

علیرغم این که افغانستان رسشار از معادن و منابع طبیعی است و اهمیت زیادی در سال های اخیر به این سکتور قایل گردیده 

است، اما عواید مورد توقع از آن به خاطر رشایط داخلی و بیرونی محقق نشده است.  به خصوص، موانع مربوط به ادارۀ منابع 

در راستای توسعۀ موثر، تطبیق و نظارت بر پالیسی ها و اسرتاتژی های جلوگیری از فساد و مدیریت هزینه ها و مفاد اقتصادی، 

توسعۀ کشور  به  برای کمک  ملی  به رسمایۀ  منابع طبیعی  تبدیل کردن  راه  افغانستان جهت  بر رس  زیستی،  و محیط  اجتامعی 

وجود دارند. ادارۀ ضعیف بخش معادن-چه در ارتباط به جریان های مالی و یا تاثیرات محیط زیستی و اجتامعی- به طور مستقیم 

تاثیرات خود را باالی به دست آوردن میزان مزایا و عواید از سوی دولت و نفعی که مردم به نوبۀ خود از این بخش به دست آورده 

می توانند،  بر جای می گذارد و از جانب دیگر نقش تعیین کننده ای در این مورد دارد که مزایای این سکتور توسط دیگر بازیگران 

جذب می گردد و یا این که به خاطر جنگ، تاخیر، توقف پروژه ها و هزینه های ثابت به هدر می رود.

در اینجا می خواهیم چند قدم به عقب بگذاریم تا به این سوال تعیین کننده بپردازیم که در صورت ممکن، چگونه استخراج معادن 

با تشخیص چالش ها و پیشنهادات در  آیا  بر اساس اصول مطروحه،  و  تواند  افغانستان کمک کرده می  اقتصادی  انکشاف  به 

راستای عملکرد متوزان می تواند که تاثیرات منفی استخراج معادن را از طریق ارزیابی محیط زیستی اجتامعی کم ساخته و به 

میزان شفافیت و حسابدهی در ارتباط به امتیازات این سکتور با حامیت جامعۀ مدنی و AEITI بیفزاید.

8۱  شورای بین املللی معادن و فلزات، »نقش معادن در اقتصاد ملی« ویراست دوم.)شورای بین املللی معادن و فلزات، 20۱4(، 7.

82  مثاًل مراجعه شود به انرتنشنل آلررت، »فعالیت های تجارتی حساس به منازعه«، ۱۱.

8۳  مصاحبه با منبع حکومتی، اکتوبر 20۱۵.
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روش شناسی تحقیق. 3

هدف و روش شناسی 3 .1

نقطۀ مترکز تحقیق روی اداره و سهم اسرتاتژیک بخش معادن در اقتصاد افغانستان میباشد که نیازمند ترکیبی از رویکردها برای 

بررسی سیاست و دیدگاه حکومت در باب انکشاف این بخش، چارچوب حقوقی، ظرفیت نهادی، هامهنگی و ترشیک مساعی بین 

نهاد های مربوطه است. ارزیابی قرارداد و نظارت بر اجرای آن در مطابقت با رشایط قرارداد، نیز بررسی گردیده است. برای پیگیری 

این هدف، در این مطالعه ترکیبی از رویکرد  آکادمیک و تحقیق عملی، به شمول مرور پیشینه و اسناد مرتبط به منظور تنظیم 

چارچوب مسایل، طرح سواالت مربوطه و تعیین مسیر پروسۀ جمع آوری اطالعات به کار گرفته شده است.

به این منظور، مرور موضوعات کلیدی در تحقیقات بخش معادن، منجمله تاثیرات محیطی و اجتامعی استخراج معادن و همچنان 

روابط آن با  منازعه و یا کمک به آوردن صلح صورت گرفته است.  به تعقیب آن اسناد رسمی، رسوی ها و مقاالت پژوهشی در 

باب معادن افغانستان نیز مرور گردیده است. مثاًل، قوانین مرنال ها، هایدرو کاربن و محیط زیست، قوانین و پالیسی های ملی 

استخراج معدن، در کنار معیارهای طرح شفافیت صنایع استخراجی )EITI( مرور و  نظرانداری گردیده است.

جمع آوری اطالعات 3 .2

در این تحقیق درخواست تعامل با متام جوانب ذیدخل در سکتور معادن، مانند مقامات حکومتی، بخش خصوصی، جامعۀ مدنی و 

مراجع متویل کننده که به این بخش عالقمند اند، صورت گرفته است. نه تنها مصاحبه با هر یک از این جوانب صورت گرفت بلکه 

یافته ها و پیشنهادات نیز در مالقات با آنها به خاطر مرور و دریافت نظرات شان رشیک ساخته شد. صنعت استخراج معادن پیچیده 

بوده، فهم و تحلیل آن کار چالش برانگیزی است. در نتیجه، سوالنامه ها برای جمع آوری اطالعات برای هر مصاحبه شونده نیمه 

باز و متامیز طرح گردید. منونه گیری تخصصی) expert sampling( و منونه گیری دنباله دار)snowball sampling ( برای شناسایی و 

مصاحبه با منابع کلیدی استفاده گردیده است. با در نظرداشت تخصص و دانش محلی، هرچند محدود در باب این موضوع، بیشرت 

از ۳0 درخواست مصاحبه صورت گرفت که از آن جمله مشاورین پروژه موفق به مصاحبه با 27 تن گردیدند. مصاحبه ها عمدتا به 

صورت رو در رو در کابل انجام یافت و البته با برخی به صورت تیلفونی نیز مصاحبه شد. هر یک از این مصاحبه ها بین یک الی 

دو ساعت دوام کرد و برای پیگیری و توضیح سواالت و یا به اشرتاک گذاشنت اسناد و اطالعات جدید، توسط ایمیل بعد از انجام 

مصاحبه نیز صورت گرفت. نام برخی از مصاحبه شوندگان در اینجا به خاطر مسایل تجاری و مسلکی محرم باقی مانده است.

محک زدن یافته ها و پیشنهادات 3 .3

ماه های  بین  کابل  در  و همچنان 27 مصاحبه که عمدتا  دو مشاور  از جانب  ای  کتابخانه  تحقیق  از  تحقیق پس  اولی  مسودۀ 

سپتامرب الی اکتوبر 20۱۵ میالدی انجام شد، تحریر گردید. در ماه نوامرب، واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان و مجمع حکومتداری 

افغانستان مسودۀ تحقیق را در اختیار صاحب نظران قرار داد. همچنان روی این مسوده بحث آزادی نیز صورت گرفت که از جانب 

از حکومت، جامعۀ مدنی و مراجع متویل کننده در 20 دسامرب 20۱۵  با اشرتاک منایندگانی  افغانستان  ارزیابی  و  واحد تحقیق 

میالدی دایر گردیده بود.  مسوده در پاسخ به نظرات مرورگران و اعضای بحث آزاد ویرایش گردید.

محدودیت ها 3 .4

برخی از مصاحبه شوندگان کلیدی به دلیل محدودیت های زمانی و یا امنیتی درخواست مصاحبه را رد کردند. محدودیت های دیگر 

شامل طراحی پروژه و محدودیت های امنیتی نیز می شد که بیرون از کابل امکان مصاحبه و یا برگزاری بحث آزاد در دیگر والیات 

وجود نداشت.
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کاهش و مدیریت تاثیرات منفی. 4

ارزیابی تاثیر اجتامعی و محیط زیستی 4 .1

ارزیابی تاثیرات اجتامعی و محیط زیستی)ESIA( یک نیازمندی حقوقی و مقرراتی در افغانستان، هامنند هر کشور دیگری، برای 

هر پروژه ای است که تاثیر منفی ملموس باالی محیط زیست دارد.84 ارزیابی تاثیرات رشط پروسۀ صدور مجوز قبل از آغاز هر پروژه 

ای است که فعالیت های آن باالی مردم و محیط زیست تاثیر منفی برجسته دارد. تاثیرات محیط زیستی و اجتامعی با یک دیگر 

در ارتباط بوده و به همین صورت نیز مورد ارزیابی قرار گیرند. به خصوص، مقررات)2008( ارزیابی محیط زیستی)EIA( در چهار 

کتگوری تقسیم شده است که در صورتی پروژه ای از سوی ادارۀ حفاظت از محیط زیست تایید شود، به آن نیاز دارد:

در کتگوری اول  فعالیت هایی گنجانیده شده است که دارای تاثیرات نامساعد بسیار زیاد و بی سابقه ای بوده که . 1

شامل  استخراج و تولید آهن، ذغال، طال، مس، سلفر و سنگ های گرانبها، ساخت کارخانه های بزرگ ذوب، ساخت 

بند های بزرگ آب و دفن زباله های سمی می شود.

در کتگوری دوم فعالیت های گنجانده شده است که به طور بالقوه تاثیرات نامساعد چشمگیر محیطی داشته که اثرات . 2

آن کمرت از کتگوری اول شدید است و شامل تاسیسات کوچک تولید برق، استخراج تجارتی ریگ، سنگریزه، سنگ 

آهک، خاک رس، سلفور و سایر مرنال ها با هزینۀ بیشرت از ۱.۵ میلیون دالر، بند های کوچک آب، زباله داخلی و یا 

زباله های صنعتی محدود می شود.

در این بخش فعالیت ها در مناطق حساس به لحاظ محیط زیستی قرار دارد.. 3

در این دسته فعالیت هایی قرار دارد که از نظر ادارۀ حفاظت از محیط زیست تاثیرات منفی برجسته باالی محیط . 4
زیست دارد.85

در حالیکه مزایا، امتیازات و فرصت های پروژه های استخراج معادن در سطح ملی توزیع می گردد اما تاثیرات منفی پروژه های 

معدنی در سطح محلی باقی مانده، باالی محیط زیست، اجتامعات حول پروژه ها)در سطوح اجتامعی و فرهنگی(، اقتصاد و زیر 

ساخت های محلی را متاثر ساخته که درکنار آن رسازیر شدن مردم جویای کار از مناطق دیگر نیز باید به آن افزود. ماهیت و اندازۀ 

مزایای به دست آمده)عمدتا در سطح ملی( و به جا ماندن تاثیرات منفی باالی اجتامعات محلی بسته به میزان، ماهیت و تداوم 

پروژه های معدنی، جیولوژی و جغرافیای محل استخراج و مردمی که از زمین و منابع در و یا اطراف پروژه استفاده می کنند، است.

ارزیابی تاثیرات اجتامعی و محیط زیستی چیست؟

پیشنهادی  های  پروژه  بزرگ  بالقوۀ  تاثیرات   )۱ که  است  ای  مدیریتی  سیستم  از  عبارت  محیطی  و  اجتامعی  تاثیرات  ارزیابی 

باالی مردم و محیط زیست شان را، به شمول تاثیرات طرح های پروژۀ بدیل و بدیل های ناممکن، پیش بینی می کند؛ 2(طرح 

هایی را برای جلوگیری و یا مدیریت چنین تاثیراتی را مطرح کرده، متهیدات کاهش و نظارت بر پالن مدیریت محیط زیستی و 

اجتامعی)ESMP( را تعریف می مناید. موفقیت ارزیابی تاثیر اجتامعی و محیط زیستی به عملی شدن اقدامات احتیاطی و کاهش 

دهنده ای پیش بینی شده در برنامۀ مدیریت محیطی و اجتامعی، به خصوص در جریان ساخت و عملیات که سخت ترین تاثیرات 

را دارد، وابسته است.86 البته، عملی شدن معیارها خود چالشی ترین بخش تطبیق پروژه است.

اگر تاثیرات برجسته ای انتظار منی رود، در آن صورت ارزیابی تاثیرات محیطی و اجتامعی باید شامل یک بیان روشن در مورد این 

تاثیر باشد. ارزیابی تاثیرات محیطی و اجتامعی باید تاثیرات مستقیم، غیر مستقیم، ترغیبی و فزاینده را در متام مراحل پروژه)پیش 

از ساخت تا زمان بسنت پروژه( بررسی کرده و همچنان توجه اش را به سایر تاثیرات کوتاه مدت و بلندمدت در خود ساحۀ تاثیرات 

پروژه)ها( و همچنان اثرات بالقوۀ رخداد های قوی- بدون تقسیم بندی پروژه، معطوف دارد.87 یک ضامنت مالی باید به خاطر پیش 

بینی وقوع حوادث طبیعی)مانند سیالب ها، زلزله ها و لغزش زمین( در پروژه پیش بینی شده و قبل از آغاز کار به ان پرداخته شود.

http://nepa.gov.af/Content/Media/Documents/( ۱6؛  مادۀ  شمسی(،   ۱۳87(2007  ،۹۱2 شامره  رسمی  زیست)جریدۀ  محیط  قانون    84

http://mom.gov.af/Content/files/Hydrocarbons_(۵2؛ مادۀ   ،200۹ رسمی(  ها)جریدۀ  هایدروکاربن  قانون   ،)pdf.ELFINAL2007English۱820۱۵۱67۵04۵۵۵۵۳۳2۵۳2۵

http://mom.gov.af/Content/files/(20۱4 رسمی(،  ها)جریۀ  مرنال  قانون  Final.pdf-)20۱4_Unofficial_English_Translation_dated_March(-200۹_Law(؛ 
http://mom.gov.af/Content/files/ (۱۳.2 20۱۱، بخش ،)20( مادۀ 8۹؛ پالیسی ملی معدن)جریدۀ رسمیEnglish.pdf%20۱۵-May-۱۹-20Law%20Minerals%-Afghanistan

.)Mining_Regulations.pdf

http://mom.gov.af/Content/files/EIA_( فعالیت ها.  معاینۀ  و زیست محیطی)جریدۀ رسمی(، 2008)۱۳88 خورشیدی(، مقررۀ 2، جدول ۱:  اجتامعی  اثرات  ارزیابی  8۵  مقررات 

)Regulations_PDF.pdf

86  رابرت گودلند، »یادداشت معلوماتی انستیوت منابع طبیعی جهانی برای دسرتسی به قانون و اجراات: ارزیابی اجتامعی و زیست محیطی«)واشنگنت دی سی:انستیوت منابع طبیعی جهانی، 

2008(؛ ۳.

87  ابتکار ضامنت برای استخراج مسوالنه ای معادن، »معیار برای استخراج مسووالنه«، مسودۀ 2.0 )ابتکار ضامنت برای استخراج مسوالنه ای معادن، 20۱6(، فصل 4.۱.2

http://nepa.gov.af/Content/Media/Documents/ELFINAL2007English18201516750455553325325.pdf
http://mom.gov.af/Content/files/Hydrocarbons_Law_2009-(Unofficial_English_Translation_dated_March_2014)-Final.pdf
http://nepa.gov.af/Content/Media/Documents/ELFINAL2007English18201516750455553325325.pdf
http://nepa.gov.af/Content/Media/Documents/ELFINAL2007English18201516750455553325325.pdf
http://mom.gov.af/Content/files/Afghanistan- Minerals Law-19-May-2015 English.pdf
http://mom.gov.af/Content/files/Hydrocarbons_Law_2009-(Unofficial_English_Translation_dated_March_2014)-Final.pdf
http://mom.gov.af/Content/files/Hydrocarbons_Law_2009-(Unofficial_English_Translation_dated_March_2014)-Final.pdf
http://mom.gov.af/Content/files/Mining_Regulations.pdf
http://mom.gov.af/Content/files/Afghanistan- Minerals Law-19-May-2015 English.pdf
http://mom.gov.af/Content/files/Afghanistan- Minerals Law-19-May-2015 English.pdf
http://mom.gov.af/Content/files/Mining_Regulations.pdf
http://mom.gov.af/Content/files/EIA_Regulations_PDF.pdf
http://mom.gov.af/Content/files/EIA_Regulations_PDF.pdf
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۱۵ عملکرد متوازن در ادارۀ بخش معادن

به طور معمول، مراحل ارزیابی تاثیرات محیطی و اجتامعی شامل بررسی در جریان انتخاب پروژه، نگاه دقیق برای تشخیص 

مسایل کلیدیی که در جریان آماده گی و تعیین قابلیت اجرا باید معاینه گردند و بعد بررسی پروسۀ ارزیابی محیطی و اجتامعی این 

مسایل کلیدی می شود. با درنظرداشت میزان فعالیت ها و ماهیت منطقۀ استخراجی و مردمی که در آنجا زندگی می کنند، روند 

مطالعۀ تاثیرات بالقوه دو سال را، قبل از این که گزارش کامل و تقدیم مقامات مربوطه شود، در بر می گیرد. تصویب رسمی پروژه 

قبل از آغاز فعالیت ها رضور است. زمانی که پروژه اجازۀ رسمی دریافت کرد، برنامۀ  کاهش دهنده ای ESMP تبدیل به بخشی از 

پروژه شده و اجرای آن، به ویژه در مرحلۀ ساخت و عملیات، فورًا آغاز می گردد. زمانی که پروژه متام می شود، ESMP نیز متام 
شده و یا برنامۀ مسدود کردن ساحه تطبیق می گردد.88

اشرتاک مردم در پروژه های معدنی که به طور بالقوه از آن متاثر می گردند، در عمل نشان داده است که کیفیت ارزیابی تاثیرات 

محیطی و اجتامعی را بهبود بخشیده و حامیت جوامع محلی را از پروژه از طریق داخل ساخنت مردم محل در پروسه و تصمیم 

گیری های مربوط به آن، به دست آورده می تواند.8۹ مشارکت مردم از هامن زمانی که تعیین می گردد، آغاز شده و در متام مراحل 

طراحی، عملیات و ساخت پروژه ادامه یافته و با ختم پرژوه و احیای ساحات استخراج پایان می باید؛ البته برخی اوقات این حضور 

در صورتی که نیاز به بهبود و بازیافت منابع آبی در ساحات استخراجی باشد، ادامه پیدا می کند.۹0 مشارکت مردم محلی در ارزیابی 

تاثیرات اجتامعی و محیطی از پیوند های عمیق میان پروژه های معدنی و اقتصادی بومی و انکشاف اجتامعات محلی نیز حامیت 

می کند. هدف ارزیابی تاثیرات اجتامعی به طور فزاینده ای عبارت از افزایش مزایا برای اجتامعات متاثر از پروژه های معدنی 

است. مثاًل، ارزیابی تاثیرات موارد زیر را تسهیل کرده می تواند:

تعدیل زیرساخت پروژه برای حصول اطمینان از رسیدگی به نیازهای جوامع محلی؛ فراهم ساخنت منابع مالی برای 

انکشاف  برنامۀ  یک  کشیدن  تصور  به  روند  و  بومی  پایدار  انکشاف  از  راستای حامیت  در  اجتامعی  گذاری  رسمایه 

با  تدارکات  و  برای مردم  افزایش حد اکرثی فرصت های محلی)مثاًل شغل  به  واقعی  تعهد  اجتامعات؛  اسرتاتژیک 

استفاده از منابع محلی( از طریق رفع موانع برای افراد و نهاد های تامین کننده ای محصوالت و خدمات؛ و فراهم 
سازی آموزش و حامیت از مردم محلی.۹۱

محتوای معیاری گزارش ارزیابی تاثیرات محیطی و اجتامعی شامل این موارد است: ۱( خالصۀ موضوع، 2( مروری بر پالیسی، 

چارچوب های حقوقی و اداری، ۳( توصیف پروژه، 4( اطالعات اولیه و بنیادین، ۵( تشخیص تاثیرات اجتامعی و محیط زیستی، 

6(تحلیل طرح و تاثیرات پروژۀ بدیل و 7( و برنامه های مدیریت اجتامعی و زیست محیطی.۹2 ارزیابی تاثیرات محیطی و اجتامعی 

و همچنان برنامه های مدیریت اجتامعی و زیست محیطی باید »به تشخیص و ارزیابی متام تاثیرات بالقوۀ مهم اجتامعی و زیست 

محیطی بپردازد«۹۳ و همچنان به طور بارزی تاثیرات بالقوه را به شمول)ولی نه محدود به( ساحات زیر در نظر داشته باشد:

تاثیرات زیست محیطی)مانند ساییدگی روی زمین، تولید زباله، کیفیت هوا، تنوع جانداران، انواع در معرض خطر  •

انقراض، رس و صدا، استفاده از آب و کیفیت آن، احتامل زلزله و غیره(؛

تاثیرات اجتامعی)مثاًل، مسکن، زیرساخت، خدمات اجتامعی، فقر، صحت مصوونیت فزیکی و روانی اجتامع، اقتصاد  •

محلی، اسکان مجدد، خدمات اکوسیستم، اشتغال، جابه جایی جمعیتی، تاثیرات متفاوت و یا مشخص باالی زمان(؛

کارگر و وضعیت کاری؛ •

حقوق برش؛ •

تاثیرات فرامرزی)مثاًل آلودگی هوا، استفاده از آبراهه های بین املللی(؛ •

گاز های گلخانه ای؛ •

تاثیرات بالقوه باالی ساحات تاریخی جهانی؛ •

و  • جوانان  قومی،  های  اقلیت  زنان،  پذیر)مثاًل،  آسیب  های  گروه  و  افراد  یا  و  بومی  مردم  باالی  بالقوه  تاثیرات 

سالخوردگان(، به شمول تاثیر باالی فرهنگ و میراث های فرهنگی؛

88  رابرت گودلند، »یادداش معلوماتی انستیوت منابع طبیعی جهانی«، ۵.

8۹  ابتکار ضامنت برای استخراج مسوالنه ای معادن، »معیار برای استخراج مسووالنه«، فصل 4.۱.

۹0  رابرت گودلند، »یادداش معلوماتی انستیوت منابع طبیعی جهانی«، ۱۱.

.iv ،)20۱۵ ،۹۱  فرانک وانکلی و دیگران، ارزیابی تاثیرات اجتامعی: رهنمودی برای ارزیابی و مدیریت تاثیرات اجتامعی پروژه ها)فارگو، انجمن بین املللی ارزیابی تاثیرات

۹2  رابرت گودلند، »یادداش معلوماتی انستیوت منابع طبیعی جهانی«، 6.

۹۳  ابتکار ضامنت برای استخراج مسووالنه ای معادن، »معیار برای استخراج مسووالنه«، فصل 4.۱.2.
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AREU ۱6

مخاطرات اجتامعی-سیاسی، به شمول تخطی حقوق برشی، منازعه و بی ثباتی سیاسی.94 •

چنین تاثیراتی باید بر اساس این که چگونه باالی مردم مختلف در ساحات تحت استخراج اثر گذار است، بررسی شود. ارزیابی 

محیطی و اجتامعی باید تنش های بین القومی و عمومی را شناسایی کرده بتواند. در این ارزیابی باید تاثیرات جنسیتی نیز در نظر 

گرفته شود چون در بخش استخراج معادن تاثیرات منفی به شکل نا متوزانی باالی زنان تحمیل گردیده و ساختار های موجود 

مانند  پذیر،  آسیب  باالی گروه های  را  تاثیرات  باید  اجتامعی  و  ارزیابی محیطی  به همین سان،  تقویت می مناید.  را  نابرابری 

معلولین، خانواده های بدون زمین، کوچی ها، یتیامن، عودت کنندگان، بیجاشدگان داخلی و غیره را نیز درنظر گیرد.۹۵ 

برنامه های مدیریت اجتامعی و زیست محیطی  پر بارترین و مهمرتین بخش گزارش ارزیابی تاثیرات اجتامعی و محیطی است. 

این بخش شامل »طیفی از متهیدات پیشگیرانه، کاهش دهنده، جربان کننده، نظارت کننده و نهادینه برای تطبیق آن در جریان 

ساخت، عملیات و ختم پروژه به منظور از میان بردن  تاثیرات محیطی و اجتامعی و یا کاهش آن در حد قابل تحمل می شود.«۹6 

برنامه های مدیریت محیطی و اجتامعی تقسیم اوقات تطبیق متهیدات را که جزی از اجرای پروژه است و همچنان تخمین هزینه 

ها و منابع مالی تطبیق این سه جنبۀ این برنامه را فراهم می کند: کاهش بخشیدن، نظارت و تقویت ظرفیت.۹7 برنامه های مدیریت 

اقتصادی و محیطی  باید ساخته شده و قبل از اجرای عملیات خاک برداری از ساحۀ استخراج اجرای آن آغاز گردیده باشد.۹8 
ارزیابی تاثیرات محیطی و اجتامعی توام با برنامۀ بسنت پروژه و ضامنت مالی باشد.۹۹

تصویر: معدن منک طاقچۀ خانه، والیت تخار)تهیه شده توسط وزارت معادن(

)SESA-EI(تفاوت با ارزیابی اسرتاتژیک تاثیر محیطی و اجتامعی برای استخراج صنعتی

باید توضیح داد که ارزیابی تاثیرات محیطی و اجتامعی عبارت از ارزیابی ساحۀ مشخص استخراج است که از سوی مسوولین 

پروژه پیشنهاد می گردد؛ این جزء رشایط  برای رشکت هایی است که مجوز استخراج یک معدن را از حکومت دریافت می دارند. 

در مقابل، ارزیابی اسرتاتژیک تاثیر محیطی و اجتامعی برای استخراج صنعتی)SESA-EI( عبارت از سند پالیسی است که توسط و 

برای وزارت معادن و پطرولیم تهیه می گردد تا به واسطه آن تاثیرات فزاینده ای)مثاًل، تاثیرات چندجانبه و همزمان متام پروژه ها 

در والیت مختلف و یا کل کشور( صنعت استخراج معادن و پیشنهادات سیاستگذارانه تشخیص داده شود.

SESA-EI کار  SESA-EI را روی دست گرفت و در نوامرب 20۱۳ میالدی خامته داد. هرچند تهیۀ سند  وزارت معادن ترتیب سند 

پردامنه ای بود، اما محدودیت هایی نیز در خود دارد؛ این سند به صورت دفرتی نوشته شده، دسرتسی عمومی به آن آسان نیست 

و تنها به زبان انگلیسی می باشد. دامنۀ استفاده از این سند با توجه به تفصیل آن با ۹2 پیشنهاد) بی هیچ اولویت بندی ای(، نیز 

محدود به نظر می آید.۱00 روند طرح و توسعۀ سند SESA-EI هنوز هم دارای خال های قابل مالحظه، مانند پرداخنت به تاثیرات 

۹4  ابتکار ضامنت برای استخراج مسووالنه ای معادن، »معیار برای استخراج مسووالنه«، فصل 4.۱.

۹۵  لیز الدن ویلی، »ادارۀ زمین در تقاطع: مروری بر قانون جدید پیشنهادی ادارۀ زمین«)کابل: واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، 20۱2(، ۵.

۹6  رابرت گودلند، »یادداش معلوماتی انستیوت منابع طبیعی جهانی«، ۹.

۹7  رابرت گودلند، »یادداش معلوماتی انستیوت منابع طبیعی جهانی«، ۹.

۹8  ابتکار ضامنت برای استخراج مسووالنه ای معادن، »معیار برای استخراج مسووالنه«، فصل 4.۱.۱.

۹۹  ابتکار ضامنت برای استخراج مسووالنه ای معادن، »معیار برای استخراج مسووالنه«، فصل 4.۱.2. همچنان مراجعه شود به جراردو دامونت، »مقالۀ توضیحی پالیسی: بهبود رشایط 

مدیریت استخراج منابع از طریق ارزیابی های تاثیرات زیست محیطی«)لیام:مشوره دهی در مورد اقدام عملی از جانب رشکت مشورتیELLA، سال 20۱۳( ص ۳.

۱00 مراجعه شود به فرناندو لویزا و الرباسین جوردن، »فضای اسرتاتژیک و ارزیابی اجتامعی بخش معادن«)واشنگنت دی سی: بانک جهانی، 20۱0(، که پارامرت ها برای مشارکت عامه را از 
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۱7 عملکرد متوازن در ادارۀ بخش معادن

چندجانبه و همزمان)مثاًل از مترکز پروژه در یک نقطۀ معین(، فقدان الرتناتیف،  مخاطرات زمین شناسی و زمین لرزه ای ناشی از 

استخراج معادن در و یا نزدیک به خطوط گسل زمین در چمن، سیستم سنتی ادغام آب های محلی، پروژۀ خطوط لولۀ ترکمنستان- 

افغانستان-پاکستان- هندوستان)TAPI(، مخاطرات اجتامعی-سیاسی و قومی-مذهبی و غیره  می باشد. 

قوانین و سیاست های مرتبط با مدیریت تاثیرات منفی

قانون زیست محیطی

در موضوعات زیست محیطی، قانون محیط زیست باالتر و عالی تر از هر قانونی، به استثنای قانون اساسی است.۱0۱ قانون محیط 

زیست یک سلسله مقرراتی را برای مدیریت تاثیرات فعالیت ها باالی محیط زیست، از جمله ارزیابی تاثیرات زیست محیطی۱02 و 

طرزالعمل تایید برنامۀ کاهش اثرات همراه با بورد متخصصان ارزیابی اثرات زیست محیطی و پیش رشط مشارکت عامه مقرر می 

دارد. بر اساس قانون محیط زیست، باید بیانیۀ تاثیر محیط زیستی و برنامۀ کاهش اثرات پروژه از سوی ادارۀ حفاظت از محیط 

زیست تایید گردید. یعنی، قبل از این که یک وزارتخانه و یا ادارۀ ملی به یک فرد و یا رشکت اجازۀ »فعالیت و یا تطبیق پروژه، 

برنامه و سیاستی معدنی  را بدهد که احتامال تاثیر منفی برجسته باالی محیط زیست دارد.«۱0۳ افراد و رشکت ها تا زمانی که تایید 
ادارۀ حفاظت از محیط زیست را به دست نیاورند، اجازه انجام فعالیت های معدنی را ندارند.۱04

قانون آب

در اپریل 200۹ میالدی، قانون جدید آب در افغانستان به مرحلۀ اجرا در آمد. در قانون جدید بسرت دریا به عنوان رویکرد اصلی 

اتخاذ گردید، به این معنا که محدود های بسرت دریا) و نه مرز های رسمی اداری( تعیین کننده ای متام جنبه های مدیریت و برنامه 

ریزی منابع طبیعی است. قانون عرفی تقسیم آب برای زمین های خصوصی، حل اختالفات بررس آب و حفظ منابع آبی را تنظیم می 
کند. قانون عرفی معموال تخصیص آب در سیستم رایج محلی کاریز را تعیین می کند.۱0۵

قانون آب مدیریت منابع ابی را به ادارات مربوط به بسرتدریا و انجمن های محلی استفاده کنندگان از آب می سپارد. در این قانون 

سیستم اجتامعی مدیریت آب که توسط میراب ها اداره می شود، به رسمیت شناخته شده و این افراد اجازه دارند تا بخشی از انجمن 

ها و شوراهای محلی آبداری باشند.۱06 هر قریه دارای میرآب بوده که او مسوولیت های خود ادارۀ آب قریه را با میرآب های کوچک 

دیگر رشیک می سازد. پرسش این است که حکومت مرکزی چقدر باالی این میرآب ها کنرتول دارد. مثاًل، مقامات حکومتی در 

والیت های بلخ و سمنگان به طور اشکاری تایید کردند که این میرآب ها را منی شناسند چه برسد به این که کدام نهادی در حکومت 

باالی اکرثیت این میراب ها نفوذ و کنرتول دارد.۱07 در برخی مناطق، قومندانان مسلح محلی کنرتول منابع آبی را در اختیار خود 

گرفته که این به نوبۀ خود اعتبار و صالحیت مراجع سنتی محلی را تضعیف ساخته که در نتیجه در اثر تصمیم های افراد نظامی 
منازعه بر رس تخصیص اب ایجاد شده می تواند.۱08

احکام مربوط به زمین

قانون اساسی افغانستان یک سلسله ضامنت های حقوقی را برای دسرتسی به رسپناه، زمین، امالک برای شهروندان داده است و 

بیرون راندن اجباری را منع کرده است، چنانکه در مادۀ چهل، بند ۳، قانون اساسی آمده است:ملكیـــت هـــیچ شـــخص، بـــدون 

حكـــم قـانون و فیصـلۀ محكمـه بـا صـالحیت مصادره منی شود. 

تحت مادۀ ۱4 قانون هایدورکاربن ها، جربان خساره برای استفاده از زمین و یا خسارت وارد شده از سوی وزارت معادن تعیین می 

گردد که در واقع تایید کننده ای مادۀ ۳۱ مقررات هایدروکاربن ها می باشد.  مادۀ 4)بند ۳( قانون هایدروکاربن ها رشکت ها را ملزم 

می سازد که »هر نوعی خسارۀ تحمیل ساخته بر دیگران را جربان کنند.« حضور وزارت معادن در پروسۀ جربان خسارات مربوط به 

زمین احتامال در تضاد با رضورت جربان خساره توسط قانون ادارۀ زمین و یا قانون مصادرۀ زمین قرار دارد که در آن نقش شورای 

وزیران در تعیین جربان خساره ذکر گردیده است. بر اساس مادۀ 2۵ قانون حفظ محیط زیست، وزارت مالیه صالحیت تعیین ارزش 

منابع طبیعی و یا میزان جربان خساره را دارد. با این حال، در قانون احتامل اختالف بر رس مسالۀ جربان خساره پیش بینی نشده و 

ارزیابی تاثیرات اجتامعی در بخش معادن تعیین می کند. 

۱0۱ قانون محیط زیست)جریدۀ رسمی شامره ۹۱2(، 2007)۱۳8۵ شمسی(، ماده 76. 

۱02  قانون محیط زیست)جریدۀ رسمی شامره ۹۱2(، 2007)۱۳8۵ شمسی(، ماده 22.

۱0۳  قانون محیط زیست)جریدۀ رسمی شامره ۹۱2(، 2007)۱۳8۵ شمسی(، ماده ۱۳.

۱04  قانون محیط زیست)جریدۀ رسمی شامره ۹۱2(، 2007)۱۳8۵ شمسی(، ماده ۱۳.

۱0۵  ادارۀ انکشاف بین املللی ایاالت متحده، »افغانستان- حقوق مالکیت و پروفایل ادارۀ منابع طبیعی«)واشنگنت دسی، ادارۀ انکشاف بین املللی ایاالت متحده، 20۱0(.

۱06  ادارۀ انکشاف بین املللی ایاالت متحده، »افغانستان- حقوق مالکیت و پروفایل ادارۀ منابع طبیعی«.

۱07  سیکستون، »منابع طبیعی و منازعه در افغانستان«.

۱08  ادارۀ انکشاف بین املللی ایاالت متحده، »افغانستان- حقوق مالکیت و پروفایل ادارۀ منابع طبیعی«.
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از این رو احکامی برای یک روند بدیل برای دادخواهی استینافی مردم وجود ندارد. 

به طور کلی،  چارچوب حقوقی و مقرراتی حاکم بر مصادرۀ زمین و جربان خساره در افغانستان روشن نبوده و برای افرادی که در اثر 
آن مترضر می شوند، حامیت های اساسی رافراهم منی سازد.۱0۹

پروژه هایی با پیامد های بسیار منفی

قانون حفظ محیط زیست پیامد های منفی را به بیان بسیار کلی عبارت از تاثیرات واقعی و بالقوه باالی محیط زیست که در حال 

به بهداشت،  ارتباط  توانایی مردم و اجتامعات شان در  به  یا  و  انسانی رضر رسانده  به محیط زیست و صحت  اینده  یا  و  حارض 
مصوونیت، فرهنگ و رفاه اقتصادی شان صدمه می رساند، تعریف می کند.۱۱0

در اینجا می تواند به چندین نوع فعالیت رشکت ها و مردم اشاره کرد که تاثیرات منفی چشمگیری باالی محیط زیست داشته و 

نیازمند کسب مجوز از سوی ادارۀ حفاظت از محیط زیست افغانستان می باشد.  در ارتباط به مرنال ها، قانون محیط زیست می 

گوید: »فعالیت های دارندۀ جواز و سایر اسناد تفحص و استخراج مرنال ها که باالی محیط زیست تاثیر می گذارد، بدون دریافت 

مجوز کتبی از سوی ادارۀ حفاظت از محیط زیست افغانستان آغاز شده منی تواند.«۱۱۱ این حکم از جانب پالیسی ملی معادن نیز 

تایید می شود که در آن آمده است: »هیچ برنامۀ معدنکاری بدون ارزیابی جامع تاثیرات محیطی و اجتامعی و پیوست به آن برنامۀ 

زمامنند مدیریت زیست محیطی که از سوی ادارۀ حفاظت از محیط زیست و وزارت معادن تایید شده باشد، مجوز دریافت داشته 
منی تواند.«۱۱2

با تاثیرات منفی را به چهار رده  مقررات ارزیابی تاثیرات زیست محیطی که در سال 2008 میالدی تصویب شد، فعالیت هایی 

دسته بندی کرده است. در ردۀ اول فعالیت هایی که احتامال دارای پیامد های چشمگیر منفی است، شامل ساخت و ساز، نصب 

و یا افزایش ظرفیت و کار پاالیشگاه پطرولیم، معدن و تولید ذغال سنگ، طال، مس، سلفر و سنگ های گرانبها، فلزات عمده با 

ترکیبات پایین آهنی،  آهن و همچنان فعالیت های استخراجی در مناطق حساس زیست محیطی می شود. ردۀ دوم در برگیرندۀ 

بالقوۀ منفی داشته و شامل  خطوط لوله، پروژه های استخراج تیل و گاز، استخراج تجارتی  فعالیت هایی می شود که تاثیرات 

ریگ، سنگریزه، سنگ آهک، خاک رس، سلفر و دیگر مرنال هایی که در ردۀ اول نیامده است و به ارزش کمرت ۱.۵ میلیون دالر 
است، می شود.۱۱۳ مقررات ارزیابی تاثیرات زیست محیطی موقتی بود؛ مسودۀ جدید بازبینی شده در انتظار تصویب کابینه است.۱۱4

)ESIA (محتوای ارزیابی تاثیرات محیطی و اجتامعی

مقررات ارزیابی تاثیرات زیست محیطی شامل موضوعاتی می شود که در ارزیابی زیست محیطی و اجتامعی گنجانیده شده اند:۱۱۵

نوع فعالیت: رشح کامل فعالیت، رضورت و خواست آن. 

مکان فعالیت پیشنهادی: رشح جایداد، به شمول اهمیت جغرافیایی، فزیکی، اجتامعی و فرهنگی آن و زیست محیطی که در 

مجاورت جایداد که در آن قرار است فعالیتی صورت گیرد. 

تاثیرات، بدیل ها و عالج: شناسایی، توصیف و ارزیابی متام تاثیرات و امتیازات)به شمول خاک، اب، هوا، جنگل ها، صحت 

انسانی، حیوانی و نباتات، چشم انداز، ملکیت تاریخی، میراث فرهنگی، ارزش های فرهنگی، رفاه اجتامعی، اقتصادی و معیشتی، 

اسکان برشی و تعامالت شان(، ابزار الرتناتیف برای انجام فعالیت ها، متهیداتی برای پرهیز، عالج و یا کاهش پیامد های منفی 

و متهیدات نظارت.

اشرتاک مردمی: توصیف روند اشرتاک مردمی و نگرانی های مرتبط به آن.

بر مبنای پالیسی ملی معادن، »دستکم، برنامۀ مدیریت محیط زیست باید به موضوعات مدیریت زباله های مایع و جامد، کاهش 

۱0۹  مثاًل، مراجعه شود به کارولین هوارد و جلینا  مادزرویچ، »هنوز هم در معرض خطر: مصوونیت اجاره و اخراج اجباری بیجاشدگان و مهاجریت عودت کننده در مناطق شهری افغانستان«)جینوا: 

مرکز نظارت بر بیجاشدگان و شورای پناهندگان ناوری، 20۱4(، ۱۳-۱4. همچنان مراجعه شود به مایکل استنلی و ایکرتینا میخایل ووا، » اصول رهنمودی داوطلبی منابع مرنالی و پرژه های 

زیربنایی معدنی: قضیۀ مطالعاتی- معدن مس عینک ، افغانستان«، صنایع استخراجی برای توسعه، مجموعه ای شامره 22)واشنگنت دی سی: بانک جهانی، 20۱۱(، 70.

۱۱0  قانون محیط زیست)جریدۀ رسمی شامره ۹۱2(، 2007)۱۳8۵ شمسی(، ماده 4)بند ۱(.

۱۱۱  قانون محیط زیست)جریدۀ رسمی شامره ۹۱2(، 2007)۱۳8۵ شمسی(، ماده 77.

۱۱2  پالیسی ملی معادن)جریدۀ رسمی(، 20۱۱،  بخش ۱۳.2.

http://nepa.gov.af/(. ها.  فعالیت  معاینۀ   :I جدول  و   2 مقررۀ  شمسی(،   ۱۳86(2008  ،)۹۳۹ شامره  رسمی  معدنی)جریدۀ  های  پروژه  محیطی  زیست  تاثیرات  ارزیابی  مقررات    ۱۱۳

)pdf.Content/Media/Documents/EIARegulationsGazettedVersion_Englishtranslation۱820۱۵۱6۱72727۵۵۳۳2۵۳2۵

۱۱4  مصاحبه با منبعی در ادارۀ حفاظت محیط زیست، اکتوبر 20۱۵.

۱۱۵  مقررات ارزیابی تاثیرات زیست محیطی پروژه های معدنی)جریدۀ رسمی شامره ۹۳۹(، 2008)۱۳86 شمسی(، مقررۀ 7.

http://nepa.gov.af/Content/Media/Documents/EIARegulationsGazettedVersion_Englishtranslation18201516172727553325325.pdf
http://nepa.gov.af/Content/Media/Documents/EIARegulationsGazettedVersion_Englishtranslation18201516172727553325325.pdf
http://nepa.gov.af/Content/Media/Documents/EIARegulationsGazettedVersion_Englishtranslation18201516172727553325325.pdf
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۱۹ عملکرد متوازن در ادارۀ بخش معادن

آلودگی های آب و خاک، تاثیرات از میان برداشنت استفاده بی رویه از زمین وجنگل زدایی بپردازد.«۱۱6 مادۀ 8۹ قانون مرنال ها 

دست اندر کاران پروژه را مجبور می سازد که ارزیابی تاثیرات اجتامعی و زیست محیطی را انجام داده که بایستی شامل مطالعۀ 

پیشینی زیست محیطی نیز باشد و از سوی دیگر برنامۀ مدیریت زیست محیطی باید شامل این موارد گردد:   تاثیرات منفی زیست 

محیطی، تاثیرات پس مانده ها، اقدامات کاهش دهنده، تجهیزات، بودجه، متهیدات و اقدامات الزم برای کاهش تاثیرات  منفی 

زیست محیطی و ملکیت های عامه.

تصویر: معدن ذغال سنگ شباشک، درۀ صوف باال، والیت سمنگان)متعلق به وزارت معادن(

مادۀ 4۳)بند ۹ و ۱0( قانون هایدروکاربن رشکت ها را ملزم به ارزیابی تاثیرات فعالیت های معدنی باالی محیط زیست و رشایط 

اجتامعی-اقتصادی، متیهدات نظارت بر قوانین صحی، مصوونیت، حقوق برش، استفاده از آب، حفاظت از محیط زیست و حراست 

از اجتامعات محلی اسیب دیده می مناید. رشوط پاکسازی در مادۀ 46 قانون هایدرو کاربن ها و رسیدگی به حفاظت های محیطی 

در مادۀ ۵6 آمده است.

مسوولیت مشرتک مقرراتی

مقررۀ سوم احکام ارزیابی تاثیرات محیط زیستی بیان می دارد که ادارۀ حفاظت از محیط زیست »تنها ادارۀ مسوول« برای صدور 

تصدیقنامۀ رعایت مقررات است تا از فعالیت های مخرب محیط زیستی جلوگیری شود. مادۀ ۹0 قانون مرنال ها صاحب جواز را 

ملزم می سازد تا گزارش ساالنۀ ارزیابی اجتامعی و زیست محیطی فعالیت های خود را تسلیم وزارت معادن و پطرولیم افغانستان 

با ادارۀ  باید در همکاری  منایند. مادۀ ۵6 قانون هایدروکاربن ها بیان می دارد که دیپارمتنت حفظ محیط زیست وزارت معادن 

حفاظت از محیط زیست به وظایف و مسوولیت های خود در ارتباط به حفظ محیط زیست، مطالعۀ تخنیکی و نظارت بر رعایت 

مسایل و مقررات زیست محیطی عمل کند.

مشارکت مردمی

در قانون مرنال ها آمده است که »ساکنان محلی باید در پروسه های تصمیم گیری در مورد مدیریت پایدار منابع طبیعی سهم 

و  داده  قرار  اختیار مردم  را در  تا اطالعات الزم  دارد  قید گردیده است که حکومت »وظیفه  این همچنان  باشند.«۱۱7 در  داشته 

فرصت مشارکت عمومی در پروسه های تصمیم گیری در ارتباط به صحت مردم، محیط زیست و منابع طبیعی را فراهم گرداند،«۱۱8 

وهمچنان حق دسرتسی عمومی به معلومات را در جریان ارزیابی تاثیرات اجتامعی و زیست محیطی را تصدیق بدارد.۱۱۹ مادۀ 

اجتامع« دست  انکشاف  و  اجتامعی  محیطی،  زیست  های  گزارش  و  »مطالعات  که  دارد  می  بیان  ها  مرنال  قانون   )۵ ۹2)بند 

اندرکاران پروژه غیر محرم است.۱20 ماده 7 قانون محیط زیست حق مردم محلی را برای »استفادۀ قانونی از منابع طبیعی بر اساس 

عرف معمول«، دسرتسی به معلومات و مشارکت در گردهامیی ها، مظاهرات، راهپیامیی ها و همه پرسی های مرتبط به استفادۀ 

دوامدار از منابع طبیعی«۱2۱ به رسمیت می شناسد. مادۀ ۳8 حکومت را مکلف می مناید که ساکنان محلی را در متام فعالیت هایی 

مربوط به ساحات محافظت شدۀ ملی دخیل سازد.

۱۱6  پالیسی ملی معادن)جریدۀ رسمی(، 20۱۱،  بخش ۱۳.2.

۱۱7 پالیسی ملی معادن)جریدۀ رسمی(، 20۱۱،  مادۀ ۵. 

۱۱8  پالیسی ملی معادن)جریدۀ رسمی(، 20۱۱،  مادۀ 6.

۱۱۹  پالیسی ملی معادن)جریدۀ رسمی(، 20۱۱،  مادۀ 7.

۱20  پالیسی ملی معادن)جریدۀ رسمی(، 20۱۱،  مادۀ ۹2)۵(.

۱2۱  پالیسی ملی معادن)جریدۀ رسمی(، 20۱۱،  مادۀ 7.



واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان1395

AREU 20

مادۀ ۱۹ قانون محیط زیست حق افراد مترضر برای »بیان نظرات شان« در مورد پروژۀ پیشنهادی، ارزیابی اجتامعی و زیست 

محیطی و برنامۀ مدیریت اجتامعی و اقتصادی را به رسمیت می شناسد. صاحبان پروژه باید به  ادارۀ حفاظت از محیط زیست 

»نشان دهند« که جلسات شنود نظریات عمومی را برگزار کرده اند.۱22 همچنان قانون محیط زیست اجازه می دهد که »هر فردی« 
خواستار تجدیدنظر در مورد صدور و یا عدم صدور جواز از سوی رییس عمومی اداره حفاظت از محیط زیست شود.۱2۳

چالش های عملی 4 .2

عدم اجرای ارزیابی اثرات اجتامعی و زیست محیطی

ارزیابی اثرات اجتامعی و زیست محیطی برای کمرت از پنج درصد مجموع ۳۳8 قراردادی که وزارت معادن به رشکت های اکتشاف 

معدن اعطا کرده است، تسلیم وزارت معادن افغانستان شده است؛ از جمله ۱۵ گزارش ارزیابی 8 آن در مورد فعالیت های استخراج 

معادن بوده است.۱24 مطالعۀ اخیر در مورد ۵ رشکت متوسط اکتشاف معدن نشان داده است که هیچ یک از آن گزارش  ارزیابی 

اثرات اجتامعی و زیست محیطی خود را به وزارت معادن تحویل نداده اند.۱2۵ همچنان هیچ گزارشی ارزیابی برای پروژۀ خیلی مهم 

عینک نیز تحویل داده نشده است؛ هرچند موعد مقرر تحول گزارش سال 20۱2 میالدی بود اما کمپنی فعالیت استخراجی خود را 
در عدم گزارش  ارزیابی اثرات اجتامعی و زیست محیطی آغاز کرد.۱26

همچنان در این ارتباط، قدم کلیدی برای اجرای  ارزیابی اثرات اجتامعی و زیست محیطی حصول اطمینان از مشارکت عمومی در 

سیستم نظارت و تطبیق است که البته از آن چیزی بدانند. مشکل نبود آگاهی، از روی غفلت و یا گول زدن مردم، در مورد  ارزیابی 

اثرات اجتامعی و زیست محیطی وجود دارد؛ تنها تعداد معدودی افرادی که با آنها مصاحبه صورت گرفت، در مورد  ارزیابی اثرات 

به  پرسش ها پاسخ داده می  تنها تعداد انگشت شامری تجربۀ این کار را داشتند و  اجتامعی و زیست محیطی می دانستند و 

توانستند. این موضوع باعث می شود که ادارۀ حفافظت از محیط زیست و یا دیگر بازیگران)مانند مقامات محلی، نهاد های مدنی و 

یا دیگر نهاد ها( نتوانند که رشکت های معدنکار را در ارتباط به تاثیرات پروژه های شان پاسخگو سازند، چه رسد به این که خواستار 

عالج پیامد های منفی، احیای زمین ها و جربان خساره برای مردم مترضر گردند.

فقدان نظارت بر تاثیرات منفی

ادارۀ  یا  و  از سوی وزارت معادن  اثرات اجتامعی و زیست محیطی  ارزیابی  ناچیزی  بر گزارش های  و نظارت  اکنون مقررات  تا 

محافظت از محیط زیست به شکل خیلی عمومی انجام گرفته است.۱27 مثاًل، کارشناسان متوجه شده اند تیل در آب های زیر زمین 

در شامل غرب افغانستان نفوذ کرده است و ۳0 درصد گاز در اثر نشئت در جریان تولید و انتقال از دست رفته است.۱28 همچنان 

گزارش های دیگری نیز حاکی از آن است 24 تن از روستاییان در دو والیت از شور شدن آب ناشی از استخراج معدن منک طاقچۀ 

خانه مترضر شده اند.۱2۹ مردم بیجا شده ای ساکن اطراف معدن مس عینک به خاطر به دست آوردن آب باید مسافت زیادی را 

بپیامیند. قبال زنان آب را به خاطر نزدیکی پمپ آب می آوردند. با این حال، با توجه به ناامنی موجود در مسیر راه، زنان اطفال خود 

را برای آوردن آب می فرستند که این خود باالی حضور اطفال در مکتب تاثیر گذاشته و به تعقیب آن میزان بی سوادی را در این 

جا نیز افزایش میدهد . معادن ذعال سنگ بیشرتین تاثیر سو را باالی محیط زیست و زراعت بر جا مانده می تواند. چنانکه مقامات 

ارشد در ریاست امور حقوقی وزارت معادن متوجه گرد ذغال در حاصالت زردآلوده در مناطق ماحول معدن ذغال شده اند. استخراج 

کنندگان معدن ذغال سنگ هیچ میکانیزم کنرتول گرد ذغال سنگ که باالی حاصالت زراعتی، در محیط زیست و محل سکونت 

مردم پخش می شوند، در اختیار ندارند. 

۱22  پالیسی ملی معادن)جریدۀ رسمی(، 20۱۱،  مادۀ ۱۹.

۱2۳  پالیسی ملی معادن)جریدۀ رسمی(، 20۱۱،  مادۀ ۱7.

۱24  مصاحبه با منبعی در ادارۀ حفاظت محیط زیست، اکتوبر 20۱۵.

۱2۵ ویلیام بایرد و جاوید نورانی، »بهره برداری از منابع مرنالی در افغانستان«، 2. 

۱26  مصاحبه های نویسندگان. همچنان مراجعه شود به ریموند گیلپن و اشلی  پاندیا، »بهرت ساخنت قرارداد های پر ارزش معدنی در افغانستان«، 4.  

۱27  تام میلز و دیگران، »ارزیابی نهادی، مقرراتی و رشایط مساعد از صنایع استخراجی در افغانستان«، ۱7. همچنان مراجعه شود به ویلیام بایرد و جاوید نورانی، »بهره برداری از منابع مرنالی 

در افغانستان«، ۳.

۱28  ویلیام بایرد و جاوید نورانی، »بهره برداری از منابع مرنالی در افغانستان«، ۳. همچنان مراجعه شود به جان رشودر، »افغانستان: با منابع غنی طبیعی و فضای مساعد برای غارت«، علوم 

زمینی زیست محیطی 67، شامره 7: ۱۹7۱-۱۹86، در ۱۹80-۱۹7۹7.

۱2۹ مصاحبه با منبع ارشد حکومتی، اکتوبر 20۱۵. 
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2۱ عملکرد متوازن در ادارۀ بخش معادن

تصویر: کارخانۀ معدن ذغال سنگ، ده سبز، والیت کابل)توسط جاوید نورانی(

فساد در داوطلبی تهیه گزارش های  ارزیابی اثرات اجتامعی و زیست محیطی

اتهاماتی وجود دارد که در رشکت های مشورتی ارزیابی اثرات اجتامعی و زیست محیطی »مافیا« حضور دارد؛ تعدادی از کارمندان 

ادارۀ محافظت از محیط زیست از تحویل دهندگان گزارش ارزیابی اثرات اجتامعی و زیست محیطی رشوه طلب می کنند؛ اعضای 

بورد ارزیابی تاثیرات زیست محیطی گزارش های مذکور را در بدل تحایف تایید می کنند و یا ریاست معاینه به خاطر نظارت مطلوب 

بر فعالیت های رشکت های معدنکار، رشوه می خواهد. این اتهامات از سوی یک مقام رسمی در ادارۀ حفاظت از محیط زیست 
تایید گردید.۱۳0

دسرتسی ضعیف به معلومات

با این که ارزیابی های اجتامعی و زیست محیطی بر اساس قانون افغانستان محرم نیستند و بر اساس معیارهای بین املللی باید 

محتوای شان آشکار گردد، ولی در افغانستان  در دسرتس عموم قرار داده نشده اند. گفته می شود که بر اساس مقررۀ جدید ارزیابی 

اجتامعی و زیست محیطی خالصۀ غیر تخنیکی گزارش در سایت ادارۀ حفاظت از محیط زیست قرار داده شود. با این حال، هیچ 

برنامه و یا الزامی بر ادارۀ حفاظت از محیط زیست وجود ندارد که خالصۀ غیر تخنیکی و یا کل محتوای ارزیابی های اجتامعی 

و زیست محیطی  به نحوی در وبسایت اداره حفاظت از محیط زیست انتشار یابد که برای مردم محلی با سواد اندک، قابل درک 

باشد.

با این که افغانستان یکی از بهرتین اطالعات تصویری زمین شناسی را در منطقه دارد، اما بیش از این دسرتسی به این اطالعات 

برای عموم ممکن نیست و آنچه هم که باقی مانده است معلومات از کار افتاده و یا فروخته شده است.۱۳۱ اطالعاتیکه از سوی ادارۀ 

بررسی زمین شناسی ایاالت متحده قبال جمع آوری  و در سایت این اداره قرارداده شده بود، در دسرتس نیست چون سایت مذکور 

از ۱ اکتوبر 20۱۵ میالدی از دسرتس خارج شده است. همچنان تالش برای انتقال محفوظ این اطالعات به سایت وزارت معادن 
و یا دیگر سایت های افغان ناکام مانده است.۱۳2

ظرفیت ضعیف بخش خصوصی برای ارزیابی های اجتامعی و زیست محیطی

و زیست  اجتامعی  ارزیابی های  اندازی رشکت های مشورتی  راه  برای  نیست که ظرفیت ضعیف بخش خصوصی  جای تعجب 

نیز شده است. در این رشکت های مشوره دهی تیم  ارزیابی اجتامعی و زیست محیطی  محیطی منتج به گزارش های ضعیف 

های متشکل از انجنیران ساختامنی وجود دارد اما در میان شان زمین شناسان معدن، جامعه شناسان و یا دیگر متخصصان چند 

رشته ای نیست. آن طوری که گفته شده است، کار »استثنایی« خواهد بود اگر این رشکت ها تیمی را برای جمع آوری منونه ها و 

اطالعات از ساحه بفرستند. بسیاری از اطالعاتی که در گزارش ارزیابی های اجتامعی و زیست محیطی استفاده شده است، دست 

دوم بوده و اطالعات شان در مورد افغانستان عمومی است)یعنی اطالعات در مورد والیت و یا ساحۀ مشخص معدنی نیست( یا 

این که معلومات گزارش ها از ارزیابی اجتامعی و زیست محیطی کشور های دیگر که از گوگل به دست آمده است، کاپی شده 

است. گزارش ها خیلی کلی بوده و بیشرت اطالعات ویکیپدیایی در مورد پروسۀ استخراج توام با برداشت های ذهنی دارند. یعنی، 

این گزارش ها فاقد جزییات، ارزیابی تولید شده در خود رشکت در مورد ساحۀ مورد نظر استخراج و مبتنی بر تحلیل های عینی و 
قابل سنجش می باشد.۱۳۳

۱۳0  مصاحبه با منبعی در اداره حفاظت از محیط زیست، اکتوبر 20۱۵.

۱۳۱  مصاحبه با منبعی در ادارۀ رسوی زمین شناسی امریکا، اکتوبر 20۱۵.

۱۳2  مصاحبه با منبعی در ادارۀ رسوی زمین شناسی امریکا، اکتوبر 20۱۵.

۱۳۳  مصاحبه های با منابعی در اداره حفاظت از محیط زیست و رشکت مشورتی ESIA، سپتامرب و اکتوبر 20۱۵ و همچنان مرور پنج گزارش ESIA که تیم این تحقیق به آن دسرتسی پیدا کرد.
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مثاًل، خال های معین در مطالعۀ اجتامعی-زیست محیطی  بالک مزاررشیف، حوزۀ ساحلی نفتی افغانستان-تاجیک است که در سال 

20۱4 میالدی تحویل داده شد؛ این خالها شامل: ناتوانی در توضیح قوانین و اجازه نامه های الزم، خود رشکت، رشح جزییات فعالیت 

ها در چارچوب پروژه به شمول مدت زمان، حوزه، اطالعات قابل سنجش، هر نوع تحلیل مورد نیاز و مطلوب از این پروژه. در عوض، 

این گزارش از منابع دست دوم، مانند گراف عمومی فعالیت های اکتشافی نفت از»فورم تفحص و تولید/برنامۀ حفظ محیط زیست 

سازمان ملل« متعلق به سال 2007 میالدی نقل کرده است. در این گزارش هیچ توصیفی از ملکیت ساحات و ساکنان ماحول آن، 

قریه ها و اهمیت جغرافیایی، عنارص فزیکی و فرهنگی آن به دست داده نشده است. همچنان در این گزارش مطالعۀ پیشینی زیست 

محیطی برای بررسی به روز و مشخص ساحوی کیفیت هوا، آلودگی هوا،  تناوب و یا کمیت کنرتول گازهای سبک وجود ندارد. از همه 

مهمرت، هیچ احکامی در مورد جربان خسارت برای مردم مترضر به خاطر آسیب رسیدن به زمین و دیگر منابع شان، به خصوص در 

اثر بررسی ارتعاشات زمین، گنجانده نشده است. مشارکت عامه تنها در جریان گزارش معاینوی صورت گرفته بود و بر اساس گزارش 

ارزیابی اجتامعی و زیست محیطی »نظریات سنجیده شد«، بی آنکه هیچ توضیحی در مورد نظریات مطرح شده مردم ارایه گردد. 

در برنامه های مدیریت اجتامعی و زیست محیطی نیز هامنند ارزیابی تاثیرات اجتامعی و زیست محیطی، معیارهای مشخص 

برای رعایت در پروژه دیده منی شود اما در عوض از »استندردها و معیارهای الزم« و یا »رهنمود های مربوطه« سخن زده شده 

است.  انتخاب های عمده، مانند روش مدیریت آلودگی خاک و زباله های جامد، به طور بارزی از سوی صاحبان پروژه ذکر نگردیده 

است. عالیم هشدار دهنده ای پیشنهادی در برنامۀ مدیریت اجتامعی و اقتصادی به زبان انگلیسی است. در این برنامه هیچ 

واکنش عاجل و یا برنامۀ جلوگیری از ریزش، هیچ جدول زمانی برای کنرتول، هیچ برنامۀ مدیریت رسازیر شدن مایعات، هیچ برنامۀ 

استخدام و تدارکات از محل، برنامه ای برای مسدود کردن معدن و هیچ تخمین هزینه از ضامنت مالی وجود ندارد.

مربوطۀ  قوانین  بر  استوار  که  دارد  می  ذکر  است،  قابل دسرتسی  معادن  وزارت  سایت  در  که  اجتامعی  تاثیرات  از  ارزیابی  تنها 

افغانستان و معیارهای بین املللی می باشد.۱۳4 در این ارزیابی رشکت، چارچوب حقوقی، روش رسوی، تالش برای ارزیابی زمین 

ها و معیشت مردم در ساحات بالقوۀ معدنی در منطقۀ مس عینک مشخص گردیده است. با این حال، این ارزیابی توسط رسوی 

کنندگانی که از سوی »پولیس محافظت می شدند«، صورت گرفته است.۱۳۵ برعالوه، تیم رسوی نتوانست که یک سوم ساحۀ مورد 

نظر را به خاطر رشایط امنیتی و عدم همکاری مردم اجرا کند. 

به طور کلی، ارزیابی تاثیرات اجتامعی توانست که شامر مردم و معیشت آنان را در دو ساحۀ متفاوت سنجش کند که بخشی از 

آن مبتنی بر اطالعات کهنۀ زمان شوروی ها استوار است. با این حال، این ارزیابی در عرصه های مهمی موفق نبوده است که 

بیرون  از تهدید  ناشی  تاثیرات  تاثیرات احتاملی اجتامعی)مثاًل،  از  ارزیابی طیفی  و  به شناسایی  نتوانسته است که  از آن جمله 

کردن ساکنین که توسط خود رسوی گران و محافظان امنیتی شان ارایه گردید، جزییات نگرانی ها و تصورات منفی مردم محلی، 

به منطقه، ساحات  از منطقه، تورم، رسازیر شدن دیگران  به خاطر دیدار رسوی کنندگان  یا مضاربت زمین  و  مخاطرات غصب 

فرهنگی و غیره( بپردازد. محدودیت های چشمگیر دیگر این ارزیابی شامل بررسی بخش وار)پرداخنت به یک بخش کوچکی از یک 

پروژۀ پیچیده با زیرساخت های پیوست به آن( و ناتوانی آن در ارایۀ متهیدات مشخص کاهش دهنده ای آسیب های اجتامعی به 

خاطرزباله های معدنی فارغ از موقعیت دقیق آن)مانند متهیداتی برای رعایت حداقلی ارایه اطالعات  و مشوره( می شود.

ظرفیت پایین در حکومت، تضاد منافع وروشن نبوده حوزۀ اختیارات مشرتک:

ادارۀ حفاظت از محیط زیست می گوید که در پی توسعۀ  »حداعظم ظرفیت«)nominal capacity( خود است اما امروز ظرفیت پایین 

ساختاری و انسانی برای اجرای وظایف اش مشهود است.۱۳6 ادارۀ حفاظت از محیط زیست و بورد ارزیابی تاثیرات زیست محیطی 

به مرور ظاهری گزارش های ارزیابی اجتامعی و زیست محیطی) ESIA( رشکت های معدنی می پردازند اما در مورد محتوا و فقط 

شکل، تخنیکی گزارش)مثاًل استفاده از اصطالحات دری به جای اصطالحات فارسی( ابراز نظری منی منایند.  همچنان در این 

ارزیابی گفته شده است که گزارش معاینۀ مسووالن پروژه به اشتباه به جای گزارش کامل ارزیابی تاثیرات زیست محیطی قبول 
پذیرفته شده است)دست اندرکارات پروژه نیز اشتباه ادارۀ محافظت از محیط زیست را اصالح نکرده اند(.۱۳7

هرچند بورد ارزیابی تاثیرات زیست محیطی در اصل باید مستقل باشد اما ضعف های زیادی در استقالل و ظرفیت تخنیکی این 

نهاد به چشم می خورد. تا امروز ادارۀ حفاظت از محیط زیست هیچ یک از گزارش های ارزیابی اجتامعی و زیست محیطی، حتا 

گزارش با کیفیت پایین، را رد نکرده است که احتامال از این بابت زیر فشار وزارت معادن و یا اهمیت بسیار زیاد پروژۀ پیشنهادی 

قرار داشته است. حکومت، چه از طریق ادارۀ حفاظت از محیط زیست و یا ریاست محیط زیست وزارت معادن، تا اکنون رشوط 
الزامی زیست محیطی خود را برای پیشنهاد تغییرات طرح و توسعه نبخشیده است.۱۳8

۱۳4  هرجوت کوور، »پروژۀ مس عینک- ارزیابی تاثیرات اجتامعی پروژه در مناطق دشتک و توباغی در عینک برای گزینه های پسامنده های معدنی«)کابل: وزارت معادن، 20۱۱(.

۱۳۵  هرجوت کوور، »پروژۀ مس عینک«، 8.

۱۳6  استنلی و میخایل ووا، »اصول رهنمودی داوطلبی قرارداد منابع مرنالی و پروژه های زیربنایی معادن« 4۹ و ۵۳.

۱۳7  مصاحبه ها با منابعی در ادارۀ حفاظت از محیط زیست و رشکت های مشورتی ESIA، اکتوبر 20۱۵.

۱۳8  مصاحبه ها با منابعی در ادارۀ حفاظت از محیط زیست و رشکت های مشورتی ESIA، اکتوبر 20۱۵.
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2۳ عملکرد متوازن در ادارۀ بخش معادن

یکی از چالش های دیگر تداخل وظیفوی بین ریاست حفاظت از محیط زیست وزارت معادن و ادارۀ حفاظت از محیط زیست 

افغانستان۱۳۹ و همچنان فقدان هامهنگی، البته موجودیت رقابت، به خصوص در حکومت وحدت ملی، می باشد. در متام ادارات 

دولتی در افغانستان رقابت بر رس کرسی ها از سوی اعضای جناح های تشکیل دهنده ای حکومت وحدت ملی وجود دارد که در 

نتیجه تطبیق برنامه ها را با کندی و مشکالت بیشرتی رو به رو ساخته است. با این حال عیار کردن اولویت ها برای برنامه های 

عمومی ملی جهت بهبود ارتقای سطح رفاه شهروندان از اهمیت زیادی برخودار است. برعالوه، اگر وزارت معادن یکی از نهاد های 

اصلی با صالحیت برای بهبود ارزیابی اجتامعی و زیست محیطی و پیوست به آن برنامۀ مدیریت اجتامعی و زیست محیطی اش 

است، در آن صورت تضاد منافع به طور قوی به چشم می خورد.

ملزومات مقرراتی مبهم، ناقص، ناهامهنگ و تطبیق ناشده:

قانون محیط زیست در مسایل زیست محیطی از ارجحیت فوق العاده برخورد است با این حال، قوانین مرنالها و هایدروکاربن ها 

به طور کامل با قانون محیط زیست هامهنگ نبوده و رشوط مقرراتی آن مبهم و نامنسجم است. در چندین مورد، قوانین مرنالها و 

هایدروکاربن ها تنها به اثر محیط زیستی اشاره می کنند تا ذکر همزمان تاثیرات زیست محیطی و اجتامعی. مثاًل، ماده 8۹ قانون 

مرنال ها رضورت تشخیص، تحلیل و یا معاینۀ تاثیرات اجتامعی را با جزییات مطرح نساخته است. به همین سان، مادۀ ۵6 قانون 

هایدروکاربن ها تنها به مسایل زیست محیطی اشاره کرده تا اجتامعی.

قوانین و مقررات مذکور دارای خالهای ملموسی است. از همه اولرت، کمبودات جدی در قوانین زمین، به خصوص تصاحب زمین 

وجربان خسارت، وجود دارد.۱40 این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که دسرتسی به زمین یکی از موضوعات کلیدی برای بخش 

اکتشاف معادن است. در عین زمان، زمین و آب برای افغانستان از اهمیت بنیادینی برخوردار اند: تخمین زده می شود که 70 الی 

80 درصد جمعیت افغانستان به خاطر زندگی روزمره به منابع طبیعی متکی اند.۱4۱ از این لحاظ، بخش استخراج معادن و زندگی 

روزمرۀ مردم در مناطق روستایی از نظر دسرتسی به این منابع در رقابت با یکدیگر قرار می گیرند. مهمرتین مشوق های محلی 

منازعات با مسایل زمین، آب و مسایل خانوادگی و همچنان اختالفات خشونت آمیز قومی بر رس استفاده از زمین میان کوچی ها 

و مردم محلی مرتبط اند.۱42  به نظر می آید که چارچوب حقوقی موجود در کشور در ارتباط به هیچ یک از این موارد تطبیق منی 

شود: در یک تحقیق انجام شده از سوی شورای پناهندگان ناوری نشان داده شده است که هیچ یک از موارد برنامه ریزی و اخراج 
باشندگان از زمین در یک منطقه بر اساس دستور محکمه که در قانون اساسی پیش بینی شده است، انجام نگرفته است.۱4۳

ابهام در ارتباط به این نکته وجود دارد که کدام وزارتخانه مسوول تعیین نرخ جربان خسارت و تطبیق آن است. برخی می گویند 

که جربان خسارت در منطقۀ مس عینک به عهدۀ رشکت چینی گروه ذوب فلزات)MCC( گذاشته شده است.۱44 برخی دیگر می 

گویند که حکومت)و نه رشکت چینی( مسوول تصاحب، اسکان باشندگان، محاسبۀ جربان خسارت و تطبیق آن بوده و رشکت مذکور 

مسوولیت پرداخت هزینه های مربوط به اسکان مجدد را به عهده دارد.۱4۵ مثاًل، در منطقۀ مس عینک، نرخ جربان خسارت برای 

خانه ها را مردم محلی تعیین کرده و حکومت با آن موافقت کرد. مهمرتین مسالۀ بحث برانگیز عبارت از تصاحب زمین زراعتی 

بود.۱46 در اول مشوره ای با مردم محلی صورت نگرفته بود و آنها در برابر غصب زمین های خود و همچنان بیجا شدن از منطقه، 
دست به اعرتاض زدند.۱47

زیست  احیای  و  معدن  برای مسدود ساخنت  مالی  پرداخت ضامنت  و  پروژه جهت محاسبه  برای مسووالن  ها  پیش رشط  دوم، 

اداره  برنامۀ مدیریت اجتامعی و اقتصادی مرور شده که هر یک از سوی  از جمله پنج  محیطی منطقۀ استخراج روشن نیست: 

استخراج شده محاسبه  معدن  هزینه های مسدود ساخنت  است،  در هیچ یک  گرفته  قرار  تایید  مورد  زیست  از محیط  حفاظت 

نگردیده است.  به طور عمومی، در برنامه ها روشن نبود که آیا رشکت ها ضامنت های مالی برای احیای زیست محیطی را پرداخت 

اند و یا خیر.۱48 در مادۀ ۹۱ قانون مرنال های سال 20۱4 میالدی پرداخت ضامنت مالی  به عنوان یک رشط گنجانده شده بود. اما 

در قانون هایدروکاربن ها به نظر می آید که رضورت پرداخت ضامنت مالی از سوی رشکت ها برای احیای زیست محیطی منطقۀ 

۱۳۹ استنلی و میخایل ووا، »اصول رهنمودی داوطلبی قرارداد منابع مرنالی و پروژه های زیربنایی معادن«، 67. 

۱40  استنلی و میخایل ووا، »اصول رهنمودی داوطلبی قرارداد منابع مرنالی و پروژه های زیربنایی معادن«، 70.

۱4۱  براون و بلنکن شیپ، »صلح پروری و مدیریت منابع طبیعی در افغانستان«، 4۳. همچنان مراجعه شود به  رنارد سکستون، »منابع طبیعی  باید بسیار جدی گرفته شوند«) مصاحبه، بنیاد 

هایرنش بول، 20۱۳(.

۱42  اسرتاندت و دیگران، »هایدرو کاربن ها در افغانستان«، ۱6.

۱4۳  مثاًل، مراجعه شود به هوارد و مادزرویچ، »هنوز هم در معرض خطر«، ۱۳-۱4. همچنان دیده شود استنلی و میخایل ووا، »اصول رهنمودی داوطلبی قرارداد منابع مرنالی و پروژه های 

زیربنایی معادن«، 70.

۱44  گلپین و پاندیا، »بهبود قرارداد کردن منابع با ارزش«، ۳.

۱4۵  استنلی و میخایل ووا، »اصول رهنمودی داوطلبی قرارداد منابع مرنالی و پروژه های زیربنایی معادن«، 7۱.

۱46  حکومت جمهوری اسالمی افغانستان، »ارزیابی اجتامعی و محیط اسرتاتژیک«، 82.

۱47  مثاًل، مراجعه شود به جاوید نورانی، »عینک: واگذاریی برای تغییر«)کابل: دیده بان شفافیت افغانستان، 20۱۳(.

۱48  مصاحبه های جداگانه با منابعی در اداره حفاظت از محیط زیست و رشکت مشورتی ESIA، سپتامرب و اکتوبر 20۱۵میالدی.
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استخراج شده روشن نیست)مادۀ 46(. برخی مدعی شده اند که این یک موضوع مربوط به قرارداد است تا مقرره.۱4۹

سوم، قانون اشاره ای به معاینۀ تاثیرات استخراج معدن باالی میراث های فرهنگی و تاریخی در جریان ارزیابی اجتامعی و زیست 

 Akwé:KonVoluntary( به  CBD(  موسوم  بیولوژیکی)  تنوع  کنوانسیون  ای  داوطلبانه  رهنمود  اساس  بر  که  چیزی  دارد،  محیطی 

Guidelines ( در ارتباط به تاثیرات فعالیت های مذکور باالی آثار فرهنگی و ساحات مقدس به عنوان یک الزام قید گردیده است.۱۵0 

در عوض، قانون مرنال ها تنها می گوید  که »اگر در جریان عملیات« میراث های فرهنگی در ساحه پیدا شد، رشکت باید »به 

طور رسیع}حکومت{ را از موضوع با خرب سازد«)مادۀ ۱0۹(. به همین سان، در مادۀ 20 قانون هایدورکاربن ها تنها به کشف آثار 

تاریخی و فرهنگی  »در جریان عملیات اکتشافی باالی منابع هایدروکاربنی« اشاره شده است که  برای جلوگیری از اثرات زیانبار 

باالی آثار مذکور دیر است.

چهارم، در حالیکه برنامۀ مدیریت و استفاده از آب بر اساس مادۀ 2۱ قانون آب امر رضوری است، اما در حال حارض این الزام بر 

اساس مادۀ ۵۱ و یا ۵۹ قانون مرنال ها وجود ندارد. باید میان قوانین مذکور هامهنگی به وجود آید.

پنجم، در این برنامه معاینه و کاسنت مخاطرات سیل و رانش زمین ناشی از فعالیت های اکتشافی که منجر به رسازیر شدن پسامنده 

های معدنی در مناطق و زمین های زراعتی مردم شده می تواند، به عنوان یک رضورت قید نگردیده است. زلزله، رانش زمین و 

سیالب از جمله علت های رسازیر شدن پسامنده های معدنی است. در سطح جهان، هر سال دو الی پنج مورد رسازیری بزرگ 

پسامنده های معدنی اتفاق می افتد. اگر سد های باطله توسط زلزله و سیالب آسیب ببیند، زباله های زهرآگین  معدنی در محیط 

زیست، دریاها و نهرها جاری شده که باعث خسارات جربان ناپذیری خواهد گردید.۱۵۱ ساخت سد های باطلۀ پایین رو از نقطه نظر 

رانش زمین گزینۀ ایمن تر ولی پرهزینه است. زیرساخت های معدنی نیازمند ایمنی  و محدود ساخنت دایمی نقایص است.

افغانستان یکی از کشور های اصلی در معرض خطر زلزله است؛ این کشور در یکی از مناطقی قرار دارد که به طور فعال و رسیع 

دچار جا به جایی و تغییر شکل ارضی می گردد و نسبت به هر منطقۀ دیگر خطوط گسل زمین عمیق تر است و معیین ساخنت آن 

دشوار. بر اساس آخرین نقشه برداری های متعلق به سال 2007 میالدی، تعدادی از ساحات معدنی در نزدیک خط گسل چمن 

در پاکستان که در رستارس کشور ادامه دارد، قرار داشته و هر نوع کار زیربنایی)به شمول تاسیسات معدنی و یا خطوط لوله مانند 

پایپ الین تاپی( و ترانسپورتی در نزدیکی و یا امتداد خطوط رانشی مذکور، که در شکل چهار به رنگ رسخ نشان داده شده است، 
دارای پیامد های مخاطره آمیز بوده می تواند.۱۵2

شکل ۴ اوج شتاب زمین در امتداد خط گسل چمن۱5۳

۱4۹  مصاحبه با منبعی در یک رشکت مشورتی ESIA، سپتامرب و اکتوبر 20۱۵.

۱۵0  رهنمود داوطلبانۀ اکوی: کان برای اجرای ارزیابی تاثیرات اجتامعی و زیست محیطی در ارتباط به پروژه های پیشنهادی در ساحات مقدس و زمین ها و منابع آبی که قبال از سوی مردم 

محلی و بومیان به صورت سنتی مورد استفاده قرار گرفته است)مونرتیال: سکرتریت کنوانسیون تنوع بیولوژیکی، 2004(.

۱۵۱  مایکل دیویس،» ناکامی در آبگیری پسامنده ها: آیا انجنیران تخنیکی زمین شناسی به حرف گوش می دهند؟«، تخنیک زمین شناسانه ای زباله، اخبار تخنیک زمین شناسانه)سپتامرب 

.۳6-۳۱ :)2002

۱۵2  اولیور بوید و دیگران، »نقشۀ اولیۀ آسیب های زلزله در افغانستان«، گزارش فایل باز 2007-۱۱۳7)ادارۀ رسوی زمین شناسی امریکا، 2007(، ۱8. این شکل نشان دهنده ای امکان 2 

درصدی شتاب زمین در امتداد گسل چمن در ۵0 سال است.

۱۵۳  اولیور بوید و دیگران، »نقشۀ اولیۀ آسیب های زلزله در افغانستان«، گزارش فایل باز 2007-۱۱۳7)ادارۀ رسوی زمین شناسی امریکا، 2007(، ۱8. این شکل نشان دهنده ای امکان 2 

درصدی شتاب زمین در امتداد گسل چمن در ۵0 سال است.
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نادیده گیری آسان رشط مشارکت مردم محلی در پروسه:

ادارۀ حفاظت از محیط زیست از رشکت ها می خواهد که اسناد مشارکت مردم محلی در روند ارزیابی اجتامعی و زیست محیطی 

با این حال کیفیت این مشارکت روشن نیست، به خصوص اگر ظرفیت پایین محلی و گسستگی های  پروژه ها را ارایه دهند. 

اجتامعی را نیز مدنظر گیریم. برخی باور دارند که این ارزیابی یک پروسۀ داخلی حکومتی که در مشوره با تعدادی از منایندگان 

محلی صورت می گیرد. ما مصداق این نظر را در جریان یک نشست آزاد در منطقۀ عینک در سال 20۱۵ میالدی دیدیم  که یافته 

ها و پیشنهادات این تحقیق با ۵0 تن از اشرتاک کنندگان رشیک گردید. برعالوه، ادارۀ حفاظت از محیط زیست این رشط را در 

صورتی که مسووالن پروژه آن را برآورده نتوانند، حذف می کند. این خود یکی از چالش های تهیه گزارش ارزیابی تاثیرات اجتامعی 
و زیست محیطی پروژۀ مس عینک است: وضعیت امنیتی و ناتوانی مسووالن پروژه برای برگزاری نشست های عمومی.۱۵4

در روند مشوره ها برای ارزیابی اثرات و جمع آوری اطالعات، مسووالن پروژه به طور معمول از نیروهای امنیتی، از جمله استفاده از 

هلیکوپرت برای مشاهدۀ ساحه از هوا و یا همراهی محافظین پولیس با رسوی کنندگان وزارت معادن جهت ارزیابی پسامندۀ معدن 

عینک، کار گرفته اند. استفاده از نیروی های امنیتی حکومتی و یا خصوصی در جریان جمع آوری اطالعات برای ارزیابی اثرات 

اجتامعی و زیست محیطی دارای پیامد های منفی است. حضور نیروهای امنیتی  در جریان جلسات مشوره خواهی فضای ارعاب را 

خلق کرده، نتایج مشوره گیری جانبدارانه از کار بر آمده، اثرات مبهم بر جای گذاشته و به طرز بالقوه منازعات دیگری به رصف حضور 

نیروهای امنیتی خلق می گردد. در نتیجه، میزان مشارکت محلی پایین آمده، نظریات و نگرانی های زنان و گروه های آسیب پذیر 

ناشنیده می ماند. به این نوبۀ خود یافته های ارزیابی اثرات اجتامعی و زیست محیطی  و سایر پیشنهادات را تضعیف می سازد.

از  یکی  است.  رو  به  رو  با چالش هایی  اثرات  ارزیابی  پروسۀ  در  موثر محلی  در عملی کردن رشط مشارکت  تقریبًا هر کشوری 

متخصصان این عرصه مشاهده کرده است که بسیاری از طرزالعمل های رسمی و الزامی مشارکت محلی

پروسه به ذات خود به ندرت رضایت اشرتاک کنندگان را به دست آورده است و چیزی به نام روند مشارکتی در واقع 

چیزی فراتر از مرشوعیت بخشیدن به نتایج و اقدامات از پیش تعیین شده نبوده و یا فقط هدف از آن رعایت ظاهری 

و اجباری مقررات رسمی است. این برخورد نادرست با اشرتاک عامه نه تنها فریب کارانه است بلکه دارای پیامد های 

منفی نیز است. زیرا، مردم محلی نسبت به روند و پروژه اعتقاد و اعتامد خود را از دست می دهند. در وضعیتی که 

احساس شود که تصامیم از قبل گرفته شده و در هر حال پروژه به پیش خواهد رفت، مردم محلی نیز مشارکت در روند 

مشوره خواهی را بی معنا دانسته و شاید هم فکر کنند که انرژی خود را بهرت است که رصف اعرتاض به پروژه منایند تا 
اشرتاک در یک روند پر از خال و غیرعادالنۀ ارزیابی مطالبات محلی.۱۵۵

پیشنهادات 4 .3

ایجاد ظرفیت، هامهنگی و همکاری در میان ادارۀ محیط زیست و وزارت معادن:

ادارۀ محیط زیست و وزارت معادن باید روی یک میکانیزم همکاری کار منایند تا در اجرای وظایف شان در بخش معادن موفق 

گردند. باید یک ظرفیت قوی دولتی)در وزارت معادن و ادارۀ محیط زیست در سطح مرکزی و والیتی( وجود داشته باشد تا نهاد های 

مذکور توانایی مرور و تایید گزارش ارزیابی اثرات اجتامعی و زیست محیطی را پیدا کرده و تطبیق برنامه ها را مدیریت و نظارت 

کرده بتوانند. ظرفیت سازی به خصوص در ارتباط به مسایل اجتامعی رضور است. اجتامعات محلی متاثر از اکتشاف و جامعۀ 

مدنی باید در طراحی رسوی برای ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه دخیل باشند. جامعۀ مدنی و اجتامعات مذکور نیازمند پرورش 

ظرفیت خود و حامیت از آنان به خاطر مشارکت معنادار در این پروسه میباشند.

ظرفیت قوی تر تخنیکی و استقالل بیشرت بورد ارزیابی اثرات زیست محیطی از جمله مسایلی است که باید به آن رسیدگی صورت 

گیرد. مثاًل، ادارات مستقل به لحاظ مالی برای نظارت و تطبیق از اهمیت زیادی برخوردار اند. از جانب دیگر این نکته نیز حیاتی 

است که مسوولیت ارتقا و تصویب رسمایه گذاری ها در بخش استخراج باید به عهدۀ نهاد های جداگانه باشد. مثاًل در چیلی، 

گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی توسط نهاد های مختلف، وزارت معادن و همچنان ادارات آب و زراعت در این کشور، تایید 

اثرات زیست محیطی را)برای متام  ارزیابی  ارزیابی و تصدیق گزارش های  ادارۀ مرکزی مستقل کار  می شود.۱۵6 در پرو، یک 
سکتورها( به پیش می برد ولی در عین حال یک ادارۀ دیگر مسوولیت رسپرستی بر تطبیق مفاد گزارش را به عهده دارد.۱۵7

یکی از چالش ها برای وزارت معادن جهت ایجاد ظرفیت رقابت با موسسات متویل کننده بر رس جذب نیروی با تجربه است که 2 

هزار دالر معاش برای فرد ماهر می پردازد؛ وزارت معادن برای چنین فردی فقط 200 دالر داده می تواند که این خود باعث از دست 

۱۵4  مصاحبه هایی با منبعی در ادارۀ محافظت از محیط زیست، اکتوبر 20۱۵.

۱۵۵  وانکلی و دیگران، ارزیابی تاثیرات اجتامعی، 20.

۱۵6  دامونت، »مقالۀ توضیحی پالیسی ELLA«، ص ۵.

۱۵7  دامونت، »مقالۀ توضیحی پالیسی ELLA«، ص ۵.
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رفنت کارمندان متخصص وزارت معادن به نفع پروژه های خارجی است. با درنظرداشت این خال، مقامات وزارت و مراجع متویل 

کننده باید روی ازدیاد هامهنگی و در صورت ممکن، توافق روی چارچوبی برای پرداخنت به این تنش ها کرده تا با همکاری یک 
دیگر به مسایلی رسیدگی منایند که به تنهایی حل شان سال ها وقت می برد.۱۵8

افزایش آگاهی در مورد اهمیت و روش های مشارکت عمومی

مشارکت مردمی در روند ارزیابی تاثیرات اجتامعی و زیست محیطی فرصتی برای ابراز نگرانی ها از سوی مردمان محل در روند 

ارزیابی تاثیرات محیطی و اجتامعی است که به مدیریت و جلوگیری از منازعه کمک کرده و به تقویت بیشرت انسجام اجتامعی 

انجامیده و مزایای پروژه های معدنی به طور موثرتری تقسیم می گردد.۱۵۹ افزایش آگاهی در کابل و همچنان در سطوح والیتی 

مقبولیت  افزایش سطح  برای  اساسی  به عنوان نخستین گام  این صنعت-  بازیگران  و  در میان حکومت، جامعۀ مدنی  و محلی- 

اجتامعی پروسه ای که می تواند اشتباه فهمیده شود، به حساب آمده، به نگرانی ها و مطالبات گروه های محلی در جریان مشوره 

خواهی پاسخ گوید و کارمندان خود را در مورد نحوۀ تعامل با این گروه آموزش دهند.

رشط اشرتاک مردمی، به خصوص به دالیل امنیتی، نباید از پروسه حذف گردد: »پیچیدن سیم های بیشرت دور خود و استخدام 

محافظین زیادتر نشان توجه روی عالیم مشکل است تا دالیل منازعه که این خود راه حل موثر و دومدار برای پیش بینی و مدیریت 

منازعه منی باشد.«۱60 حکومت، در چارچوب ارزیابی تاثیرات محیطی و اجتامعی و یا مقررات مربوط به معادن، باید به تشخیص 

اسرتاتژی امنیتی جهت مشوره با مردم محلی بپردازد تا از آن در راستای جمع آوری اطالعات استفاده شود؛ هدف طرح اسرتاتژی 

پذیرش و مقبولیت باشد تا ایمنی و بازدارندگی. به همین سان، اگر مقامات دولتی ساحات را به خاطر نگرانی های امنیتی معاینه 

کرده منی توانند، پس فعالیت های اکتشافی را تا بهبود وضعیت و نظارت موثر حکومت بر فعالیت های رشکت های معدنکار به 

حالت تعلیق در آورند. با توجه به این که افغانستان یک محیط پر چالش است، در این کشور منی توان فارغ از هر نوع مالحظه و 

تنشی، مدیریت منابع طبیعی، به خصوص آب، را بر اساس اصل مشارکت و نظرخواهی محلی انجام داد. هر اقدامی در روند ارزیابی 

تاثیرات اجتامعی وزیست محیطی باید بر مبنی احرتام گذاشنت، تکمیل کردن و در صورت نیاز، غیر سیاسی کردن سیستم های 

سنتی موجود مدیریت منابع طبیعی انجام شود.۱6۱ به همین سان، در سطح عملیاتی میکانیسم رسیدگی به نارضایتی و مناقشه باید 

طوری ساخته شود که ساز و کار های موجود محلی، هرچند ضعیف، حل مناقشات را به رسمیت شناخته و بر آن بنا گردد. هر دو جنبه 

بایستی در گزارش ارزیابی تاثیرات اجتامعی و زیست محیطی گنجانده شده و در برنامۀ مدیریت اجتامعی و اقتصادی مدغم گردند.

ارزیابی تاثیرات منازعه برانگیز نیازمند یک روند متداوم تحلیل، بررسی و ایجاد روابط است.۱62 مردم، چه زن و چه مرد، که به 

صورت بالقوه در معرض تاثیرگذاری قرار دارند، به طور کامل و باز باید در این روند اشرتاک ورزیده و یا به شکل معناداری در روند 

دوساله ای که ارزیابی تاثیر اجتامعی و زیست محیطی صورت می گیرد، دخیل گردند. این به معنای آن است که مردم متاثر از 

باید در روند جمع آوری اطالعات و بعد تفسیر آن اشرتاک واقعی داشته باشند؛ سخرنانی برای مردم در  فعالیت های اکتشافی 
مجالس عمومی هیچ ارزشی از لحاظ مشارکت مردمی ندارد.۱6۳

در صورت امکان، رشکت معدنکار باید مشارکت مردم در پروسه را تشویق کرده و روش های مشارکتی را  برای جمع آوری اطالعات 

وارزیابی تاثیرات اجتامعی و زیست محیطی، فراخ ساخنت گزینه ها و پروپوزل های کاهش تاثیرات بالقوه پروژۀ اکتشافی و در 
برنامۀ نظارتی ارزیابی تاثیرات اجتامعی و زیست محیطی استفاده مناید.۱64

مرور قراردادهای موجود برای نظارت و تطبیق پیشتاز 

قرارداد های موجود باید مورد مرور مجدد قرار گرفته، ادارۀ حفاظت از محیط زیست و وزارت معادن به طور مشرتک و فعاالنه ای 

وارد تعامل و بررسی رشکت های معدنکار به خاطر نظارت و تطبیق رشایط قرارداد گردیده و کار خود را با این نیازمندی های اساسی 

آغاز منایند: ۱( رشکت ها بر اساس قرارداد مالیات و عواید خود را به حکومت پرداخته، 2( و برای مردم بیجاشده و مترضر به طور 
منصفانه ای)حداقل بر اساس رضری که وارد شده است( جربان خسارت صورت گیرد.۱6۵

۱۵8  مصاحبه با منبعی در حکومت، اکتوبر 20۱۵.

۱۵۹  گلپین و پاندیا، »بهبود قرارداد کردن منابع با ارزش«، 4. همچنان مراجعه شود به لیانا لوهد، »هرن و دانش رشیک ساخنت امتیازات منابع طبیعی«)واشنگنت دی سی: رشکت بین املللی 

مالی، 20۱۵(، 6۱-6۱.

۱60 پاول کپلوس و دیگران، »ارزیابی تاثیرات حساس به منازعه«، در مسیر های جدید در ارزیابی تاثیرات اجتامعی: برتری های مفهومی و میتودیک، ویراست فرانک وانکلی و انا ماریا 

ایستویس، 288-۳0۵)چلتنهام، بریتانیا: انتشارات ادوارد الگر، 20۱۱(، صفحه ۳04. 

۱6۱  براون و بلنکن شیپ، »صلح پروری و مدیریت منابع طبیعی در افغانستان«، 4۵.

۱62  کپلوس و دیگران، »ارزیابی تاثیرات حساس به منازعه«، 22۹.

۱6۳  رابرت گودلند، »استخراج مسووالنه ای معادن: کلیدی برای دست یابی به انکشاف سودآور معادن«، پایداری 4، شامره ۹)20۱2(: 2۱26-20۹۹.

۱64 ابتکار ضامنت برای استخراج مسوالنه ای معادن، »معیار برای استخراج مسووالنه«، ماده 4.۱ و 4.2. 

۱6۵  مصاحبه کارشناس امور، اکتوبر 20۱۵.
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27 عملکرد متوازن در ادارۀ بخش معادن

زمین و منابع طبیعی برای زندگی و بقای روزمرۀ افغانها از اهمیت حیاتی برخوردار اند. صنعت استخراج معادن باعث بیجایی و 

صدمات اقتصادی)مانند از دست رفنت دارایی و یا از دست از دادن منابعی که فرد برای امرار معیشت به آن نیاز دارد(، چه به 

صورت دایمی و یا موقت، شده می تواند. از اسکان مجدد پرهیز شده و اگر هر نوع بیجایی اتفاق می افتد، جربان خسارت برای 

مردم مترضر به طور واضحی در ارزیابی تاثیرات اجتامعی و زیست محیطی پروژه گنجانیده)و نه حذف( شود.  جربان خسارت به 

طور عینی محاسبه گردیده و فورًا به افراد مترضر بیجا شده پرداخت گردد.

جدول زمانی روشن برای رشکت ها جهت عمل به مفاد نظارت و ارزیابی از فعالیت های شان ترسیم گردیده و ناتوانی و یا تعلل 

در اجرای به وقت رشوط منجر به تعزیرات، مانند تعلیق و یا فسخ قرارداد، شود. چنین نظارت و اجرات اساسی به طور گام به گام 

گسرتش یابد. بعدا تسلیم دهی گزارش ارزیابی تاثیرات اجتامعی و زیست محیطی فعالیت های اکتشافی، گزارش بررسی کامل 

ساالنۀ رشکت و فعالیت های پروژه در قالب برنامۀ مدیریت اجتامعی و زیست محیطی)ESMP( در کنار درخواست بررسی از جانب 

سایر ادارات حکومتی به خاطر تحقق برنامۀ مدیریت اجتامعی-اقتصادی نیز صورت گیرد. 

ادارۀ حفاظت از محیط زیست و وزارت معادن باید مشوق های الزم را برای ترغیب رشکت های معدنکار به تسلیم گزارش ارزیابی 

تاثیرات اجتامعی و زیست محیطی، شناسایی و افزایش بخشد. این ادارات نباید به فعالیت های استخراجی تا زمانی که تصدیقنامۀ 

عمل به مفاد رشوط و مقررات را از جانب ادارۀ حفاظت از محیط زیست به دست نیاورده، اجازه دهند. به منظور رسیدگی به این 

چالش ها، با درنظرداشت رویکرد توسعۀ آهسته و گام به گام منابع طبیعی، برنامۀ مدیریت اجتامعی-اقتصادی با فعالیت رشکت های 

کوچک و متوسط که پروژه های شان در کتگوری اول بررسی ها قرار می گیرد، مانند ذغال سنگ، صورت گیرد. 

ایجاد ظرفیت در بخش خصوصی و حامیت از ثبت نام شان برای تهیه گزارش ارزیابی تاثیرات اجتامعی و زیست محیطی

ایجاد ظرفیت تهیۀ گزارش ارزیابی تاثیرات در حکومت و بخش خصوصی با این نکتۀ بنیادین آغاز می گردد که پوهنتون های 

تجارب  با کسب  همراه  تخنیکی،  موثر  و  بخور  درد  به  معترب،  های  آموزش  را  شناسی  زمین  پژوهشگران  و  محصلین  افغانستان 

ساحوی، داده بتواند. در این عرصه باید طیفی از کارشناسان، از زمین شناسان و متخصصان مدیریت زیست محیطی الی جامعه 

شناسان، مردم شناسان، زلزله شناسان، هایدرو-مرتولوجیست ها و غیره، آموزش دیده و ظرفیت شان افزایش یابد. 

تقویت ظرفیت بخش خصوصی به خاطر تهیۀ گزارش ارزیابی تاثیرات از سوی رشکت های معدنکار رقابت را قوی تر ساخته و 

در نتیجه عملکرد و موثریت متام رشکت های مشوردهی برای ارزیابی تاثیرات بهرت می گردد. برعالوه، رشکت های مشوره دهی 

مذکور باید به عنوان رشکت های زیست محیطی به رسمیت شناخته شده و با چنین موقعیتی در افغانستان ثبت و راجسرت گردند. 

درخواست فراگیر برای شفافیت جهت دسرتسی به معلومات زمین شناسی و ارزیابی تاثیرات اجتامعی و زیست محیطی

نهادها و افراد با اعتبار باید حق دسرتسی به اطالعات معترب و کارآمد دیجتالی زمین شناسی افغانستان را بر اساس رشایط ثابت 

و منصفانه داشته باشند. برای مثال، دسرتسی به اطالعات برای رسمایه گذاران بالقوه اهمیت کلیدی داشته و در این مقطع به 

پرهیز از فساد و افزایش رقابت در میان رشکت های مشورتی ارزیابی تاثیرات زیست محیطی و اجتامعی کمک می مناید. هرچند 

دسرتسی عامه به معلومات در تیوری کار مثبتی است، اما در عمل این دسرتسی به معلومات، به خصوص برای مواد قابل غارت، 

موجب افزایش ناامنی به واسطۀ استخراج غیر قانونی معادن از جانب گروه های مخالف مسلح شده می تواند. 

باید ۱2 گزارش ESIA و یا بیشرت به زبان های انگلیسی، پشتو و دری همراه با خالصۀ غیر تخنیکی آن، به طور رسیع در دسرتس 

عموم قرار گیرد. گروه چندجانبۀ طرح شفافیت صنایع استخراجی شاید مناسب ترین فورم برای البی کردن به خاطر عمومی ساخنت 

گزارش های ارزیابی اجتامعی و زیست محیطی، شامل کردن شفافیت در قرارداد به عنوان بخشی از عمومی سازی ESIA و دیگر 

اسناد مرتبط باشد. وزارت معادن و پطرولیم افغانستان بایستی به تحلیل ۳۳8 قراردادی بپردازد که نیازمند ESIA)به عنوان یکی از 

رشوط در مقررات ارزیابی زیست محیطی استخراج( است و همچنان فهرستی از قراردادهای معدنی را نیز انتشار دهد که نیازمند 

تهیه ESIA بوده ولی تا هنوز تسلیم مراجع مربوط نگردیده است. چنین شفافیتی به مشارکت موثر مردمی نیز کمک می مناید؛ »هیچ 
گزارش ارزیابی اجتامعی و زیست محیطی نباید از افراد و نهاد های ذیدخل پنهان نگهداشته شود.«۱66

مرور حقوقی و مقرراتی به منظور رسیدگی به خالها و تامین هامهنگی در قوانین

هر مرور حقوقی و مقرراتی باید به خالهای زیادی که در ارتباط به چگونگی محتوای ESIA، دسرتسی به زمین و جربان خسارت، 

ارزیابی مخاطرات رانش زمین، ضامنت امنیتی، مودل های امنیتی، نیازمندی های مشارکت مردمی و … شناسایی گردیده است، 

باید متامیل به تامین هامهنگی  فراخرت میان قوانین گوناگون تنظیم کننده ای سکتور معادن،  بپردازد. برعالوه، چنین مروری 

منجمله قانون محیط زیست، بسیاری از قوانین زمین، قانون آب و سایر قوانین، باشد.

۱66  رابرت گودلند، »استخراج مسووالنه«.
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و  ارزشگذاری  لحاظ  از  نهادها  و سایر  مالیه  وزارت  معادن،  وزارت  مناسب  تعیین مسوولیت های  برای  مقرراتی  چارچوب شفاف 

پرداخت جربان خسارت برای بیجاشدگان، نیاز است. از دیرباز این نکته روشن شده است که جربان خسارت بر اساس ارزش زمین 

از دست رفته به ندرت به بیجاشدگان در قسمت حفظ سطح زندگی سابق شان کمک می کند؛ در واقع پول متام آنچه را که از دست 

رفته است، باز منی گرداند.۱67 همچنان جربان خسارت باید هزینه های ساختامنی و دیگر ترمیامت و بهبودها، کاهش ارزش زمین 

به خاطر استمالک و زیان های اقتصادی)مانند اختالل و زیان های معیشتی بیجاشدگان به خاطر استمالک و از دست رفنت 

ملکیت( پوشش دهد.۱68 برعالوه، تجارب نشان می دهد که برای اسکان و جربان خسارت مردم وابسته به زمین باید از اسرتاتژی 

های اسکان مجدد وابسته به زمین استفاده شود تا اعطای پول نقد. چون پول نقد منی تواند به احیای معیشت آنان کمکی کند. 

در عوض، به آنها در احیای معیشت شان کمک شود، خدمات اجتامعی، آموزش و غیره در اختیار شان قرار داده شود. همچنان، 

به طور کلی نقطۀ خوب آغاز بررسی تالش های جاری در بخش کمک های انسان دوستانه به خاطر پرداخنت به مسالۀ اخراج از 

زمین در افغانستان است؛ مساله ای که در سند طیف حامیت در افغانستان، »رهنمود هایی برای کاهش رضر و عذاب در وضعیت 

اخراج اجباری«۱6۹، نیز به آن پرداخته شده است.

یکی دیگر از وجوه کلیدی مرور عبارت از روشن ساخنت و هامهنگ کردن مسالۀ استفاده و مدیریت آب در وزارت انرژی و آب، 

ادارۀ حفاظت از محیط زیست، وزارت معادن و نقش های شان در مقایسه و ارتباط به افراد ذی نفوذ محلی مانند میرآب ها است. 

در ارزیابی های تاثیرات اجتامعی و زیست محیطی باید هامهنگی میان مقررات سنتی کیفیت و کمیت آب، میکانیزم های حل 

مناقشه)میراب ها( و طرح های موجود در ارزیابی تاثیرات به وجود اید.

در نهایت، دولت باید قوانین و مقررات  مربوط به مقاومت در برابر زلزله و خطر سیالب ها را تدوین که در مورد سد های باطلۀ 

معدنی، ترانسپورت و سایر زیربناها نیز قابلیت تطبیق را داشته باشد. برای مقاومت در برابر ریسک زلزله، مقررات باید در مطابقت با 

نظامنامۀ بین املللی ساختامنی ساخته شود و استندرد های آن با میزان ارتعاشات زمینی در افغانستان با استفاده از سه گزارش کلیدی 

ادارۀ رسوی زمین شناسی ایاالت متحده در تحلیل خطرات، عیار شود. البته، این گزارش ها بر مبنای پیشفرض هایی استوار اند 

که نیازمند ثبوت تجربی به خاطر درک عنارص مربوط به ساحۀ اکتشاف و استخراج می باشد. باید کارشناسان ارتعاش سنج محلی 

تربیه شده و از ابزار های موجود برای ارایۀ ارزیابی های مختص ساحه استفاده گردد.۱70 به همین سان، برای پروژه های خطوط 

لوله مانند خط تاپی و غیره،  انجنیران نفت و گاز به کارشناسان ارتعاش سنج به خاطر به دست آوردن تحلیل های مورد نیاز)مانند 
احتامالت جا به جایی گسل ها(، رضورت دارند.۱7۱

برای تعیین سطح مقاومت در برابر خطر سیالب، حکومت باید »سدهایی با حد باالی خطر« را که جان انسان ها را گرفته و یا 

به ملکیت ها صدمه می رساند- مثاًل، آن طوری که در دستور العمل سازمان جهانی هواشناسی برای احتامل باالی بارندگی آمده 

است- تعریف کند. زمانی که چنین سدهایی دسته بندی شد، از آن پس ۱( سد های آب به نحوی اعامر گردند که قدرت مقاومت 

در برابر حداکرث سیالب هایی را داشته باشد که بر اساس مطالعه منطقۀ مشخصی معین شده باشد؛ و 2( این مطالعه باید تحلیلی 

از شکسنت سد را ارایه کرده و نشان بدهد که محتوای بند در صورت شکسنت به کدام سمت خواهد رفت، مردمی که احتامال از 
سیالب های ناشی از شکسنت سد آسیب خواهند دید، شناسایی شوند.۱72

۱67  سازمان زراعت و موادغذایی سازمان ملل، »تصاحب اجباری زمین و جربان آن«، مطالعات اجارۀ زمین، ۱0)روم:سازمان زراعت و موادغذایی سازمان ملل، 2008(، پاراگراف 4.۱.

۱68  سازمان زراعت و موادغذایی سازمان ملل، »تصاحب اجباری زمین و جربان آن«، مطالعات اجارۀ زمین، ۱0)روم:سازمان زراعت و موادغذایی سازمان ملل، 2008(، پاراگراف 4.۱.2. 

 ،۱8/4/A/HRC ،همچنان مراجعه شود به کمیسون حقوق برش سازمان ملل متحد، »اصول اساسی و رهنمود ها در مورد اخراج و بیجایی بر اساس توسعه«)پیوست ۱ گزارش گزارشگر مخصوص

کمیسون حقوق برش سازمان ملل متحد، 2007(؛ رشکت بین املللی مالی، »عملکرد استندرد ۵،  تصاحب زمین و اسکان مجدد داوطلبانه«)واشنگنت دسی:رشکت بین املللی مالی، 20۱2(.

http://www.globalprotectioncluster. ،»۱6۹  کلسرت حامیت افغانستان- تسک فورس خانه، زمین و جایداد، » رهنمود هایی برای کاهش آسیب ها و مصایب ناشی از اخراج اجباری

_20۱2_20AoR/Guidelines_For_Mitigating_Harm_in_Forced_Evictions_Afghanistan%org/_assets/files/field_protection_clusters/Afghanistan/files/HLP
EN.pdf, 20۱2 )آخرین دسرتسی ۱8 می 20۱6(.

۱70  یکی از منونه های نرم افزار EZ-FRISK است.

۱7۱  مصاحبه با رشکت مشورتی فورگو، سپتامرب 20۱۵.

۱72  مصاحبه با انجمن Applied Weather، اکتوبر 20۱۵.
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2۹ عملکرد متوازن در ادارۀ بخش معادن

ارتقای سطح شفافیت و حسابدهی در ارتباط به منافع بخش معدن. 5

جامعۀ مدنی  و طرح شفافیت در صنایع استخراجی 5 .1

نقش جامعه مدنی چیست؟

شهروندان و جامعۀ مدنی با بازیگران متنوع آن)و نه فقط سازمان های مدنی( نقش کلیدی در تقویت توزیع شفاف و مساویانه ای 

منافع حاصله از استخراج معادن داشته و همچنان مسوولیت های دیگری در رابطه به اطالع رسانی عمومی، تسهیل مشوره خواهی 

و ارایه نظریات عمومی را نیز به عهده دارند. به طور کلی تر، بازیگران جامعۀ مدنی طیفی از نقش ها را برای ترویج شفافیت، 

حسابدهی و اشکال موثر حکومتداری و همچنان بسیج اجتامعی و ارایه خدمات مثاًل در پروژه های زیربنایی روستایی، بازی کرده 
می توانند.۱7۳

هرچند شناخت از جامعۀ مدنی به مرور زمان تغییر خورده است و چالش ها در روابط جامعۀ مدنی و حکومت  پابرجاست،  اما اصل 

بنیادین این است  که شهروندان منبع مرشوعیت حکومت ها و دولت ها در نظام های دموکراتیک بوده و نقش آنها در ساخنت 

نظم موجود برجسته است. شهروندان به فرصت و فضای سیاسی برای تعامل و همچنان ظرفیت و ابزار ساختاری برای عمل در 

این فضا استند. شهروندان ملت ها را تشکیل می دهند، مالیات می پردازند و به حکومت های خود از طریق رشکت در انتخابات و 

پروسه های سیاسی مرشوعیت می بخشند؛ حکومت ها نیز باملقابل حقوق شهروندان را به رسمیت شناخته و محافظت می منایند. 

شهروندان با یک دیگر برابر بوده و در صورت متایل در پروسه های سیاسی رشکت جسته می توانند.

قانون اساسی دولت و شهروندان را در یک رابطۀ دوجانبه ای داد و ستد پیوند می زند. قانون اساسی افغانستان دولت را مجبور 

رابطه در سایر تعهدات حکومت  این  را محافظت مناید.  افغانستان  تا کرامت و حقوق سیاسی و مدنی شهروندان  ساخته است 

افغانستان مانند چارچوب حسابدهی متقابل توکیو در سال 20۱2 میالدی نیز مورد تاکید قرار گرفته است که به موجب آن حکومت 
افغانستان ملزم به فراهم سازی حکومتداری خوب، توسعۀ پایدار، شفافیت و غیره برای شهروندانش شده است.۱74

اکرث بحث ها حول بخش استخراج معدن در افغانستان و جاهای دیگر عمدتًا روی  شفافیت در قراردادها و جمع آوری عواید آن 

توسط حکومت مرکزی متمرکز گردیده است.  با این حال، تاثیرات شفافیت می تواند محدود باشد و تنها در برخی از زمینه ها موثر 

است که از این خاطر جایگزین روند های دموکراتیک شده منی تواند.۱7۵ به همین سان، حساب دهی یک موضوع گسرتده در 

بخش استخراج معادن است که شامل دولت و رشکت ها می شود. 

طرح شفافیت در صنایع استخراجی چیست؟

طرح شفافیت در صنایع استخراجی استوار بر اصول استفادۀ محتاطانه از منابع طبیعی به خاطر منافع شهروندان به شیوۀ شفاف و 

حسابده، روشن بودن  جمع آوری و میزان عواید دولت از این سکتور و پرداخت رشکت ها به دولت می باشد. اصول بین املللی ابتکار 

شفافیت در صنایع استخراجی داری هفت رشط است که باید در یک کشور اجرا و رعایت گردد:

نظارت موثر توسط گروه های چندجانبه.. 1

انتشار گزارش های ابتکار شفافیت در زمان معین.. 2

موجودیت اطالعات مشخص در مورد صنایع استخراجی در گزارش های ابتکار شفافیت.. 3

تهیۀ  گزارش های جامع طرح شفافیت که شامل معلوم بودن عواید حکومت از معادن و پرداخت های دیگر رشکت . 4

های نفت، گاز و معادن می شود. 

روند معترب ضامنت بر اساس معیارهای بین املللی. 5

گزارش های جامع طرح شفافیت که به طور فعال تبلیغ گردد، به لحاظ عمومی قابل دسرتس باشد و به بحث های . 6

عمومی بیفزاید.

گروه چندجانبه ای که بر اساس درس ها و تجارب آموخته عمل کرده و به بررسی نتایج و تاثیرات اجرای طرح شفافیت . 7
بپردازد.176

۱7۳  برای جزییات بیشرت بحث مراجعه شود به اورزال ارشف نعمت، کارین ورنر. نقش جامعۀ مدنی در ترویج حکومتداری خوب در افغانستان، جون 20۱6.

۱74  چارچوب حسابدهی توکیو، 20۱2.

.)20۱4 ،MIT ۱7۵  آرتی گوپتا و مایکل مسن، شفافیت در ادارۀ بین املللی محیط زیست: منظر انتقادی)کمربیج، ماساچوست: انتشارات

)pdf.0_۱۱July_20STANDARD%https://eiti.org/files/English_EITI(.20۱۳ ،۱76  استندرد ابتکار شفافیت صنایع استخراجی

https://eiti.org/files/English_EITI STANDARD_11July_0.pdf
https://eiti.org/files/English_EITI STANDARD_11July_0.pdf
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معیار های جدید  ابتکار شفافیت صنایع استخراجی کشور های تطبیق کننده را ترغیب و تحت فشار قرار می دهد که حوزۀ عمل 

خود در ادارۀ منابع طبیعی را فراخرت ساخته و میکانیزم های تامین شفافیت را در بخش های قرارداد، تطبیق و مدیریت عواید به 

وجود آورند. نیازمندی های الزامی معیارهای ابتکار شفافیت فرصت های الزم را در اختیار سازمان های جامعۀ مدنی قرار می دهد 

تا با حکومت به طور فعال و معناداری برای نظارت بر سکتور معادن وارد تعامل و همکاری گردد. براساس نیازمندی اول، از مجموع 

سه نیازمندی طرح شفافیت صنایع استخراجی، »حکومت باید از تامین فضای توان بخشی برای مشارکت رشکت ها و جامعۀ مدنی 

بر اساس قوانین، مقررات و اصول اداری و همچنان و تطبیق واقعی EITI اطمینان حاصل کند.«۱77 این کار به توان جامعۀ مدنی 

افزوده تا حکومت را جوابگو ساخته و روی گزینه های پالیسی برای تطبیق معنادار EITI کار کنند که در نتیجه به توسعۀ چارچوبی 

برای انکشاف این سکتور کمک منایند. همچنان بر اساس نیازمندی های فوق، »حکومت باید اطمینان حاصل کند که هیچ مانعی 

بر رس راه جامعۀ مدنی و یا رشکت ها برای مشارکت در پروسۀ EITI وجود ندارد.«۱78 اعضای گروه چندجانبه)MSG( اجازه دارند به 

طور آزادانه  روی مسایل شفافیت و ادارۀ منابع حرف بزنند. نیازمندی سوم ابتکار شفافیت عبارت از اطالعات مشخص وروشن در 

مورد سکتور معادن در گزارش مربوطه است که بازهم در این جا فرصتی برای جامعۀ مدنی فراهم می سازد تا اطالعات گزارش را 

با معلوماتی که خود در اختیار دارند، به صورت عینی سنجش و مقایسه کرده و دست به اصالح کمبودات و اشتباهات بزنند. در کنار 

آن،  گزارش مزبور در مورد فعالیت های استخراجی، معلومات فراهم ساخته که بر شالودۀ آن می توان عواید فعلی و آتی و همچنان 

تولید و ذخایر معدنی را سنجید. 

چارچوب حقوقی و پالیسی

مفاد مالی

مواد 80 و 84 قانون مرنال ها)20۱4(  پرداخت فیس، مالیات، کرایۀ سطح زمین، حق االمتیاز را تعیین می دارد. در حالیکه حق 

االمتیاز در خزانۀ دولت واریز می شود اما روشن نیست که کرایۀ سطح زمین به کجا پرداخت می گردد. همچنان این نیز روشن 

برای والیتی  پروژه های معدنی  از کل عواید  پنج درصدی »حساب مخصوص« که در مادۀ 84)توزیع ۵ درصد  نیست که وجه 

که معدن مذکور از آنجا استخراج می گردد( قانون پیش بینی شده است، چگونه پرداخت و یا تخصیص داده می شود و به چه 

صورت  وبرای کدام والیت.

افغانستان نامۀ کاندیداتوری خود برای عضویت در EITI را در سال 200۹ میالدی امضا کرد. کشور کاندید باید هفت رشط درج 

شده در این ابتکار را عملی مناید تا به عنوان کشوری که به متام تعهدات خود در این چارچوب عمل کرده است، شناخته شود. 

افغانستان تا اکنون دور پنج سالۀ تطبیق EITI را به پایان رسانده است اما تا هنوز به آن موقعیت کشور رعایت کننده ای متام رشوط 

اعطا نشده است. افغانستان تا حال سه گزارش EITI را تهیه کرده است اما اکرث آن کمبود داشته و به خاطر فقدان اطالعات در 

آن مورد انتقاد جامعۀ مدنی قرار گرفته است. رشکت ها متایلی به رشیک ساخنت اطالعات خود در مورد تولید، ذخیره و قیمت ها 

را نداشته و تهیه گزارش های حسابرسی، در کنار فقدان ارادۀ سیاسی برای اجرای EITI، از جمله موانع دیگر به حساب می آیند. 

محتوای محلی

مادۀ ۱۱۱ قانون مرنال ها می گوید که »تنها اتباع افغانستان« به عنوان »کارگر ماهر، غیرماهر و فصلی« از سوی صاحبان اجازه 

نامۀ معدنی و یا قراردادی ها استخدام گردند. بر اساس این حکم، صاحب جواز» اولویت را به استفاده از خدمات و تدارک مواد و 

اجناس تولید شده در افغانستان که به لحاظ کمیت، کیفیت و قیمت معادل مورد خارجی آن است،  بدهد.«

به همین سان در مواد 47 و 48 قانون هایدروکاربن ها احکامی در مورد استخدام »اتباع افغانستان« و استفاده از خدمات و اجناس 

تولید شده در افغانستان وجود دارد و همچنان در مقررۀ  هایدروکاربن ها، در مادۀ 2۹ به این موضوع پرداخته شده است. قانون کار 

نیز معیارهایی در ارتباط به آموزش و تحصیالت عالی تعیین کرده است.

چالش های عملی 5 .2

چارچوب بی ثبات حقوقی متاثر از توسعه شتاب زدۀ بخش معادن

قانون مرنال ها از زمان تصویب اش در سال 2004 میالدی، دو بار در سال های 2008 و 20۱4 میالدی مورد بازبینی قرار گرفت. 

قانون مرنال ها در سال 20۱4 میالدی علیرغم دادخواهی و اعرتاض جامعۀ مدنی در ولسی جرگه تصویب گردید. حکومت وحدت 

ملی نیز در قانون مذکور بازنگری کرده و پیش نویس آن شاید در یک مقطعی در اختیار جامعۀ مدنی و جوانب دیگر قرار داده شود. 

مشوره با جوانب ذیدخل برای داشنت چارچوب حقوقی با ثبات الزم است. 

۱77  استندرد ابتکار شفافیت صنایع استخراجی، 20۱۳، پیش رشط ۱.

۱78  استندرد ابتکار شفافیت صنایع استخراجی، 20۱۳، پیش رشط ۱.



1395ارتقای سطح شفافیت و حسابدهی در ارتباط به منافع بخش معدن

۳۱ عملکرد متوازن در ادارۀ بخش معادن

به طور عمومی، سکتور معدن به صورت شتاب زده ای توسعه یافته است که عمدتًا زیر تاثیر هراس از افتادن در »پرتگاه مالی« و 

گذار از وابستگی به کمک های خارجی به اقتصاد متنوع و سخت جان قرار داشته است.۱7۹ هیچ گونه مشورۀ سیستامتیک با مردم 

در سطوح والیتی و محلی به خاطر تعیین اولویت های محلی افغانها در ارتباط به انکشاف سکتور معادن، انجام نگرفته است. 

اکرث مقامات حکومتی انکشاف بخش معادن را رصف یک موضوع اقتصادی دیده که هیچ ربطی به جنگ و خشونت، تنش های 

اجتامعی-قومی، مصالحۀ و یا صلح ندارد. به صورت کلی می توان دید که چگونه به توسعۀ مبهم و شتابزده ای سکتور معادن توجه 

نشده است که باعث تشدید بی اعتامدی مردم به دولت گردیده است. چون مردم فکر می کنند که بخشی از تصمیم ها در این 

سکتور نبوده اند. گفته می شود که چنین بی باوریی نسبت به حکومت،   مردم را به سوی شورشیان کشانده است.

EITI کاهش ارادۀ سیاسی برای اجرای

افغانستان فورم عضویت در EITI را در سال 200۹ میالدی امضا کرد و از قضا متایل به عملی کردن آن در سال های 20۱0 و 20۱۱ 

میالدی نیرومند بود. افغانستان دوره پنج سالۀ تطبیق EITI را سپری کرده و تا اکنون فقط دو گزارش از کارکرد خود ارایه داده است 

اما از اعتبار پروسۀ آن کاسته شده است. در این ناکامی چندین علت نهفته است: ۱( کاهش ارادۀ سیاسی برای اجرای EITI در 

کشور؛ 2( منایش ضعیف  و غیر منظم حوزه های EITI؛ ۳( هامهنگی ضعیف در میان جوانب ذیدخل؛ و 4( تالش برخی از جناح 

ها برای تسلط بر گروه چند جانبه.

مثاًل، برخی از پیشتازان EITI)وزارت معادن و پطرولیم و وزارت مالیه( به ندرت در روند عملی کردن این طرح اشرتاک ورزیده اند.۱80 

در عین حال، جامعۀ مدنی نیز با حضور ضعیف خود نتوانست که به غنای بحث در مورد اجرای EITI کمک کند. تطبیق موفقانه 

ای اصول و معیارهای EITI حکومت و سایر نهادهای ذیدخل را به یک سلسله اصالحات حقوقی و ساختاری و همچنان رضورت 

هامهنگی و انسجام مکلف میسازد؛ هیچ یک از این اصالحات در دوره پنج ساله ای اجرای EITI، عملی نشده است. در اپریل 

20۱۵ میالدی، عضویت افغانستان در EITI به رشطی متدید شد که معیارهای جدید را بپذیرد، در غیر آن عضویت اش به حالت 
تعلیق در می آید.۱8۱

نقش متغییر و رو به کاهش نهاد های مدنی در EITI افغانستان

جامعۀ مدنی با چالش های زیادی در ارتباط به ترویج مشارکت مدنی در افغانستان رو به رو بوده و روابط حکومت، جامعۀ مدنی 

و اجتامعات محلی توام با بی اعتامدی، منازعه و فقدان منایندگی است.۱82 در ارتباط به EITI افغانستان، زمانی که این کشور 

در خواست عضویت در EITI  را داد، نهاد های مدنی اساسًا دارای سهم ناچیز و یا هیچ در صنایع استخراجی بودند. با این حال، 

به مرور زمان سازمان های مدنی آموزش دیده و در تطبیق EITI در افغانستان سهم خود را ایفا کردند. مثاًل، یکی از نتایج مهم 

استثنای  معدنی)به  های  قرارداد  نرش متام  از  عبارت  میالدی  در سال 20۱2   EITI مجمع  از طریق  آنان   )advocacy(دادخواهی

قرارداد معدن عینک( بود. سازمان های مدنی به طور فعالی »وجوه مالی« در چارچوب MSG را تعریف کرده و بحث مفید و تحسین 

برانگیزی در مورد قالب گزارش دهی بخش بندی شده برای ثبت عواید متعلق به رشکت های معدنکار انجام دادند. نهاد های مدنی 

افغانستان در ارتباط به ارایۀ اشتباه واقعیت ها در گزارش اعتبارسنجی تیم تصدیقات EITI نیز ابراز نظر کردند. هرچند نهاد های 

مدنی نباید با استفاده از قراردادها در پی تاثیرگذاری باالی پالیسی ها و رفتار دولت در قبال این سکتور باشد. یک دلیل آن توانایی 

و عالقۀ محدود نهاد های مدنی برای کار در این سکتور است.

در سال های گذشته، حوزۀ نفوذ سازمان های مدنی افغانستان در EITI افغانستان ضعیف بوده و سهم اندکی در آن داشته اند. 

عواملی که باالی عملکرد نهاد های مدنی در حوزه های EITI و  MSG تاثیرگذار اند، شامل موارد زیر اند:

۱- حوزۀ نفوذ نهاد های مدنی غیر سازمان یافته است و با یک صدا حرف منی زنند.

2- نهاد های مدنی انگیزۀ الزم برای مشارکت و حامیت از تطبیق EITI افغانستان را ندارند. مثاًل، آنها به دریافت آموزش دربیرون 

از کشور مایل استند ولی عالقه ای به آن در داخل کشور ندارند. 

۳- حضور نیافنت بسیاری از منایندگان نهاد های مدنی در MSG نشانگر آن است که وقتی یک نفر جایی را ترک می گوید در پشت 

خود خالیی به جا می گذارد.

4- نهاد های مدنی شاید منایندگان خوبی از کار در نیایند و در بدل امتیاز تن به سازش و همکاری بدهند.

۱7۹  میلز و دیگران، ارزیابی نهادی، مقرراتی و رشایط مساعد از صنایع استخراجی در افغانستان«، 26-2۵.

۱80  مشاهدات نویسنده.

)آخرین   20۱۵  April  ۱7,EITI«، https://eiti.org/news/afghanistan-moves-eiti-standard های  معیار  به سوی  افغانستان  استخراجی، »حرکت  شفافیت صنایع  ابتکار    ۱8۱

دسرتسی ۱8 می 20۱6(.

۱82  برای جزییات بیشرت بحث مراجعه شود به اورزال ارشف نعمت، کارین ورنر. نقش جامعۀ مدنی در ترویج حکومتداری خوب در افغانستان، جون 20۱6.
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منایندگان نهاد های مدنی در MSG از انگشت گذاردن روی موضوع جنسیت در فورم ناتوان ماندند و از این خاطر نیاز به تغییر در 

دیدگاه شان است. باید در میان آنها منایندگان زن وجود داشته و از جانب دیگر اعضای مطلع این نهاد در چنین فورمی اشرتاک 

جوید. نهادهای مدنی در MSG باید دانش الزم را در ارتباط به این موضوع به دست آورند که در صورت عدم حضور تداوم بحث ها 

و سهمگیری هارا از میان نربد. 

گزارش تصدیقات تکمیلی EITI که از سوی EITI افغانستان متویل گردیده بود، ضعف نهاد های مدنی در افغانستان را نشان داد.۱8۳ 

با وجود این پیشنهادات این گزارش به مقدار اندکی عملی شده است.

پیشنهادات 5 .3

دستورکار محلی برای انکشاف آهستۀ منابع

انکشاف آهستۀ منابع طبیعی زمان الزم را برای تقویت  نهاد های دولتی  و مدنی فراهم می مناید. بنا به گفته یکی از کارشناسان 

نتیجۀ برعکس دارد؛ »رویکرد معقول« معطل  افغانستان  امور، استخراج شتاب زدۀ منابع طبیعی به خاطر احیای رسیع اقتصاد 

ساخنت پروژه های جدید استخراج است تا روی بهبود رسپرستی و نظارت بر معادن در حال استخراج موجود کار صورت گرفته و از 

درآمدزایی استخراج اطمینان حاصل شود.۱84 در قدم نخست، برای این کار تعهد قوی به خاطر جلوگیری از استخراج غیر قانونی و 

یا یافنت ابزار رسمی کردن فعالیت های جاری در معادن افغانستان)ذغال سنگ، سنگ مرمر، سنگ جواهر و غیره(، نظارت موثر 

بر اجرای قرارداد های موجود، مانند ایجاد تیم والیتی برای اجرای قراردادها، نیاز است. 

موازی با آن، حکومت افغانستان و وزارت معادن باید در یک روند مشورتی و نظرخواهی، به طرح و توسعۀ اسرتاتژی ای بپردازند که 

مردم به آن احساس وابستگی کرده و آن را بفهمند؛ و بر اساس پرسش و تحقیق دریابند که چگونه  بخش معادن کشور را توسعه 

بخشید تا به صورت منطقی و دوامدار در خدمت انکشاف اقتصادی افغانستان قرار داشته باشد. درحالیکه برخی نسبت به این کار 

ناامید اند ولی برخی دیگر امیدوارند که مسیر توسعۀ سکتور معادن افغانستان در بدو رشد آن تغییر خواهد خورد.۱8۵ تعلق محلی به 

اسرتاتژی و برنامۀ کار سهم تاثیرگذار باالی ارادۀ سیاسی جهت تطبیق EITI افغانستان نیز خواهد داشت. 

آگاهی دهی در مورد منازعه برانگیز بودن معادن

باید این درک در وزارت معادن و بازیگران فعال در صنعت استخراج به وجود آید که معادن منازعه بر انگیز استند. منابع طبیعی در 

ماحول و درگیر فعل و انفعاالت خشونت بار قرار دارد. بر اساس اصل صلح به عنوان اولویت، هدف دیگر پیوست به آن، تحلیل 

مشوق های منازعه و شناخت روش های حساس به منازعه از سوی حکومت و رشکت های معدنکار است. مسایل کلیدی که در 

صورت خطا و نقیصه در آن، به طور پیوسته باعث برانگیخنت منازعه در بخش معادن شده می تواند، شامل سوء تعامل و ارتباطات 

جوانب دخیل، اسکان مجدد، جربان خسارت، رسمایه گذاری اجتامعی)به شمول پالیسی های استخدام و برنامه های آموزش 
حرفوی( نحوۀ برخورد با گروه های مسلح، ترتیبات امنیتی، حقوق برش، فساد و شفافیت می باشد.۱86

جامعۀ مدنی نیز به طرح و ترویج مجموعه ای از رهنمود ها و مواد آموزشی در باب روش های جلوگیری از   منازعه برای حکومت 

و رشکت ها پرداخته می توانند تا دستکم منابع طبیعی کشور عوامل منازعه را بیشرت نساخته و در عوض سهم مثبت این بخش را 

افرایش دهد . برنامۀ محیط زیست سازمان ملل ارزیابی صلح و منازعه در ارتباط به پروژه های معدنی در افغانستان را تهیه دیده 

است.۱87 برای توسعه این اصول)چه در سطح پروژه و یا ملی(، بازیگران جامعۀ مدنی باید روی ایتالف وسیع نهاد های مدنی کار 

کرده و با همکاری یک دیگر همراه با انجمن های تجاری و منایندگان حکومت، به خصوص در قالب EITI و MSG کار منایند. 

هرچند زمینه ها از یک دیگر تفاوت دارند اما یک مثال خوب ایتالف اروپایی برای تیل در سودان است که اصول تجارتی را در 

سطح ملی برای رشکت ها، به شمول کمپنی های چینی، که در سودان فعالیت دارند، ایجاد کردند. این اصول بر مبنای قوانین 

بین املللی، استندرد های داوطلبانه برای رفتارها و فعالیت های تجارتی و توافقنامۀ صلح سودان یا هامن توافق جامع صلح استوار 

بوده اند.۱88 در ارتباط به نقش نیروهای امنیتی، رهنمود کلیدی در اصول داوطلبانه برای امنیت و حقوق برش، به طور مشخص برای 
بخش معادن ساخته شد.۱8۹

۱8۳  رویا عزیز و جاوید نورانی، »تصدیقات بدیل: تحلیل گزارش های ترکیبی EITI و مشارکت جامعۀ مدنی«)کابل: دیده بان شفافیت افغانستان، 20۱2(.

۱84  ویلیام بایرد، »برای احیای اقتصاد افغانستان چه باید کرد؟«)گزارش مخصوص، انستیتوت صلح امریکا، 20۱6(، ۱۱.

۱8۵  مصاحبه با طیفی از منابع، سپتامرب و اکتوبر 20۱۵.

۱86  انرتنشنل آلررت، »فعالیت های تجارتی حساس به منازعه«.

۱87  براون و بلنکن شیپ، »صلح پروری و مدیریت منابع طبیعی در افغانستان«، 4۹.

)/ECOSBenchmarksEUGoS/2004/http://www.ecosonline.org/others(».۱88  ایتالف اروپایی برای تیل در سودان، »اصول تجارت

.www.voluntaryprinciples.org ،۱8۹  اصول داوطلبانه برای امنیت و حقوق برش

http://www.ecosonline.org/others/2004/ECOSBenchmarksEUGoS/
http://www.ecosonline.org/others/2004/ECOSBenchmarksEUGoS/
http://www.voluntaryprinciples.org
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۳۳ عملکرد متوازن در ادارۀ بخش معادن

تسهیل ارتباطات و گفتگو در سطوح متفاوت

ارتباطات موثر، به شمول توسعۀ متاس، آگاهی دهی و گفتگو میان دولت، شهروندان، جامعۀ مدنی و دیگر جوانب دخیل، در 

ایجاد اعتامد و حامیت از دستور کار بومی برای انکشاف بخش معدن نقش ایفا می تواند. هدف غایی توسعۀ پیامن جامع ملی 

مدیریت منابع است که به طور واضحی اهداف بهره برداری از منابع طبیعی را شناسایی کرده، با رهربان محلی به خاطر آغاز پروسۀ 

داوطلبی وارد تعامل شده، جزییات قراردادها را عمومی ساخته، چگونگی نفع بردن شهروندان و اجتامعات متاثر از فعالیت های 

استخراجی)که برای مدیریت توقعات باال و اغلب غیر واقع بینانه از اشتغال زایی پروژه های استخراجی برای مردم محلی خیلی 

مهم است( از امتیازات معادن را تشخیص داده، مسیر های ارتباط و مکامله با اجتامعات محلی ماحول پروژه و متام شهروندان 

را ایجاد کرده، زمینه ها و جایگاه محصوالت و خدمات بومی در زنجیرۀ ارزش) value chain( پروژه های استخراجی را پیدا کرده 

و میکانیزم های رسیدگی به شکایات، جرایم و حل مناقشات را ایجاد می کند.۱۹0 چنین رویکردی را اقتصاددانان به عنوان راهی 
برای مبارزه با سودخواهی غیر مولد می دانند.۱۹۱

این ارتباطات و گفتگوها باید توسط وزارت معادن در همکاری با دیگر وزارت خانه ها انجام شده و از سوی طیف بزرگی از بازیگران 

جامعۀ مدنی و فراتر از نهاد های مدنی، در سطوح متفاوتی حامیت گردد: در سطح ملی و والیتی، در ارتباط به شهروندان کشور 

و اسرتاتژی بخش معادن، حکومت چگونه می تواند که با عواید این سکتور به طور واقع بینانه زندگی مردم خود را بهبود ببخشد؛ 

در سطح محلی، در ارتباط به اجتامعات متاثر از اکتشاف معادن، این اسرتاتژی به متام جنبه های پروژه، میکانیزم های جربان 

خسارت و روند ارزیابی تاثیرات اجتامعی و زیست محیطی پرٰوژه، نظارت و معاینه می پردازد. همین اکنون نیز مسیر های انتقال 

چنین پیام و ارتباطی وجود دارد، چه این مجمع چند جانبۀ ابتکار شفافیت صنایع استخراجی و شوراهای محلی انکشافی باشد و یا 
چهره ها و نهاد های جامعۀ مدنی به معنای عام آن.۱۹2

، اطمینان حاصل گردد که اسناد مربوط به زبان های دری و پشتو تهیه شود  این ارتباطات باید با برخی از مقدمات آغاز گردد: مثاًلً

و یا دستکم از زبان انگلیسی به یکی از زبان های محلی برگردان شود. این اسناد باید به صورت عام در دسرتس بوده که محتوای 

آن به شکل گراف های معلوماتی، تصاویر، برنامه های منایشی رادیویی و دیگر انواع ارتباطی نیز ارایه گردد تا مردم بی سواد و کم 

سواد نیز محتوای اسناد را درک کنند.

گسرتده تر  ساخنت دامنۀ جامعۀ مدنی با فراتر رفنت از نهاد های مدنی به خاطر تقویت ارتباطات

جامعۀ مدنی نقش کلیدی در ارتباط به رشیک ساخنت اطالعات به عنوان یک میانجی میان شهروندان، حکومت و رشکت های 

معدنکار نقش ایفا می تواند. جامعۀ مدنی همچنان به اسرتاتژی ارتباطات و نظرخواهی حکومت کمک کرده می تواند. البته، با توجه 

به کمبود انگیزه و مشوق برای نهاد های مدنی ثبت شده، باید تالش های بیشرتی جهت ایجاد ظرفیت در میان سایر بازیگران 

مدنی مانند مراجع سنتی و یا مذهبی به وجود آید تا با حکومت به عنوان منایندگان مردم خود وارد تعامل شوند. همچنان ابزار دیگر 

عبارت از ایجاد ظرفیت در میان چهره ها و نهاد های مردمی، شبکه سازی در میان نهاد های مدنی، اتحاد اسرتاتژیک با رسانه ها، 
ادغام علام و مالها در طرح ها و فعالیت ها، گفتگوهای باز میان نهاد های مدنی و حکومت است.۱۹۳

)GIZتصویر:  آموزش ابتدایی رسوی معدن، تپه نادر خان، والیت کابل)عکس متعلق به

۱۹0  ریموند گیلپن، »محرکه های اقتصادی قساوت های جمعی«، ۹. همچنان مراجعه شود به گیلپن و  پاندیا، »بهرت ساخنت قرارداد های پر ارزش معدنی در افغانستان«، 4.

۱۹۱  باور و دونه، صلح اقتصاد، ۱۱۱.

۱۹2  برای درک زمینۀ بزرگرتی که این روند در آن اتفاق می افتد، لطفا مراجعه شود به  آریه نجات، کریستوف گوستونی، بصیر فدا، جان کهلر. ادارۀ محلی در افغانستان: امور دولت و ایندۀ 

منایندگی ولسوالی و قریجات، واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان و مجمع حکومتداری افغانستان، )جون 20۱6(؛ نعمت الله بیژن، فرحت امیل، هارون نایب خیل، نزدیک ساخنت دولت به مردم: 

برنامه ریزی و بودجه سازی در افغانستان، واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان و مجمع حکومتداری افغانستان و مجمع حکومتداری افغانستان، )جون 20۱6(.

۱۹۳  برای جزییات بیشرت بحث مراجعه شود به اورزال ارشف نعمت، کارین ورنر. نقش جامعۀ مدنی در ترویج حکومتداری خوب در افغانستان، جون 20۱6.
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طرح و توسعۀ برنامه های جامع برای تقویت پیوندها در راستای انکشاف اقتصادی

در حالیکه نگاه ها در ابتکار شفافیت صنایع استخراجی متوجه عواید اند، اما مترکز الزم اسرتاتژی روی متنوع سازی اقتصادی 

از طریق پیوند های مالی)وضع هوشیارانۀ مالیات، صندوق ذخیرۀ ارزی(، پیوند های تولیدی)الزام استفاده از تولیدات و خدمات 

داخلی در قانون و قراردادها(، پیوند های زیربنایی)مانند استفاده مشرتک از زیرساخت ها( و پیوند های مرصفی)مانند عواید از این 

سکتور( صورت گیرد.۱۹4 در حالیکه وزارت معادن به این موضوعات توجه محدودی مبذول داشته است، اما باید با جزییات بیشرت 

به هر یک از این پیوند ها پرداخته شده و به عنوان اجزای درهم بافته ای یک کلیت مدنظر گرفته شوند. چنین نگاهی از آن روی 

یک رضورت محسوب می شود که این پیوند ها برای سهم بخش معدن در توسعۀ اقتصادی کشور کلیدی بوده و برای دست یافنت 

به هر یک از آن موانع زیادی بر رس راه است.

برای دست یافنت به پیوند های مالی، بحث روی بهره و نقش بالقوۀ صندوق ذخیرۀ ارزی باید با جزییات بیشرتی دنبال گردد. با 

توجه به نوسان قیمت محصوالت و به تبع عوایدی که از آن به دست می آید، منبع و یا صندوق ذخیره سپری در برابر ریسک نوسان 

باالی عواید و ارزش محصوالت به شامر می آید. یکی از مشهورترین منونه ها که البته از بسیاری جهات با رشایط افغانستان 

قابل مقایسه نیست، ایجاد صندوق وجهی تقاعد دولتی ناروی در سال ۱۹۹0 میالدی  به عنوان ابزار پالیسی مالی برای مدیریت 

بلندمدت درآمد های نفتی این کشور است. این صندوق ارزی هرمی در دست حکومت برای مقابله با انقباضات اقتصادی ناشی از 

کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی بوده است. امروز، ارزش این صندوق به بیشرت از ۹00 میلیارد دالر می رسد و در سال 20۱۵ 

میالدی، درآمد رسمایه گذاری این صندوق باالتر از عواید بخش نفتی بود. بودجۀ ملی ناروی تنها 4 درصد عاید این رسمایه گذاری 

را از طریق مراجعه به صندوق مذکور به دست می آورد. حکومت اسرتاتژی این صندوق را از راه  مشوره تعیین کرده و بانک مرکزی 

رسپرستی و حسابرسی این صندوق را به عهده دارد. 

یکی دیگر از جنبه های پیوند های مالی که باید زیر ذره بین قرار گیرد، نیاز به توسعۀ طرح شفافیت صنایع استخراجی افغانستان 

فراتر از کابل و تطبیق آن در سطوح والیتی و محلی است.۱۹۵ این به معنای آن است که پس از فراخ ساخنت دامنه، باید عواید در 

همین سطوح مانند اختصاص پنج درصد درآمد از منابع محلی در حساب مخصوص والیتی برای مردمان متاثر از پروژه های معدنی، 

نیز تحت اداره و کنرتول مرکزی قرار گرفتۀ که این خود به بودجه ساختارهای محلی موجود مانند شوراهای انکشافی محلی کمک 

کرده و در صورت داشنت ظرفیت نهادی و برنامۀ معترب محلی انکشافی، به طور موثری رسپرستی و اداره شده می تواند.

در ارتباط به پیوند های تولیدی، یکی از جنبه هایکه در نظر گرفتۀ نشده فعل و انفعاالت محلی)نقش زنان، تفرقه های قبایلی، 

برنامه های استخدام و  بتوان  بر اساس آن  تا  ساختارهای قدرت، تقسیامت قومی و مذهبی، سلسله مراتب سنتی، و…( است 

تدارکات را به خصوص برای جذب کارگران غیر ماهر تعریف کرده، رسازیر شدن نیروی کار از مناطق و کشور های دیگر برای کار 

در معادن را مدیریت و کنرتول کرد.۱۹6 از این منظر ابزار کلیدی برای توسعۀ هر یک از این ساحات شامل برنامۀ ارتباطی، دفاتر 

استخدام و معلومات، مراکز تربیوی و پایگاه های اطالعاتی می شود.

تقویت نقش بازیگران جامعۀ مدنی درEITI افغانستان

بازیگران جامعۀ مدنی که تنها شامل نهاد های مدنی منی گردد، نقش حیاتی در تطبیق EITI در افغانستان دارد که از قضا معیارهای 

جدید در سال 20۱۳ میالدی روی نقش آن تاکید مجدد ورزیده است. این معیارها شامل تعدادی از عرصه های مهم در بخش 

استخراج معادن به عنوان وظیفۀ آن برای نظارت و گزارش دهی می باشد. در این میان بحث اصلی روی ادارۀ بخش معادن و 

مدیریت عواید در جایی که ترشیک و گزارش دهی در مورد تقسیم امتیازات در سطوح والیتی و محلی مطرح است، برجسته است.

برخی از پیشنهادات در مورد رشکت جامعۀ مدنی در EITI و MSG قرار زیر است:

جامعۀ مدنی و یا نهاد های مدنی که از سوی منابع دیگر در MSG متویل می گردند، باید گزارش های ماهانۀ فعالیت های . 1
خود را انتشار دهند.

نهاد های مدنی باید شامل بازیگران والیتی بوده و روی طرح EITI با هم کار منایند.. 2

نهادهای مدنی باید سطح حضور افراد خود را}درMSG{ حفظ کرده و جلو افزایش نرخ عدم حضور خود در این فورم را بگیرند.. 3

نهاد های مدنی باید درک واقعی از اصول، نیازمندی و ساز و کار مالی EITI داشته باشند.. 4

نهادهای مدنی باید در مورد ادارۀ منابع طبیعی اگاهی داشته باشند.. 5

نهادهای مدنی باید در MSG مدافع حقوق زنان  باشند.. 6

۱۹4  هیلو و دیگران، »چگونه منابع معدنی به رشد کمک می کند«، 28-27.

۱۹۵  گلپین و پاندیا، »بهبود قرارداد کردن منابع با ارزش«، ۳.

۱۹6  کپلوس و دیگران، »ارزیابی تاثیرات حساس به منازعه«، ص ۱0 فصل ۱7.
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۳۵ عملکرد متوازن در ادارۀ بخش معادن

نتیجه گیری و پیشنهادات. 6

گزارش هایی در مورد حجم وسیعی از فعالیت های غیر قانونی افراد غیر دولتی، گروه های جنایت کار و چهره ها و نهاد های بخش 

خصوصی در بخش معادن وجود دارد. این فعالیت ها بدون شک تاثیرات زیادی باالی امنیت مناطقی با منابع غنی طبیعی بر جای 

می گذارد. این وضعیت با موجودیت بی اعتامدی میان گروه های مختلفی از مردم در افغانستان پیچیده تر شده است. موضوع 

صلح باید همچنان در توسعۀ منابع طبیعی در اولویت قرار داده شده، تاثیرات منفی مدیریت شود، بر اجرای قرارداد های نظارت 

صورت گیرد و عواید این سکتور جمع آوری شود.

با توجه به پیچیدگی بخش معادن و استخراج منابع طبیعی، تاثیرات منفی و مثبت نهفته در آن و در نهایت ظرفیت بالقوۀ منازعه 

انگیزی اش، رویکرد محتاطانه -عملکرد متوازن-  به خاطر ترسیم یک دیدگاه بلند مدت، ایجاد نهادها و چارچوب حقوقی و همچنان 

کاهش و مدیریت اثرات منفی و تقویت شفافیت و حسابدهی به منظور جذب و توزیع حداکرثی عواید و امتیازات منابع طبیعی، 

نیاز مربم است. 

اشرتاک واقعی شهروندان و طیفی از بازیگران جامعۀ مدنی باید یکی از بخش های عمده انکشاف این سکتور، به عنوان مثال از 

طریق روند ارزیابی تاثیرات اجتامعی و زیست محیطی و در قالب ابتکار شفافیت صنایع استخراجی برای افغانستان باشد. مراجع 

متویل کننده نقش عمده ای را در کمک به ظرفیت سازی و همچنان ایجاد چارچوب حقوقی و نهاد های شفاف و حسابده در دولت 

افغانستان، ایجاد میکانیزم های مقابله با پیامد ها و مدیریت عواید است. البته، مراجع متویل کننده باید به مرور رویکرد و تعامل 

خود در راستای استفادۀ موثر از کمک ها و منطبق بر رشایط و فعل و انفعاالت محلی افغانستان دست یازند. فشار مراجع کمک 

کننده باید منطقی بوده و نباید افغانستان وادار به اعطای قراردادهای استخراجی ای شود که ظرفیت مدیریت و پیشربد آن را ندارد. 

چارچوب کاهش پیامد های منفی مانند ارزیابی اثرات اجتامعی و زیست محیطی استخراج منابع در روی کاغذ وجود دارد اما کافی 

نبوده و به سختی اجرا می گردند. تعداد از ارزیابی های عملی شده و تصویب شده توسط ادارۀ محیط زیست افغانستان مملو از 

چالش بوده و میکانیزم های نظارت و بررسی اصال وجود ندارند. افغانستان نیازمند پول است و حکومت آن می کوشد که با عواید 

معادن مصارف جاری خود به خصوص در بخش امنیتی را تامین کند. با این حال، عواید بخش معادن محدود  بوده و باید باالی 

سکتورهای دیگر به منظور دست یافنت به اهداف و نتایج انکشافی رسمایه گذاری شود. در اینجا رضورت تاسیس صندوق ذخیرۀ 

عواید منابع طبیعی و میکانیزم های مناسب برای تخصیص پول در بخش هایی که می تواند به توسعۀ انسانی و متنوع سازی منابع 

اقتصادی کمک کند، وجود دارد. حکومت می تواند که پیوند های تامینی و تولیدی را در میان سکتور های مختلف شناسایی کرده 

و به تشویق رسمایه گذاری بپردازد.

بخش معادن افغانستان به داخل یک دایرۀ خبیثه افتاده است؛ بیرون کردن و سوق دادن آن به مسیر های مختلف نیازمند توافق 

نظر و ارادۀ سیاسی میباشد. در عین حال حکومت فارغ از نفوذ سیاسی به وظیفۀ قانونی اش که تبدیل دخایر طبیعی به ثروت ملی 

است، عمل مناید. روند های ارزیابی تاثیرات و ابتکار بین املللی برای شفافیت در صنایع استخراجی یک قدم خوب برای کشوری 

مانند افغانستان است و این پروسه ها و فورم ها باید از طریق مشارکت فعال یک جامعۀ مدنی معترب و مستقل تقویت گردد.
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 ضمیمۀ اول: نگاه عمومی به قوانین و اسناد کلیدی 6 .3 .1

موضوع قوانین و اسناد کلیدی مقامات، وزارتها و ادارات مسوول

بنیاد دولت و شهروندان

قانون اساسی

اسناد و معاهدات بین املللی محیط زیست و حقوق برش، )کنوانسیون 

تنوع بیولوژیک، کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل و غیر(

دفرت رییس جمهور

کابینه

پارملان

توسعه، ادارۀ محلی و امنیت اسرتاتژی ملی انکشاف افغانستان

وزارت تجارت و صنایع

ادارۀ مستقل ارگان های محل

وزارت داخله

محیط زیست

قانون محیط زیست، مقررۀ ارزیابی تاثیرات زیست محیطی، برنامۀ 

عمل ملی زیست محیطی

مقررۀ هوای پاک

پالیسی ملی مدیریت زباله ها

مقررۀ الیۀ اوزون

الیحۀ مدیریت فجایع، برنامۀ ملی مدیریت فجایع طبیعی، برنامۀ 

عمل اسرتاتژیک کاهش مخاطرات فجایع طبیعی

وزارت انرژی و آب

ادارۀ حفاظت از محیط زیست

آب و زمین

قانون ادارۀ امور زمین، قانون تصاحب زمین

قانون آب، پالیسی بخش آب، چارچوب مقرره برای انجمن استفاده 

از آب

قانون جنگالت

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

وزارت آب و انرژی

شورای عالی آب

مرنال ها، هایدرو کاربن ها و 

انرژی

قانون مرنال ها، مقررۀ معدنکاری، پالیسی معلی معادن و پالیسی 

های متنوع دیگر

قانون هایدروکاربن ها، مقررۀ هایدروکاربن ها

ماسرت پالن بخش برق

ماسرت پالن بخش گاز

وزارت معادن و پطرولیم

وزارت انرژی و آب

کار
کنوانسیون های سازمان بین املللی کار

قانون کار

وزارت کار و امور اجتامعی

وزارت صحت عامه

فرهنگ قانون حفظ آثار باستانی و تاریخی وزارت اطالعات و فرهنگ

اقتصاد و رسمایه گذاری

قانون رسمایه گذاری خصوصی در افغانستان

قانون مالیات بر درآمد

قانون گمرکات

وزارت مالیه

وزارت اقتصاد

ادارۀ عالی نظارت و مبارزه با فساد

ادارۀ حامیت از رسمایه گذاری در افغانستان
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ضمیمۀ دوم: پرسش های مصاحبه با منابع مطلع

بخش استخراج و انکشاف

امروز بخش استخراج معادن به نفع صلح است یا منازعه؟ چرا بلی و یا نه؟ آیا می شود که یک مثال مشخص اگر در . 1

ذهن تان می رسد بدهید؟

آیا فکر می کنید که در آینده بخش استخراج سهمی در صلح و توسعۀ اقتصادی افغانستان داشته باشد؟ نظر منفی و . 2

مثبت خود را بگویید.

آیا شام با این نظر موافقید که صلح هدف اصلی در مدیریت و انکشاف بخش معادن تعیین گردد؟ نظر منفی و مثبت . 3

خود را بگویید.

الف: آیا نحوۀ مدیریت فعلی صلح را در اولویت قرار می دهد؟ چرا بلی و یا نه؟ اگر مثال مشخصی در ذهن دارید 

بگویید.

ب: آیا پیشنهاداتی را برای تغییر در این راستا دارید؟

آیا به اعتقاد شام رویکرد فعلی در مدیریت استخراج معادن به نفع مصالحۀ ملی و ایجاد یک قرارداد اجتامعی است؟ . 4

چرابلی و یا نه؟ اگر مثال مشخصی در ذهن دارید بگویید.

 الف: آیا تغییری در این راستا پیشنهاد می کنید؟. 5

آیا می توانید بگویید- تا جایی که از موضوع درک دارید- که حکومت قصد رشیک ساخنت مفاد معادن)عواید، مشاغل . 6

و غیره( را الف( با اجتامعات متاثر از استخراج معادن و ب( مردم افغانستان دارد؟ الف: تا جایی که شام می دانید، 

چگونه اجتامعات و شهروندان متاثر شده می دانند که مفاد استخراج با آنها رشیک شده است؟ اگر مثال مشخصی 

در ذهن دارید بگویید. ب: آیا کدام پیشنهادی برای تغییرات در این ارتباط دارید؟

)ESIA(ارزیابی تاثیرات اجتامعی و زیست محیطی

آیا شام با این تعریف موافق اید که ما ارزیابی تاثیرات اجتامعی و زیست محیطی را در مسودۀ مقالۀ موضوعی خود . 1

گنجانده ایم؟ چرا بلی و یا نه؟ لطفًا نظرات و مالحظات خود را با ما رشیک سازید.

بر اساس معلومات شام چقدر مقدار ارزیابی های تاثیرات تسلیم وزارت معادن و ادارۀ حفاظت از محیط زیست شده . 2

است؟

الف: چند دانه برای پروژه های نفت و گاز؟ چقدر برای پروژه های مرنالی؟ و چقدر برای ذغال سنگ؟ 

ب: کدام رشکت های مشوره گزارش های ارزیابی را تهیه کرده است؟ 

پ: چگونه)اگر چنین است( آیا اعضای اجتامعات متاثر در این پروسه اشرتاک کردند؟ 

ت: کدام نهاد تایید شان کرده است؟)ادارۀ حفاظت از محیط زیست، وزارت معادن و یا هر دور؟( 

ث: چگونه )اگر کال چنین کرده باشند(مقامات ارزیابی های تاثیرات را تحلیل کرده اند؟

ج: آیا نتایج ارزیابی ها با اجتامعات متاثر از فعالیت ها رشیک گردیده است یا خیر؟ 

ارزیابی  تایید شده ای  برنامه های اجتامعی و زیست محیطی را برای گزارش های  ح: چه کسی تطبیق مدیریت 

تاثیرات اجتامعی و زیست محیطی نظارت می کرد؟ 

خ: چند رشکت گزارش های ساالنه ای خود را برای تطبیق مدیریت برنامه های اجتامعی و زیست محیطی تسلیم 

نهاد های مربوطه کرده اند؟)کدام سکتور و کدام موقعیت؟( کیفیت گزارش ها چگونه بوده است؟ طرزالعمل صحت 

و سقم محتوای ارزیابی کدام است و چه کسی مسوول آن می باشد؟

آیا تجربه ای از ارزیابی تاثیر محیط زیستی در افغانستان دارید؟ )منظور ارزیابی تاثیر اجتامعی و محیطی اسرتاتژیک . 3

نیست...( اگر دارید، لطفًا ماهیت این پروژه و موقعیت آن)تیل، گاز، ذغال، طال و غیره( را توصیف کنید و اگر ممکن 

است نقاط ضعف و قوت ESIA و ESMP را آن گونه که خود تجربه کرده اید، توصیف کنید.
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الف: آیا می توانید توصیف کنید که ارزیابی چگونه کامل شد؟ چگونه رشکت مشورتی انتخاب گردید؟

ب: چگونه اطالعات اساسی جمع آوری شد؟ آیا مردم محلی در جمع آوری اطالعات رشکت کردند؟ آیا کدام مقام 

محلی)مسوول امور زمین و آب و یا غیره( نیز در این روند رشکت کرده بودند؟

پ: چطور)اگر چنین شده است( با اعضای اجتامعات متاثر در جریان این روند مشوره گردید؟ چگونه)اگر چنین شده 

است( اعضای اجتامعات متاثر در این روند مشارکت کردند؟

ت: چطور)اگر چنین شده است( مقامات به تحلیل ESIA پرداختند؟

ث: چطور)اگر چنین شده است( نتایج ESIA به جوانب مربوط به اشرتاگ گذاشته شد؟

ج: چطور)اگر چنین شده است( ESMP نظارت گردید و از سوی چه کسی؟

ح: آیا به اسناد ESIA و ESMP دسرتسی عمومی ممکن است؟

خ: و این اسناد به کدام زبان ها در اختیار عمومی قرار دارد؟

د: آیا ضامنت مالی محاسبه شده بود؟ اگر شده بود، چگونه؟ آیا پرداخته شده بود؟

ذ- کدام پالنها در ESMP گنجانده شده بود؟ مثاًل،  برنامۀ تاثیر محیط زیست، مطالعات زمین شناسی و ارتعاش زلزله، 

برنامۀ صحت و ایمنی، مدیریت زباله، برنامۀ عمل اسکان مجدد، برنامۀ مدیریت و استفاده از آب، برنامۀ مدیریت 

برنامۀ مسدود  اجتامع،  انکشاف  توافقنامۀ  محتوای محلی،  برنامۀ  عاجل،  واکنش  برنامۀ  کار،  نیروی  رسازیر شدن 

سازی معدن و احیای ساحه و غیره.

به نظر شام چالش اصلی در برابر ارزیابی تاثیرات اجتامعی و محیطی چی بود؟ اگر تجربه ای از این پروسه دارید، . 4

در این مورد چالش چه بود؟

الف: چالش ها می توانند مربوط به پروسه)نیرو های امنیتی، تکمیل کردن و تحویل دادن، روش های جمع آوری 

اطالعات، مرور از سوی مقامات و غیر( محتوا)کدام تاثیرات، مسایل زمین و آب، فعالیت های ارتعاشی، چارچوب 

زمانی، جنبه های اجتامعی و فرهنگی، جنسیت/گروه های آسیب پذیر( و به خصوص تطبیق ESMP باشند.

ب: پرسش بدیل: آیا با چالش هایی که ما در مسوده شناسایی کرده ایم موافق اید؟ چرا بلی و چرا نه؟ آیا توضیحی و 

مثال های مشخصی برای توصیف این چالش ها دارید؟ آیا شام چالش های دیگری را نیز می شناسید که به لیست 

قبلی اضافه شود؟

کدام پیشنهادات را برای رسیدگی به این چالش ها و برای بهبود روند و محتوای ESIA  و یا تطبیق ESMP پیشنهاد . 5

می کنید؟

الف: پرسش بدیل: آیا شام با پیشنهادات ما موافقید؟ چرا بلی و یا خیر؟ چگونه این پیشنهادات برای بهبود کار ها در 

میدان تطبیق موثر اند؟ کدام پیشنهادات اولویت دارند؟

جامعۀ مدنی و توزیع مفاد بخش معادن

آیا شام با برداشت های ما در باب مفاد بخش معادن در مسوده مقالۀ موضوعی ما گنجانیده شده است، موافق اید؟ . 1

لطفا نظرات و مالظات تان را رشیک سازید.

به نظر شام چالش های اصلی در ارتباط به توزیع مزایای بخش معادن کدام ها اند؟ مثاًل، در ارتباط به مشارکت جامعۀ . 2

مدنی، محتوای محلی، دهلیز منابع، فیس ها، کرایۀ روی زمین، حق االمتیاز، بودجه های والیتی و مرکزی و غیره.

الف: پرسش بدیل: آیا شام با چالش هایی که ما شناسایی کرده ایم، موافقید؟ چرا بلی و یا خیر؟ آیا مثالی در مورد 

تیل و گاز و یا ذغال و مرنال ها در ذهن دارید که با ما رشیک سازید؟

آیا شام مثال هایی را در مورد چالش های مرتبط به محتوای محلی)مثاًل خرید محصوالت داخلی و یا استخدام نیروی . 3

کار محلی( رساغ دارید؟

الف: کدام رشکت در خرید محصوالت داخلی و استخدام نیروی محلی موفق بوده است؟ این کمپنی »محلی« را تعریف 

می کرد) افغان، از خود والیت یا والیت های همسایه(؟ چالش هایی که این رشکت با آن رو به رو بود، چی بود؟



1395ضامیم

۳۹ عملکرد متوازن در ادارۀ بخش معادن

آیا شام چالش هایی را در ارتباط به استفاده مشرتک از زیرساخت ها رساغ دارید؟ مثاًل، رشکت آب و یا برق را به طور . 4

مشرتک با قریه های مجاور استفاده می کند؟

آیا منونه هایی از چالش ها در ارتباط به پرداخت کرایۀ روی زمین، حق االمتیاز و فیس ها و همچنان اجرای بوددجه، . 5

در ارتباط به AEITI، در سطح مرکزی و یا والیتی رساغ دارید؟ 

آیا منونه ای از چالش ها در ارتباط به دهلیز منابع می شناسید؟. 6

چه پیشنهاداتی را در ارتباط به چالش های مرتبط به توزیع مزایای بخش معادن رساغ دارید؟. 7

الف. پرسش جایگزین: آیا با پیشنهادات ما موافق استید؟ چرا بلی و یا خیر؟ چگونه پیشنهادات فوق به روند تطبیق 

در عرضۀ عمل کمک کرده می تواند؟

ب: چه پیشنهادات مشخصی برای مشارکت جامعۀ مدنی دارید؟

پ: به کدام یک از این پیشنهادات اولویت قایل هستید و چرا؟
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پیشنهادات شام

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان می خواهد تا از پیشنهادات شام بعنوان استفاده کننده گان منابع تحقیقاتی این اداره مستفید 

شود. شام چه خواننده همیشگی انتشارات ما باشید، چه در یکی از سخرنانی ها و ورکشاپ های این واحد رشکت کرده باشید، چه 

از کتابخانه استفاده کرده باشید و چه به تازگی با  این سازمان آشنا  شده باشید، نظرات و پیشنهادات شام برای ما باارزش است. 

نظر های شام به ما کمک میکند تا هدف خود را به بهرتین شکل تعقیب منوده و یافته های کاری خود را به شکل بهرت با خواننده 

 areu@areu.org.af .گان نرشیات ما به اشرتاک بگذاریم. آسانرتین راه برای ارائه پیشنهادات استفاده از این ایمیل آدرس میباشد

همچنان شام می توانید به این شامره متاس بگیرید ۵48 608 7۹۹ )0( ۹۳+ و هر نظری دارید، با ما در میان بگذارید. اما برخی 

اطالعاتی که به ویژه برای ما سودمند هستند عبارتند از: 

چطور از نرشیات واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان استفاده می کنید )مطالعه انتشارات، رشکت در جلسات،...(؟ •

به چه منظور از پژوهش های واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان استفاده می کنید؟ •

به چه شکل انتشارات واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان را دریافت می کنید؟ •

از نسخه الکرتونیکی استفاده می کنید یا از مجلدات؟ •

چگونه این انتشارات می توانند اطالعات را به نحو بهرتی ارائه دهند؟ •

نظر شام دربارۀ روند پژوهشی و نتایج ما چیست؟ •

انتشارات یا رویداد های مورد عالقه شام در واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان کدام است؟ •

به نظر شام ما چه کارهایی را می توانیم بهرت انجام دهیم؟ •

عالقه، ساحه و موقعیت کاری یا مطالعه شام کدام است •

عرصۀ عالقمندی، اشتغال، مطالعه و موقعیت تان •
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نرشیات اخیر واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

متام نرشیات در وبسایت www.areu.org.af قابل دستیابی اند و اکرث آنها بصورت نسخه چاپی رایگان در دفرت کابل واحد تحقیق 

و ارزیابی افغانستان موجود می باشد. 

نوع نرشیه موضوع تحقیق پشتو دری نام نویسنده عنوان نرشیه تاریخ

تحلیلی نرشیه  حکومتداری و جندر √ √
نیکوال بیرتچ و 

احمدسلیامن هدایت

بودجه سازی جنسیت محور 

در افغانستان: کاری در حال 

پیرشفت

سنبله ۱۳۹۵

تحلیلی نرشیه 
اصالحات خدمات 

ملکی و حکومتداری
√

سید حشمت الله 

هاشمی و گرهارد لوث

اصالحات خدمات ملکی 

در افغانستان: نقش ها و 

کارکاردهای بخش خدمات 

ملکی

سنبله ۱۳۹۵

تحلیلی نرشیه 
 جامعه مدنی و

حکومتداری
√ √

اورخال ارشف نعمت و 

کرین ویرنر

نقش جامعه مدنی در ترویج 

حکومتداری خوب در 

افغانستان 

اسد ۱۳۹۵

تحلیلی نرشیه 
بودجه سازی والیتی و 

حکومتداری
√ √

نعمت الله بیژن، فرحت 

امیل و هارون نایبخیل

نزدیک ساخنت دولت با 

مردم: غیر متمرکز ساخنت 

پالنگذاری و بودجه سازی در 

افغانستان

اسد ۱۳۹۵

تحلیلی نرشیه  حکومتداری √ √

آریا نجات؛ کریستوف 

گوستونی، بصیر فدا و 

یان کهلر

حکومتداری محلی در 

افغانستان
اسد ۱۳۹۵

تحلیلی نرشیه 
بخش استخراجی و 

حکومتداری
√ √

جاوید نورانی و لین 

دبروکر

عملکرد متوازن در اداره بخش 

معادن
جوزا ۱۳۹۵

نامه پالیسی  جندر √ √

لی ویلفریدا، ری 

پیلونگو، چونا آر. 

 ایکافیز، 

 پرویز

طفیل، سید مهدی 

موسوی

 نگاه نزدیکرت به مردان 

 و »انواع مردانگی«:

مشارکت فعال مردان در 

برابری جنسیتی

رسطان ۱۳۹۵

مطالعه موردی مدیریت منابع طبیعی

 وینسنت

 توماس

 با مجیب

 احمد عزیزی

 و خالد

بهزاد

 توسعه منابع

 آبی فرامرزی: 

 چشم انداز

 همکاری بین

 افغانستان، ایران و

پاکستان؟

ثور ۱۳۹۵

خالصه حکومتداری √ √ پاول فیشنت

یاداشت مخترص در مورد کار 

 ساحوی در

 والیت قندهار،

 دسامرب 20۱۵ -

ژانویه 20۱6: تریاک 

 خشخاش و 

روستایی معیشت 

ثور ۱۳۹۵

کتاب  دیوید منسفیلد مدیریت منابع طبیعی

بنای دولت بر ریگزار: چگونه 

تریاک افغانستان را تضعیف 

کرد

حمل ۱۳۹۵

توضیح نامه حکومتداری √ √
آنتونیو گیوجیستازی و 

علی محمد علی

ارتش ملی افغانستان پس 

از آیساف
حمل ۱۳۹۵

خالصه مدیریت منابع طبیعی √ √ منسفیلد دیوید 

 اصل در جزییات: افت 

دوامدار ننگرهار در خشونت، 

شورشگری و تولید کسرتده 

مواد مخدر

حوت ۱۳۹4

تحلیلی نرشیه  جندر √ √

چونا آر. اچاوز، سید 

مهدی موسوی و 

لیا ویلفردا آر ای 

پیالنگو

سوی دیگر نابرابری جنسیتی: 

مردان و خصوصیات مردانگی 

در افغانستان

جدی ۱۳۹4

http://www.areu.org.af
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