افغانستان رسه د آملان همکاري

د کانیزو زیرمو پایښتونکی استخراج

وضعیت
افغانستان د معدين زیرمو لکه مسو ،لیتیوم ،اوسپنې ،نادره فلزاتو ،رسو زرو او کوبالت په
څیر زیاته شتمنې لري .که چیرې دا هیواد خپلې زیرمې په پایښتونکي توګه استخراج کړي
کیدای يش د نړۍ د معدين مرنالونو د لویو صادروونکو په ډله کې رايش .د کان ایستنې
د فعالیتونو څخه د مالیې عواید حتی کولی يش افغانستان ته د دې توان ورکړي چې په
نړیوالو مايل بسپنه ورکوو نکو باندې خپل تړاو پای ته ورسوي .خو دا کار ددې غوښتنه
کوي چې افغان حکومت د کانونو د زیرمو استخراج او پلورل په داسې توګه اداره کړي چې
ډاډ ترالسه يش چې عواید واقعاً بیرته هیواد ته ځي او د هغه د پراختیا په الره کې کارول
کیږي.
د کان ایستنې د ډیر شمیر غیرقانوين او غیر رسمي فعالیتونو برسیره ،د جواز د شفافه
صادرولو او څارنې په برخه کې هم نیمګړتیاوې شتون لري .عالوه پردې ،د دې سکټور
څخه د دولت عوايد د دوو وزارتونو له خوا راټولیږي ،چې په مايل مديريت باندې منفي
اغيزه لري .د خامو توکو د استخراج او د هغه څخه د عوایدو په اړه د افغانستان د کانونو
او پرتولیم د وزارت لخوا راټول شوي معلومات هم خورا محدود دي ،او وزارت هیڅ کوم
راپور نه خپروي.
د کمزوري عمومي رشایطو او نابسیا مقرراتو په پایله کې ،اوس مهال په افغانستان کې
د استخراجي سکټور ډیر لږ نړیوال رشکتونه شتون لري .پداسې حال کې چې د کانونو
فعالیتونه د کوچنیو او وړو رشکتونو لخوا تررسه کیږي ،دا فعالیتونه د دولت له خوا نه په
پراخه توګه کنرتولیږي .د کانونو او پرتولیم وزارت خپل نهادي ،سازماين او اداري حدودو
ته رسیدلی دی ،او دا کار د هغه وزارت د عمل او د مقررايت کار د تررسه کولو وړتیا په
زیاته کچه محدودوي.
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کابل ،بدخشان ،بغالن ،بلخ ،کندز ،سمنګان او تخار

د پروګرام موخه

د افغانستان د کانونو او پرتولیم وزارت د ښې حکومتوالۍ د
معیارونو پر بنا استخراجي فعالیتونه اداره کوي

موخه
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت د ښې حکومتوالۍ د معیارونو رسه سم استخراجي
فعالیتونه اداره کوي .استخراجي فعالیتونه په شفافه او منظمه توګه تررسه کیږي تر څو ډاډ
ترالسه يش چې دولتي عواید په سمه توګه بیرته د هیواد د پراختیا په الره کې لګول کیږي او
د کان ایستنې په صنعت کې پانګونه په راتلونکي کې خورا ګتوره يش.

اقدامونه او پایلې
د )Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ
 GmbHاداره د املان د اقتصادي همکاریو او پراختیا د فدرال وزارت ( )BMZپه
استازیتوب د  ۲۰۱۴کال راهیسې کار کوي چې د افغانستان د کانونو او پرتولیم وزارت
ته د سرتاتیژیک مقررايت ظرفیت د سمون او د کانونو د څارنو د اغیزمنې رسته رسونې په
الره کې سالمشوره ورکړي لکه د کان ایستنې په سکتور کې د مقرراتو او تګالرو نوي کول،
د اداري څانګو او د کان ایستنې د څارنې د ادارو د ظرفیتونو جوړول ،او د نړیوالو معیارونو
په راوستلو رسه په استخراجي سکتور کې د روڼتوب او شفافیت ټینګول.
د تقنیني بدلونونو دپاره سپارښتنې
د کان ایستنې قانون چې په  ۲۰۱۴کال کې تصویب شو ونشوکوالی اړین حقوقی روښانتیا
رامنځته کړي .متناقص ،مبهم او په ځینو حاالتو کې ،ناکايف مقررات فساد ته زمینه
برابروي او پانګوال مایوسه کوي .په پایله کې ،دې پروګرام د نوموړي قانون جامع تحلیل
تررسه کړ او مقررايت وړاندیزونه یې منځته راوړل چې اوس د بیاکتنې پروسې ته ورکول
کیږي .د کانونو او پټرولیم وزارت د جنډر د یوې پالیسۍ د جوړولو په برخه کې هم مرسته
په الس راوړي.

د کانونو او پیرتولیم د وزارت او د څارنې د والیتي ادارو د ۳۴۸
کارکوونکو دپاره  ۲۱روزنیز کورسونه

تنو

www.gc-afg.de

اداري او تخنیکي روزنه
د کانونو او پټرولیم وزارت ادارې او د څارنې زیات شمیر دندې والیتي ادارو ته وسپارلې.
د دې لپاره چې د نوموړ ادارو کارکوونکو ته ددې توان ورکړل يش چې نوموړې دندې
په ماهرانه توګه تررسه کړي ،د کابل ،بدخشان ،بغالن ،بلخ ،کندز ،سمنګان او تخار د
والیاتو څخه د کان ایستنې د څارونکو او د اداري کارپوهانو په ټولیزه توګه  ۳۴۸تنو په
اداري او تخنیکي روزنیزو کورسونو کې ګډون وکړ .په ترکیې ،ایران او جنوب امریکې کې
 ۲۶۱تنه افغان څارونکي د کان ایستنې د کمپنیو او چارو او د کانونو د څارنې د عرصي
کړنالرو رسه آشنا شول ،او د تخصيص او انجیرني موضوعګانو په برخه کې وروزل شول.
لس څارونکي هم په والیاتو کې د دوی د روزنیزو دندو دپاره چمتو شول .برسیره پردې،
د نوموړي وزارت د منجمنت منځني او لوړې کچې  ۷۲تنو کارکوونکو چې  ۲۵سلنه یې
ښځې جوړوي ،په روزنیزو کورسونو کې ګډون وکړ .په پایله کې ،هغوی اوس په دې موقف
کې دی چې د بیلګې په توګه د مرنايل زیرمې د استخراج د جوازونو د غوښتنلیکونو مراحل
په موقع رسه او په ماهرانه توګه تررسه کړي .د نوموړي وزارت د  ۱۵تنو کارکوونکو رسه چې
اوس مهال د لسانس په درجه په زده کړه بوخت دي مرسته کیږي تر څو هغوی وکوالی
يش په راتلونکي کې د منجمنت په پوستونو کې وګامرل يش.
روڼتوب
دا پروګرام د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت ته د کان ایستنې د نړیوالو معیارونو
په پلۍ کولو کې سالمشوره ورکوي .په دې اړه افغانستان د  ۲۰۱۰کال راهیسې د
استخراجی صنایعو د شفافیت د نړیوال نوښت ( )EITIد پوره غړیتوب د السته راوړلو په
الره کې زیار بايس .دا پروګرام د افغانستان د استخراجي صنایعو د شفافیت د نوښت
رسه د استخراجي صنعت ،دولت او مدين ټولنې تر منځ د همکارۍ د ټینګښت په الره
کې مرسته کوي .افغاين نوښت د نوموړې کار د یوې برخې په توګه د ډیالوګ غونډې
جوړوي چې په هغو کې د مدنې ټولنې ،دولتي ادارو او خصويص سکتور استازي ګډون
کوي .د غونډو پایلې د هیواد د مرنايل زیرمو د پایښتونکي استخراج په باب دولتي ډیالوګ
کې شاملیږي .د نوموړي نوښت معیارونه په ميل تګالرو لکه د افغانستان د ميل سولې او
پراختیا په چوکاټ کې هم په پام کې نیول کیږي.

ترکی ته علمي سفر
د افغانستان په استخراجي سکتور کې د ښې حکومتوالۍ د ټینګښت پروګرام د
 ۲۰۱۵کال راهیسې افغاين څارونکي په شمیر ډګرونو لکه د مرنايل زیرمو په سمه
پیژندنه او تشخیص ،د استخراج د حجمونو په محاسبه ،د تړونونو په مدیریت او د
کانونو په څارنه کې روزي.
د  ۲۰۱۶کال د جوالی د میاشتې نه د آګست تر میاشتې پورې د  ۲۰تنو افغانی
څارونکو د پاره یو دوه میاشتینۍ روزنیر پروګرام د استانبول په تخنیکي پوهنتون کې د
فرایربګ د کان ایستنې او تکنولوژۍ د پوهنتون رسه په ګډې همکارۍ جوړ شو .په
دغه پروګرام کې تخصيص موضوعګانې تدریس شوې ،البراتواري او ساحوي مترینونه
تررسه شول او د  ۱۰کانونو څخه چې د افغانستان د کان ایستنې د سکتور رسه یې
اړیکه درلوده د نوموړې روزنې د یوې برخې په توګه لیدنه وشوه .د روزنې ګډونوالو
په بیالبیلو ډګرونو لکه د کان ایستنې او پروسس د عرصي تکنولوژۍ ،د رسوې او
چاپیریال د تکنولوژۍ ،د کانونو د اعاده کولو ،د رسچینو د مدیریت ،د کان ایستنې
د نړیوال قانون ،د کان ایستنې د اداره کولو او د مرنالونو د اقتصاد په اړه الرښوونې په
الس راوړې.
نوې په الس راغلې پوهه به هغوی وتوانوي چې په افغانستان کې استخراجي کړنې په
المسلکي توګه وارزوي او د چاپیریال او مصونیت معیارونه په الاغیزمنه توګه وڅاري.
بل ګام به داوي چې نوموړي ګډونوال خپله پوهه په والیاتو کې خپلو همکارانو ته د
کورين روزنې په ترڅ کې ولیږدوي.

د استخراجی صنایعو د شفافیت په نړیوال نوښت ( )EITIکې د افغانستان د پوره
غړیتوب په موخه د سالمشورې د خدمتونو عرضه کول
افغانستان نیت لري چې تر  ۲۰۲۰کاله پورې د کان ایستنې د رشکتونو د مالکیت
وضعیت د نوموړي نوښت د معیارونو رسه سم په منظمه توګه خپور کړي .د دې موخې
دپاره یوه الرښود جوړ شوی دی چې د پلۍ کیدو په لومړیو پړاوونو کې قرارلري .د
استخراجي سکتور څخه عواید اوس مهال په کلنیو رپوټونو کې هم خپریږي .برسیره پردې،
د رونټوب زیاتول او د خلکو شمولیت په دولت باندې د هغو باورتیا زیاتوي .او نوموړي
کارونه په استخراجي سکتور کې د پانګونې د الډیر ثابت او اغیزمن اقلیم په منځته راتلو
کې مرسته کوي.
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