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  أ  .........................

بــا وجــود چالــش هــای عظیمــی در راســتای انکشــاف و ادامــۀ درگیــری 
هــای طوالنــی مــدت، افغانســتان از ســال 2002 بعــد از ســرنگونی رژیــم 
ــت  ــا حمای ــن کشــور ب ــادی داشــته اســت. ای ــان، پیشــرفت هــای زی طالب
ــون اساســی در ســطح  ــن قان ــک تری ــی، یکــی از دموکراتی ــه جهان جامع
منطقــه را بــه تصویــب رســانده، نهادهــای دولتــی و پــروژه هــای بــزرگ 
زیربنایــی را رویدســت گرفتــه و چندیــن انتخابــات ریاســت جمهــوری و 

ــه برگــزار کــرده اســت. پارلمانــی را موفقان
بــا ایــن حــال، ایــن پیشــرفت هــا بــه ایــن معنا نیســت که مشــکالت سراســر 
حــل شــده اســت؛ ایــن کشــور هنــوز هــم بــا چالــش هــای اساســی روبــرو 
ــه وخامــت گذاشــته و نهادهــای ضعیــف و  ــی روب ــت امنیت اســت. وضعی
فســاد مانــع اصلــی انکشــاف کشــور بــوده اســت. اکثریت مــردم افغانســتان 
هنــوز هــم در فقــر زنــده گــی مــی کننــد و کشــور در شــاخص انکشــاف 
ــر  ــی بهت ــده گ ــداز زن ــم ان ــرار دارد. چش ــن رده ق ــن تری ــری در پایی بش
بــرای اکثــر افغــان هــا در آینــدۀ نزدیــک، کمرنــگ اســت. عقــب نشــینی 
ــت؛  ــری اس ــکل گی ــال ش ــز در ح ــور نی ــن کش ــده گان از ای ــل کنن تموی
زیــرا مناطــق بحرانــی دیگــر در جهــان، توجــه جهانیــان را بــه خــود جلــب 

کــرده اســت.
ــا چنیــن کاهــش کمــک هــای بیــن المللــی، امیــد زیــادی  در مواجهــه ب
ــرداری از  ــق بهــره ب ــرای پیشــبرد انکشــاف اقتصــادی افغانســتان از طری ب
ثــروت هــای گســتردۀ منابــع طبیعــی ایــن کشــور وجــود دارد. انکشــاف 
ــن  ــۀ ای ــد، بودج ــی توان ــی و گازی م ــای نفت ــدان ه ــی، می ــر معدن ذخای

ــم ســازد.  کشــور را در راســتای انکشــاف بشــری، فراه
ــع طبیعــی،  ــی از مناب ــات بســیاری از کشــورهای غن ــا ایــن حــال، تجربی ب
حتــی در بهتریــن شــرایط، نشــان مــی دهــد کــه »بــالی منابــع« مــی توانــد 
ــی و  ــای سیاس ــد، نهاده ــرار ده ــر ق ــت تأثی ــور را تح ــک کش ــاد ی اقتص
حکومتــداری آن را بــه خطــر رو بــه رو ســازد و موجــود تشــدید درگیری 

هــای از قبــل موجــود، گــردد. 
در ایــن گــزارش چگونگــی اســتفاده از صنعــت اســتخراجی در راســتای 
پیشــبرد انکشــاف بشــری در افغانســتان، مــورد بررســی قــرار گرفته اســت.
ــترده، در  ــات گس ــاحوی و تحقیق ــای س ــاس کاره ــزارش، براس ــن گ ای
ــر  ــي تاثی ــتان، چگونگ ــتخراجی افغانس ــت اس ــود صنع ــع موج ــورد وض م
گــذاری آن بــر انکشــاف بشــری و چگونگــي توانایــی آن برای اشــتغال و 
فرصــت هــای ســرمایه گــذاری و درآمدهــای مالــی، معلومــات و آگاهــی 
ــن راه  ــزارش، همچنی ــن گ ــد. ای ــی کن ــم م ــی را فراه ــل توجه ــای قاب ه
هایــی را ارائــه مــی کنــد کــه دولــت، مــردم و ســایر ذینفعــان در افغانســتان 
بــا هــم یکجــا کار کــرده، صلــح را تامیــن نماینــد، حکومتــداری را بهبــود 
بخشــیده و از ایــن طریــق، از منابــع طبیعــی افغانســتان بــرای بهبــود زنــده 

گــی مــردم اســتفاده کننــد.

در حــال حاضــر، در افغانســتان بــه بهبــود حکومتــداری، مبــارزه بــا فســاد 
ــی،  ــواد معدن ــی م ــارت غیرقانون ــتخراج و تج ــه اس ــیدن ب ــان بخش و پای
ــی، نفتــی  ــروژه هــای کالن معدن ــاز فــوری و اشــد دیــده مــی شــود. پ نی
و گازی مــی تواننــد بــرای تمویــل کارهــای انکشــافی مؤثــر باشــند، امــا 
ــر از آنهــا  ــروژه هــا و اســتفادۀ موث ــن پ ــرای دســتیابی ســهم خــود از ای ب

ــاز اســت. ــه ثبــات و ظرفیــت دولــت نی جهــت انکشــاف بشــری، ب
ــا گذشــت  ــه یــک نکتــه مثبــت ختــم مــی شــود - کــه ب ایــن گــزارش ب
زمــان صنعــت اســتخراجی مــی توانــد اقتصــاد را رو بــه جلــو ببــرد، 
ــع  ــد، مناف ــش ده ــد را افزای ــازد، عای ــم س ــای کاری را فراه ــت ه فرص
جوامــع محلــی را تامیــن و رشــد اقتصــادی را تقویــت بخشــد، امــا در ایــن 
ــا  ــده مــی شــود، ت ــاز دی ــز نی ــادی نی ــالش هــا و کارهــای زی ــه ت راســتا ب
افغانســتان بتوانــد از گنجینــۀ ثــروت معدنــی خــود بــه گونــۀ موثــر اســتفاده 

ــد.  نمای
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ظرفیت های بالقوه و خطرات احتمالی استخراج معادن در افغانستان

  ب  .........................

از کمیتــۀ رهبــری کــه توســط محتــرم عنایــت اهلل مومنــد سرپرســت 
وزیــر و ناپلیــون نــاوارو مشــترکاْ رهبــری مــی شــد و اعضــای ایــن کمیتــه 
ــور،  ــق ن ــمس الح ــی، ش ــزت اهلل صدیق ــون، ع ــلین میس ــک: جوس ــر ی ه
ــیب  ــر حس ــرار، پروفیس ــم اق ــد نعی ــور محم ــی، پروفیس ــماعیل رحیم اس
ــل، محمــود  ــق، شــاه محمــود میاخی ــی مدق اهلل موحــد، اورال نعمــت، ول
ــزی  ــا بارک ــا ران ــایس، و مین ــمت اهلل س ــدی، حش ــان نهاون ــوری، مرج ان
ــن  ــل ای ــدون آن تکمی ــد کــه ب ــه کردن ــای پالیســی ارائ ــی ه کــه رهنمای

ــم.  ــی نمایی ــگزاری م ــود، سپاس ــن نب ــزارش ممک گ
همچنیــن از نویســندۀ اصلــی ایــن گــزارش جاویــد نورانــی کــه در حــال 
ــور هماهنگــی ســازمان  ــور افغانســتان در ام ــس جمه حاضــر مشــاور رئی
ملــل مــی باشــد، و یانــگا گانخویــگ کــه کارشــناس و اقتصــاددان صنایــع 
اســتخراجی در دفتــر منطقــه یــی برنامــۀ انکشــافی ملــل متحــد بانکــوک 
اســت و رونــد تدویــن ایــن گــزارش را رهبــری مــی کــرد؛ نیــز قدردانــی 
ــاددان و  ــار اقتص ــیوا کوم ــر ش ــال، از پروفیس ــن ح ــم. در همی ــی نمایی م
مشــاور پالیســی کــه اساســا ایــن گــزارش را ادیــت کــرده و مــروری بــر 
چالــش هــای انکشــاف بشــری تهیــه کــرد نیــز تشــکر مــی کنیــم. همچنین 
از پیتــر ســتالکر، نویســنده و ادیتــور آزاد بــه خاطــر ادیــت ایــن گــزارش، 

سپاســگزاریم. 
ایــن گــزارش تحــت رهبــری عبــداهلل الــدرداری، رییــس و ناپلئــون 
نــاوارو، معــاون ارشــد رییــس برنامــۀ انکشــافی ملــل متحــد در افغانســتان 
تهیــه شــده اســت. بــر رونــد تهیــۀ ایــن گــزارش، لــورا ریــو، مســول واحــد 
ــو ســاکاگوچی، کارشــناس  ــن مای ــری و همچنی معیشــت و انعطــاف پذی
ــک و  ــر مال ــبین، نیلوف ــید خوش ــد. احمدجمش ــی ش ــارت م ــه، نظ برنام
ــاف  ــت و انعط ــد معیش ــۀ واح ــران برنام ــدرد، تحلیلگ ــلیم هم ــد س محم
پذیــری برنامــۀ انکشــافی ملــل متحــد در افغانســتان، در ایــن راســتا حمایت 
هــای ارزشــمندی را ارائــه کردنــد. همچنــان تهیــۀ ایــن گــزارش، بــدون 
مدیریــت روزانــۀ نعمــت اهلل ظفــری، هماهنــگ کننــدۀ پــروژۀ ملــی 
انکشــاف بشــری، ممکــن نبــود، کــه از همــۀ ایشــان قدردانــی مــی نماییــم. 
مــا از جاویــد نورانــی بــه دلیــل انجــام تحقیقــات ســاحوی متعــدد، اغلبــا 
ــه  ــوط ب ــات مرب ــن افغانســتان، جهــت جمــع آوری معلوم در مناطــق ناام
اســتخراج مــواد معدنــی و صنعتــی، تشــکر مــی کنیــم. افغانــت کــه یــک 
ــا اســتفاده از تخصــص  شــرکت مشــوره دهــی دربخــش معــدن اســت، ب
تخنیکــی و کارهــای ســاحوی رابیــن پژوهشــگر آزاد در زمینــۀ جغرافیــا، 
ــره هــای ارزش اونیکــس،  ــه زنجی مطالعــات پیــش زمینــه یــی را در زمین
ــع آوری  ــه جم ــن زمین ــی را در ای ــات مقدمات ــورد، معلوم ــک و الج تال
کــرده و مصاحبــه هایــی را بــا فعــاالن مختلــف در ســاحات ناامــن و بــی 
ثبــات معدنــی انجــام داده اســت. ســایر پژوهــش هــای قبلــی کــه در ایــن 
ــورد  ــمیت در م ــات آدام اس ــامل تحقیق ــده، ش ــتفاده ش ــتا از آن اس راس
کرومایــت، مــس و طــال و بــه طــور عمــده پیرامــون صنعــت اســتخراجی 
در مقیــاس بــزرگ اســت؛ همچنیــن از کارهــای ســایر افــراد و مشــاوران 
هماننــد ویــدا مهــران، آنــورا ویدانــا، ماریــان مــارت، نیکــوالس بودانــاک 
ــز در ایــن راســتا اســتفاده شــده اســت. افــزون برایــن،  ــن نی ــاری گری و ب
بحــث و مشــورۀ چنــد مرحلــه یــی بــا اســتفاده از مباحــث گروهــی 
ــن راســتا برگــزار شــد کــه توســط  ــی در ای ــی و محل متمرکــز ســطح مل
ــا  ــری مــی شــد. م ــی رهب ــد نوران نعمــت اهلل ظفــری ســازماندهی و جاوی
ــان  ــی، زن ــران محل ــی، رهب ــام هــای والیت ــه مق ــراد متعــددی از جمل از اف

و مــردان مربــوط بــه جوامــع محلــی، تجــار معــدن، کارگــران و مدیــران 
معدنــکاری و شــمار زیــادی از افــراد دیگــری سپاســگزاریم کــه در ایــن 
زمینــه معلومــات و اطالعــات ارزشــمندی ارائــه کردنــد و حتــا بــا ایــن کار 

ــد. در بعضــی مواقــع خــود را در معــرض خطــر قــرار دادن
همچنــان از پروفیســر حســیب اهلل موحــد، معــاون ادارۀ مرکــزی احصاییــه، 
احســان  عبداالحــد صافــی، مدیــر تحقیقــات و آمــوزش و محمــد 
احمــدی، دســتیار ادارۀ مرکــزی احصاییــه و همچنیــن عبدالجالل، مشــاور 
ــه خاطــر همــکاری و تــالش هــای شــان درراســتای  و اســتاتیک آزاد، ب
ــی  ــی م ــتان، قدردان ــری افغانس ــاف بش ــه انکش ــوط ب ــات مرب ــۀ معلوم تهی
ــدی و  ــر چندبع ــناس فق ــوری، کارش ــات تی ــوا ن ــن از بیش ــم. در ضم کنی
انکشــاف بشــری در دفتــر منطقــه یــی برنامــۀ انکشــافی ملــل متحــد منطقــه 
ــی را در  ــای مهم ــی ه ــه راهنمای ــه ک ــگزاریم ک ــز سپاس ــوک نی در بانک
مــورد رونــد تهیــۀ ایــن گــزارش ملــی انکشــاف بشــری، احصاییــه هــای 

ــد. ــه کردن انکشــاف بشــری و فقــر چندبعــدی ارائ
ــن،  ــو دانک ــم، متی ــادن و پترولی ــد وزارت مع ــی کارمن ــر متف از عبدالقدی
ــد  ــاد زلمــی و ســیدعمر ســادات کارمن ــد انصــاری، ســید فره عبدالحمی
برنامــۀ انکشــافی ملــل متحــد دفتــر افغانســتان تشــکر مــی نماییــم کــه در 

ــد. ــن گــزارش کمــک کــرده ان بخــش ارتباطــات و انتشــار ای
ــۀ  ــای کمیت ــط اعض ــزارش توس ــن گ ــری ای ــی و بازنگ ــان از بررس همچن
ــی  ــد و بازبین ــل متح ــافی مل ــۀ انکش ــدان برنام ــان کارمن ــری و همچن رهب
کننــده گان مجــرب خارجــی اظهــار ســپاس مــی نماییــم: دیگــول هیلــو 
ــرای انکشــاف  )تیــم صنعــت اســتخراجی برنامــۀ انکشــافی ملــل متحــد ب
بشــری(، تانــگاوال پالنیــوال و جــان تــان حــال )دفتــر گــزارش انکشــاف 
ــی  ــا جمیس ــری و دوین ــوا تی ــد(، بیش ــل متح ــافی مل ــۀ انکش ــری برنام بش
)دفتــر منطقــه یــی برنامــۀ انکشــافی ملــل متحــد بانکــوک(، ویلیــام 
ــم میرچنــت،  ــد، اقتصــاددان و کارشــناس افغانســتان در USIP ، کری بری
کارشــناس بخــش افغانســتان و مشــاور آزاد و همچنــان نظریــات تخنیکــی 
غفــار صافــی رییــس ســابق اســتخراج در ســروی جیولوجــی افغانســتان، 

ــاد سپاســگزاریم.  بســیار زی
ایــن گــزارش شــامل معلومــات، اطالعــات و مطالعــات ارزشــمند انجــام 
شــده توســط ســازمان هــای ملــل متحــد، بانــک جهانــی و ابتــکار 
شــفافیت صنعــت اســتخراجی افغانســتان )AEITI(، معلومــات و گــزارش 
هــای گوناگــون ارائــه شــده توســط وزارت هــا و ادارات مختلــف دولــت 
ــات ســازمان هــای  ــۀ مرکــزی پاکســتان، مطالع ــر احصایی افغانســتان، دفت
ــرکت  ــن ش ــتان و همچنی ــی و افغانس ــن الملل ــطح بی ــی در س ــه مدن جامع

هــای بیــن المللــی معــدن اســت.
اســالمی  دولــت جمهــوری  از  را  خــود  ویــژۀ  قدردانــی  پایــان،  در 
افغانســتان، بــه ویــژه وزارت معــدن و پترولیــم، وزارت مالیــه و ادارۀ 
مرکــزی احصاییــه جهــت ادامــۀ حمایــت و همــکاری هــای شــان، اظهــار 

ــم.  ــی داری م

سـپاسـگـزاری ها
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ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان
افغاني، واحد پولی کشور 

ادارۀ سروی جیولوژی افغانستان
ادارۀ حمایۀ سرمایه گذاری افغانستان  یا آیسا

سروی وضعیت زنده گی در افغانستان 
نیروهای ملی امنیتی افغانستان

اهداف انکشافی پایدار افغانستان
شوراهای انکشافی محلی

انستیتوت منابع و انکشاف بین المللی کانادا
شرکت ملی پترولیم چین

ادارۀ احصائیه مرکزی افغانستان 
بانک انکشافی و بازسازی اروپا

ابتکار شفافیت صنایع استخراجی
واحد اطالعاتی اقتصاد 

بورد مشورتی اجتماعی و محیطی
ارزیابی تأثیرات محیطی و اجتماعی

سازمان خوراکه و زراعت ملل متحد
رضایت آزادانه، قبلی و آگاهانه

شاخص انکشاف جنسیت
تولید ناخالص داخلی

شاخص نابرابری جنسیتی
عاید ناخالص ملی

شاخص انکشاف بشری
شورای بین المللی معادن و فلزات 

همکاری مالی بین المللی
انستیتوت بین المللی تحقیقات پالیسی غذا 

انجمن بین الحکومتی انکشاف پایدار برای معادن، 
منرال ها و فلزات 

شاخص انکشاف بشری اصالح شده بر اساس نابرابری
صندوق بین المللی پول

دولت اسالمی عراق و سوریه
دولت اسالمی خراسان، که همچنان تحت نام ISKP یا 

دولت اسالمی والیت خراسان نیز یاد می گردد
مرکز تجارت جهانی 

اتحادیۀ بین المللی حفاظت از طبیعت
شرکت محدود المسوولیت

وزارت مالیه
وزارت معادن و پترولیم

وزارت صحت عامه
شاخص فقر چندبعدی

ادارۀ ملی حفاظت از محیط زیست
گزارش انکشاف بشری ملی

انستیتوت دولتی منابع طبیعی 
اداره ملی احائیه و معلومات

ارزیابی ملی خطر و آسیب پذیری

کمک های انکشافی خارج از کشور
اجسام ذره

اهداف انکشاف پایدار
تشبثات کوچک و متوسط

ماموریت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان
کنفرانس تجارت و انکشاف ملل متحد

برنامه محیط زیست ملل متحد
صندوق جمعیت ملل متحد 

برنامه انکشافی سازمان ملل متحد
برنامه اسکان بشری ملل متحد 

ادارۀ سروی جیولوژی ایاالت متحده

AEITI
AFs
AGS
AISA
ALCS
ANSFs
A-SDGs
CDC
CIRDI
CNPC
CSO
EBRD
EITI
EIU
ESAB
ESIA
FAO
FPIC
GDI
GDP
GII
GNI
HDI
ICMM
IFC
IFPRI
IGF
IHDI
IMF
ISIS

IS-K

ITC
IUCN
LLC
MoF
MoMP
MoPH
MPI
NEPA
NHDR
NRGI
NSIA
NRVA

ODA
PMs
SDGs
SME
UNAMA
UNCTAD
UNEP
UNFPA
UNDP
UN-HABITAT
USGS

مـخـفـفـات
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اصـطـالحـات

اصطالحات ویژۀ افغانستان
قوماندان       به قوماندانان سابق جهادی در افغانستان اطالق می گردد که می خواهند خارج از سیستم دولتی دارای افراد مسلح باشند. 

شورشی        این اصطالح در افغانستان به طالبان و سایر گروه های مسلح غیردولتی اطالق می گردد. 
بازیگران غیردولتی   این اصطالح نیز در افغانستان به طالبان و سایر گروه های مسلح غیردولتی اطالق می گردد. 

کوچی ها       به گروه های قومی -عشایری و نیمه عشایری در افغانستان اطالق می گردد. 
شورا        به شورای مشورتی سنتی، و نیز برای شورای محلی رسمی، شورای انکشافی محلی گفته می شود.

  
اصطالحات صنعت استخراجی 

به صنعتی اطالق می گردد که اکتشاف و استخراج معادن، تیل و گاز را انجام می دهد.  صنعت استخراجی 
به غلظت طبیعی مواد معدنی در زمین اطالق می گردد.  رسوب   

این ذخایر از ذخایر اثبات شده و احتمالی تشکیل شده است - بخشی از معادن قابل انعطاف ذخایر معدنی. ذخایر   
به معنای تخنیکی، به منابع معدنی مشخص شده هنگام اکتشافات اشاره دارد. منابع مالحظات اقتصادی - تلفات مواد   منبع   
معدنی در هنگام استخراج را مورد توجه قرار نمی  دهد. این منابع شامل منابع اندازه گیری، نشان داده شده و استنباط       

شده است. به معنای کلی، منابع تمام مواد معدنی و  هایدروکاربنی موجود در زمین است.    
به کتلۀ جامد طبیعی اطالق می شود که از آن می توان مواد معدنی باارزش را جدا کرد. سنگ معدن 

محل حفاری شده است که از آن یک مادۀ معدنی به دست می آید. در مجموع به ساختارها و تسهیالت استخراجی منرال از    معدن  
ذخایر معدنی گفته می شود.   

پروسۀ استخراج مواد معدنی از زمین است. در این گزارش،  به استخراج مواد معدنی و تولید نفت و گاز، هر دو اطالق می شود. معدن کاری 
از نظر تخنیکی، به مواد جامد معدنی که به طور طبیعی اتفاق می افتد، اطالق می شود. در این گزارش، اصطالح »منرال« به معنای   منرال  

گسترده تری هم برای مواد معدنی و هم هایدروکاربنی هر دو مورد استفاده قرار گرفته است.   
از نظر تخنیکی، به ترکیب ارگانیک  هایدروجن و کاربن اشاره دارد. در این گزارش، به نفت و گاز اطالق می گردد. هایدروکاربن 

سهم منفعتی که قبل از مالیات به حساب سرمایه گذار شرکت وارد می شود. عاید شرکت 
سهم منفعتی است که در قالب مالیات، رویالتی، کارمزد، عوارض صادراتی و در صورتی که دولت دارای سهمی در شرکت    عاید دولت 

باشد، نفع قابل تقسیم قبل از مالیات، به حساب دولت میزبان شرکت وارد می شود.   
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خـــالصــه
افغانســتان بــه دلیــل تــداوم چهــار دهــه جنــگ بســیار متأثر شــده اســت، اما 
حرکت هــای اخیــر بــه ســوی صلــح می توانــد فرصــت جدیــدی را بــرای 
انکشــاف بشــری ایــن کشــور فراهــم ســازد. دولــت ایــن کشــور متعهــد 
بــه آجنــدای 2030 اهــداف انکشــافی پایــدار اســت، امــا منابــع مالــی برای 
رســیدن اهــداف انکشــافی پایــدار چگونــه تمویــل خواهــد شــد؟ یکــی از 
ــر ثــروت اســتخراجی کشــور  گزینه هــای مــورد توجــه ســرمایه گذاری ب
اســت. ایــن امــر شــاید دشــوار و پیچیــده باشــد، امــا غیرممکــن نیســت. 
گــزارش هــذا، وضعیــت فعلــی انکشــاف بشــری کشــور و ظرفیــت بالقــوه 

و خطــرات صنعــت اســتخراجی را مــورد بررســی قــرار می دهــد. 
اقتصــاد افغانســتان، بــه دلیــل بیــش از ســه دهــه درگیــری و جنــگ هنــوز 
ــن  ــور در بی ــن کش ــه ای ــت ک ــده اس ــبب ش ــر س ــن ام ــه و ای ــود نیافت بهب
ــد  ــا عای ــط ب ــور فق ــن کش ــد. ای ــی بمان ــان باق ــورهای جه ــن کش فقیرتری
ســرانۀ ناخالــص ملــی کــه در بیــن ســال های 2011- 2017 بــه 560 دالــر 
ــی  ــود، ول ــی ب ــرانۀ مل ــد س ــش در عای ــید، دارای 63 درصــد افزای می رس
ــدید  ــش ش ــا کاه ــه ب ــی ک ــی  بین الملل ــای نظام ــروج نیروه ــۀ خ در نتیج
بی ثباتــی  و  درگیری هــا  میــزان  افزایــش  و  بین المللــی  کمک هــای 
همــراه بــود، از ایــن میــزان 5 درصــد کاســته شــد. در نتیجــه عوامــل فــوق 
منجــر بــه عایــد کــم و نامشــخص شــده اســت. یــک چهــارم نیــروی کار، 
بــی کار انــد و بیــش از نیمــی از مــردم زیــر خــط فقــر زنده گــی می کننــد.

میــزان معمــول فقــر بــه عاید کــم اشــاره دارد. اما مــردم از بســیاری جهات 
ــد محــروم شــوند.  ــم می توانن ــژه در بخــش صحــت و تعلی ــه وی دیگــر، ب
یــک اندازه گیــری گســترده تری از فقــر کــه شــامل چنیــن عواملــی 
ــری،  ــن اندازه گی ــق ای اســت، شــاخص فقــر چندبعــدی می باشــد. از طری
ــد  ــه 52 درصــد از مــردم در فقــر چندبعــدی زنده گــی می کنن نزدیــک ب
ــر  ــا بیش ت ــل ت ــد در کاب ــر از 15 درص ــزان کمت ــن می ــه ای ــد ک ــر چن - ه
ّــر اســت.  ــاد متغی ــد بادغیــس بســیار زی از 58 درصــد در والیاتــی هم مانن
ــدۀ کمک هــای  ــن کشــورهای دریافت کنن افغانســتان یکــی از بزرگ تری
رســمی  انکشــافی بــوده اســت، امــا ایــن کمک هــا از 6.9 میلیــارد دالــر در 
ســال 2011 م. بــه 3.8 میلیــارد دالــر در ســال 2017 م. کاهــش یافــت. بــه 
عنــوان بخشــی از عایــد ناخالــص ملــی، کمک هــا از 50 درصــد در ســال 
ــن  ــا ای ــه اســت. ب ــه 19 درصــد در ســال 2016 م. کاهــش یافت 2009 م. ب
وجــود، تقریبــاً دو ســوم بخــش بودجــۀ ملــی از طریــق کمــک دونرهــای 

ــود. ــن می ش ــی تأمی بین الملل
ــه خدمــات صحــی و آموزشــی  ســطح دست رســی ب

ــه پیش رفــت اســت در کشــور پاییــن امــا رو ب
ــد  ــت. امی ــوده اس ــت ب ــه پیش رف ــت رو ب ــش صح ــت آوردها در بخ دس
ــاله گی  ــه 65 س ــال های 1990 و 2017، از 50 ب ــن س ــی در بی ــه زنده گ ب
ــه  ــوزادان از 120 ب ــر ن ــه مرگ ومی ــی ک ــت، در حال ــه اس ــش یافت افزای
ــه اســت. دســت آوردها  ــده، کاهــش یافت ــد زن ــر 1000 تول ــن در ه 45 ت
ــت و  ــه پیش رف ــو رو ب ــه این س ــال 2003 م.ب ــال از س ــان و اطف ــرای زن ب
ــق  ــا در مناط ــی حت ــۀ صح ــا اولی ــی ی ــات اساس ــت. خدم ــوده اس ــی ب ترق
ــا ایــن وجــود،  ــان داشــته اســت. ب ــه صــورت دوام دار جری ــز ب ــا امــن نی ن
میــزان دسترســی بــه مراقبت هــای صحــی همچنــان پاییــن اســت: در بیــن 
ســال های 2000-2015، تنهــا 59 درصــد از خانم هــا بــرای آخریــن 
ــل از  ــای قب ــلکی مراقبت ه ــدۀ مس ــک ارائه دهن ــود از ی ــورد والدت خ م

ــد. ــت کرده ان ــان را دریاف زایم
در حــدود یــک ســوم از مــردم در ایــن کشــور بــه طــور منظــم بــا عــدم 
مصونیــت غذایــی مواجه انــد چیــزی کــه بــا وقــوع خشک ســالی در 
ســال 2018 م. شــدت یافتــه و بیش تــر از دو ســوم جمعیــت را متأثــر 
ــه  ســاخت. ایــن خشک ســالی باعــث بــروز موضوعــات جــدی صحــی ب

ــد و  ــان سرپرســتی می شــد، گردی ــژه در خانواده هایــی کــه توســط زن وی
ــه اســتراتژی های مقابلــۀ اضطــراری از جملــه  برخــی از ایــن خانواده هــا ب

گدایی گــری رو آوردنــد. 
معیــار تعلیــم و تربیــه همچنــان پاییــن بــوده و بــه کنــدی در حــال 
ــان ســال های  ــن بزرگ ســاالن در می ــرخ ســواد در بی پیش رفــت اســت. ن
2005 م. و 2016-17 از 24 درصــد بــه 35 درصــد افزایــش یافتــه اســت. 
ــن  ــص در بی ــام خال ــت ن ــال 2017، ثب ــوی در س ــات ثان ــطح تعلیم در س
ــط  ــزان فق ــن می ــران ای ــن دخت ــی در بی ــوده؛ در حال ــد ب ــردان 62 درص م
بــه 36 درصــد می رســید. معیارهــای تعلیــم و تربیــه بــه دلیــل عــدم 
ســرمایه گذاری در زیرســاخت ها و مکاتــب ناکافــی، ضعیــف اســت: 
ــا  ــیاری از آن ه ــوده و بس ــاختمان ب ــد س ــب فاق ــد مکات ــدود 41 درص ح

ــد.  ــناب ندارن ــه آب و تش ــای احاط دیواره
معیارهــای مســکن نیــز پاییــن اســت. بیــش از 80 درصــد مــردم در 
ــده و  ــاخته ش ــم دوام س ــح ک ــا مصال ــه ب ــد ک ــی می کنن ــی زنده گ منازل
44 درصــد آن هــا در شــرایط ازدحــام جمعیــت، زنده گــی می کننــد. 
ــوده  ــه ب ــظ الصح ــع آب و حف ــودی در مناب ــاهد بهب ــر ش ــال های اخی س
ــطح  ــد در س ــش از ح ــی بی ــز دسترس ــتا نی ــن راس ــه در ای ــت - گرچ اس
ــامیدنی  ــردم از آب آش ــد از م ــدود 36 درص ــط ح ــد. فق ــن می باش پایی
مصــون اســتفاده می کننــد و 41 درصــد آن هــا بــه خدمــات حفــظ الصحــۀ 

ــد. ــی دارن ــده دسترس ــت ش مدیری
ــن  ــان بی ــی زن ــه زنده گ ــد ب ــد. امی ــت آوردهای زیادی ان ــان دارای دس زن
ــا  ــه اســت، ام ــه 65 ســال افزایــش یافت ــا 2015، از 57 ب ســال های 2000 ت
ــان دارای  ــادی وجــود دارد و زن ــری و اختــالف جنســیتی زی ــوز نابراب هن
فرصت هــای محــدودی می باشــند. نــرخ مشــارکت زنــان در کار بــا 
ــرا  ــت؛ زی ــان اس ــطح جه ــا در س ــن نرخ ه ــی از پایین تری ــد، یک 19 درص
ــه کار  ــرون از خان ــان بی ــا زن ــد، ت ــازه نمی  دهن ــا اج ــیاری از خانواده ه بس

کننــد.

افغانستان هنوز با درگیری های شدید دست وپنجه نرم 
می کند

افغانســتان از چهــار دهــه بدین ســو از جنگ هــای پیهــم و خشــونت 
ــازمان  ــت س ــت معاون ــۀ مأموری ــاس اعالمی ــر اس ــرد. ب ــج می ب ــدام رن م
ملــل متحــد در افغانســتان )یونامــا(، نزدیــک بــه 11000 تــن غیرنظامــی در 
کشــته  زخمی یــا  م.   2018 ســال  در  مســلحانه  درگیری هــای  نتیجــه 
ــه گذشــته  ــان نســبت ب ــام تلفــات غیرنظامی ــن ارق شــده اند  ثبــت بیش تری
کــه 5 درصــد افزایــش را نســبت بــه ســال 2017، و 11 درصــد افزایــش در 
ــه ســال 2017 م. را نشــان می دهــد.  ــان در مقایســه ب ــر غیرنظامی مرگ ومی
همچنیــن تعــداد تلفــات بــه میــان آمــده توســط مخالفیــن مســلح دولتــی 
ــوده  ــده ای ب ــالت پیچی ــاری و حم ــالت انتح ــی از حم ــر ناش ــه بیش ت ک
کــه عمــداً غیرنظامیــان را هــدف قــرار داده، در ســال 2018 بــه 4125 تــن 
ــال  ــه س ــب ب ــه در تناس ــی( ک ــن زخم ــته و 2721 ت ــد )1404 کش می رس

ــد.  ــان می ده ــدی را نش ــش 48 درص 2017 افزای
ــه  ــدود ب ــی مح ــت و دسترس ــت دادن معیش ــونت ها، از دس ــش خش افزای
خدمــات اساســی و اولیــه، تعــداد زیــادی از افــراد را وادار بــه مهاجــرت 
می کنــد. بیــن ســال های 2007 و 2015، همــه ســاله 200000 تــا 300000 
ــده گان  ــتردۀ بی جاش ــطح گس ــده اند. س ــرت ش ــه مهاج ــور ب ــان مجب افغ
داخلــی همــراه بــا بازگشــت شــمار زیــادی از مهاجــران افغــان بــه دنبــال 
شکســت دولــت طالبــان در ســال 2001 م، فشــار زیــادی را بــر خدمــات 

عامــه وارد کــرده اســت.
بدیهــی اســت کــه دســت یابی بــه ســطح بلنــد انکشــاف بشــری بــه پایــان 
ــای  ــر معیاره ــرمایه گذاری ب ــت س ــا تقوی ــدار ب ــح پای ــا و صل درگیری ه
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ــرداری  ــد از بهره ب ــی می توان ــع مال ــی مناب ــته گی دارد. برخ ــی، بس زنده گ
از ظرفیــت بالقــوۀ غنــی صنعــت اســتخراج افغانســتان ناشــی شــود. بــا ایــن 
ــن  ــه در ضم ــد ک ــق باش ــد موف ــی می توان ــا در صورت ــت تنه ــال، دول ح
گســترش معیشــت و فرصت هــای دیگــر، تعهــد سیاســی قــوی نســبت بــه 

مدیریــت و تنظیــم صنعــت اســتخراج داشــته باشــد.
ثروتی از مواد معدنی

ــی و  هایدروکاربنــی اســت. ایــن مــواد،  افغانســتان سرشــار از مــواد معدن
ــی،  ــه قیمت ــی و نیم ــنگ های قیمت ــا، س ــی و گران به ــزات اساس ــامل فل ش
عناصــر خاکــی کم یــاب، ســنگ های معدنــی و مــواد معدنــی صنعتــی و 
ــه اقتصــاد یــا  منابــع انــرژی اســت. در حــال حاضــر، ایــن منابــع، کمتــر ب
ــل اســت  ــن دلی ــه ای ــا ب ــه تنه ــاً ن ــر دقیق ــن ام ــد. ای ــه کمــک می کن جامع
کــه ایــن منابــع، بــه طــور عمــده در زمیــن باقــی می مانــد، بلکــه بــه ایــن 
ــن فعالیت هــای معــدن کاری غیررســمی و  ــز اســت کــه بیش تری ــل نی دلی
ــی  ــع معدن ــوۀ مناب ــای بالق ــور ظرفیت ه ــن کش ــر ای ــت. اگ ــی اس غیرقانون
خــود را بهبــود بخشــد، نیــاز اســت تــا دولــت و ســایر ذی نفعــان مدیریــت 
ــن  ــور تضمی ــن کش ــت را در ای ــح و امنی ــرده و صل ــت ک ــع را تقوی مناب

کننــد.
پروژه های با مقیاس بزرگ متوقف اند

در ایــن کشــور، ذخایــر معدنــی و هایدروکاربنــی بزرگــی وجــود دارد، 
ــده  ــف ش ــادی متوق ــد زی ــا ح ــا ت ــر آن ه ــاف بیش ت ــه انکش ــد ک ــر چن ه

اســت.
چندیــن پــروژۀ بــزرگ از جملــه پــروژۀ بــزرگ اســتخراج ذخایــر مــس 
عینــک و دیگــری نیــز ذخایــر ســنگ آهــن معــدن حاجیــگک می باشــد. 
ســاحه مــس عینــک شــامل مجمــوع از ســاحات باســتان شناســی و 
ــث  ــک باع ــس عین ــتانی م ــاحات باس ــظ س ــه حف ــود ک ــی می ش فرهنگ
تاخیــر در اســتخراج و انکشــاف ایــن معــدن شــده اســت. در همیــن 

ــه کمپ هــای معــدن کاری و  ــه دلیــل حمــالت مخالفــان مســلح ب حــال ب
ــه تأخیــر انداختــه شــده اســت. کار  ــازار نیــز، ب همچنیــن تغییــر شــرایط ب
قــرارداد، اســتخراج معــدن یــا ذخایــر آهــن معــدن حاجیــگک نیــز هنــوز 
ــۀ درگیری هــا و  ــن راســتا ادام ــزرگ در ای ــع ب منعقــد نشــده اســت - مان
ناامنــی، حکومــت ضعیــف و زیرســاخت های نارســا می باشــد. افغانســتان 
زغال ســنگ  و  گاز  تولیــد  بــه  دولتــی  تشــبثات  طریــق  از  همچنیــن 

ــت.  ــدود اس ــت مح ــد نف ــا تولی ــردازد، ام می پ
راســتای  در  طوالنــی  پیشــینۀ  دارای  افغانســتان 
ــی در مقیاس هــای  اســتخراج و پروســس مــواد معدن

می باشــد. کوچــک 
ــت:  ــم در کشــور صــورت می گرف معــدن کاری از زمان هــای بســیار قدی
ســنگ های قیمتــی حداقــل از 6500 ســال بــه این ســو اســتخراج شــده  و 
تــا امــروز ادامــه دارد؛ بیشــتر ایــن اســتخراجات بــه صــورت غیرحرفه ای و 
بــدون جــواز صــورت می گیــرد. بــا ایــن وجــود چارچــوب قانونــی بــرای 
معــدن کاری ســنتی نیــز وجــود دارد. افغانســتان تــا نوامبــر 2018 میــالدی 
دارای بیــش از 160 معــدن کوچــک و متوســط، کارخانه هــای پروســس 

مــواد معدنــی و کارگاه هــای کوچــک صنایــع دســتی بــوده اســت.
منابــع معدنــی بــه گونــۀ خــودکار بــه عوایــد دولتــی 

ــود ــدل نمی  ش ب
ــات در  ــی و ثب ــرای عملیات هــای تجارت ــاالت متحــده ب ــروی کاری ای نی
ســال 2011م. ارزش منابــع معدنــی افغانســتان را در حــدود یــک تریلیــون 
ــاد  ــا اقتص ــه ب ــی در مقایس ــغ بزرگ ــک مبل ــن ی ــرد. ای ــن ک ــر تخمی دال
افغانســتان اســت، امــا نیــاز اســت کــه توقعــات نیــز تعدیــل شــود؛ زیــرا بــه 
ــه یــک  ــع معدنــی نهفتــه در زیــر زمیــن ب ــر مناب ارزش یــک تریلیــون دال
ــود  ــر نمی  ش ــود، تعبی ــاد می ش ــۀ اقتص ــه وارد چرخ ــری ک تریلیــون دال
و هنــوز کمتــر از خزانــۀ دولــت اســت. ایــن مبلــغ، از آن چــه کــه 

کوهستانی در یک صبح صلح آمیز در فیض آباد، والیت  بدخشان. عکس - عمر سادات.
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ظرفیت های بالقوه و خطرات احتمالی استخراج معادن در افغانستان

ــروش  ــه ف ــتخراج و ب ــع اس ــد در واق ــدن کاری می توانن ــرکت های مع ش
برســانند و آن چــه دولــت می توانــد در راســتای عوایــد از آن متوقــع 
باشــد، بســیار زیــاد فاصلــه دارد. دولــت و ذی نفعــان در افغانســتان، توقــع 
ــد کــه  ــای انکشــافی دارن ــی و ســایر مزای ــی احتمال ــد مال ــی از عوای باالی
ــدن کاری، نفــت  ــزرگ مع ــای ب ــک و ســایر پروژه ه ــق مــس عین از طری
ــی  ــارات غیرواقع ــال، انتظ ــن ح ــا ای ــد. ب ــت می آی ــه دس ــره ب و گاز وغی
ــا در مناطــق  ــرده و رقابت ه ــاال ب ــور کاذب ســهام را ب می توانــد بــه ط
ــت در آن  ــرول دول ــیده و کنت ــدت بخش ــی را ش ــواد معدن ــار از م سرش

ــش مواجــه ســازد.  ــا چال مناطــق را ب
بــه منظــور تحــت مدیریــت قــرار دادن اســتخراج منابــع از طریــق عوایــد 
ــد  ــت عوای ــات، مدیری ــد وضــع مالی ــی، حکومــت افغانســتان نیازمن مالیات
ــاز  ــورت نی ــن ص ــت. در ای ــری اس ــاف بش ــرمایه گذاری روی انکش و س
ــد  ــن عوای ــت نامطمی ــرد، وضعی اســت کــه انتظــارات واقعــی شــکل بگی
مالیاتــی کاهــش یابــد، مالیــات و رویالتــی بــه گونــه ای وضــع شــود کــه 
ــت را افزایــش دهــد و ســرمایه گذارهای بیشــتری را  ــد مالیاتــی دول عوای
ــی، کــه ســبب  ــد؛ در ضمــن، قاچــاق و معــدن کاری غیرقانون جــذب کن

ــد.  اصلــی ضایــع ســاختن عوایــد مالیاتــی اســت، کاهــش یاب
ــا  ــت ت ــاز اس ــده، نی ــی در آین ــن مال ــت نامطمی ــش وظعی ــور کاه ــه منظ ب
تحقیقــات بیشــتری در بــاره منرال هــا و هایدروکاربن هــا راه انــدازه شــده و 
تحلیل هــای مالــی اجــرا شــود تــا عوایــد تخمینــی پروژه هــای اســتخراجی 
ــت را  ــتقل حکوم ــی مس ــای مال ــن تحلیل ه ــود. چنی ــنجیده ش ــزرگ س ب
ــتخراجی  ــای اس ــبی از پروژه ه ــهم مناس ــان س ــا همزم ــد ت ــک می کن کم
ــه  ــدارد ک ــطحی نگه ــی را در س ــات و رویالیت ــن، مالی ــرد و در ضم بگی
باعــث جــذب ســرمایه گذاران شــود. چنیــن تحلیل هایــی باعــث شــفافیت 
بیشــتر، ارایــه اطالعــات معدنــی و مالیاتــی و حتــا مطالعــات امکان ســنجی 
از ســوی شــرکت های اســتخراج کننده می شــود.  بهبــود پیگیــری تولیــد 
مــواد معدنــی و تجــارت از طریــق سیســتم واحــد، و برداشــتن گام هایــی 
بــه منظــور کاهــش اســتخراج غیرقانونــی و قاچــاق معــادن، نیــاز اساســی 

اســت تــا عوایــد مالیاتــی از طریــق معــادن افزایــش یابــد.
عاید محدود دولت از صنعت استخراجی

عایــد مالــی فعلــی افغانســتان از منابــع معدنــی انــدک اســت. ایــن عایــد، 
در ســال های اخیــر، کمتــر از 2 درصــد مجمــوع عایــد دولتــی در حــدود 
ــه ایــن دلیــل  ــا حــدی ب ــر ســاالنه را می ســازد. ایــن امــر ت 42 میلیــون دال
اســت کــه هنــوز پروژه هایــی در مقیــاس بــزرگ در ایــن راســتا بــه اتمــام 
ــۀ  ــه گون ــدن کاری ب ــای مع ــر فعالیت ه ــه بیش ت ــی ک ــیده اند؛ در حال نرس
ــی و  ــم مال ــارج از رژی ــرد و خ ــورت می گی ــی ص ــمی و غیرقانون غیررس

محاســباتی قــرار دارنــد. 
جهــت بــرآورد مقیــاس واقعــی تولیــد غیررســمی در ایــن راســتا، محققــان 
ــات  ــمی و مطالع ــای رس ــزارش، داده ه ــن گ ــن ای ــت تدوی ــف جه موظ
موجــود را مــورد تحلیــل قــرار دادند،همچنیــن مشــاهدۀ ســاحه ای را 
ــی،  ــنگ های معدن ــی و س ــاحات معدن ــد از س ــد: بازدی ــام دادن ــز انج نی
قریه هایــی کــه بــه عنــوان چرخــۀ معــدن کاری مــورد اســتفاده قــرار 
می گرفتنــد، مناطقــی کــه در آن کمپ هــای کارگــران معــدن کاری 
ــپورتی  ــیرهای ترانس ــادن و مس ــازی مع ــالت ذخیره س ــت، مح ــرار داش ق
آن و همچنیــن کارخانه هــا و کارگاه¬هــای پروســس مــواد معدنــی، 

مارکیت هــا و نقــاط مــرزی. 
برآوردهــای صــورت گرفتــه توســط ایــن گــزارش بــه طــور قابــل 
ــک و  ــتای تال ــاًل در راس ــت - مث ــمی اس ــام رس ــر از ارق ــی بیش ت توجه
ــۀ  ــان در زمین ــر همچن ــن ام ــت، و ای ــر اس ــر بیش ت ــنگ دو براب ــال س زغ
ســنگ های قیمتــی، نیمه قیمتــی و طــال نیــز صــدق می کنــد. همچنــان در 
زمینــۀ معلومــات ثبــت شــده توســط هــر دو دولــت پیرامــون مــواد معدنــی 

از افغانســتان بــه پاکســتان و برعکــس آن، تفاوت هایــی وجــود دارد؛ کــه 
ــد.  ــی می باش ــای منرال ــا توده ه ــترده حت ــاق گس ــی از قاچ ــر حاک ــن ام ای
ــمی  ــد رس ــتان عوای ــت افغانس ــه دول ــد ک ــان می ده ــا نش ــن تفاوت ه ای
معــدن کاری  فعالیت هــای  از  را کــه می توانــد  قابــل توجــه خــود  و 
جمــع آوری کنــد، از دســت می دهــد. برآوردهــای ایــن گــزارش حاکــی 
از آن اســت کــه در ســال 2012 م. دولــت می توانســت بیــش از 123 
ــی  ــاز و عــوارض صادراتــی مــواد معدن ــر را تنهــا از حــق امتی میلیــون دال

ــت آوَرد. ــه دس ب
مزایا و خطرات توسعه عمومی باید بررسی شود

همچنیــن الزم اســت، مزایــا و خطــرات ناشــی از ایــن پروژه هــا بــه 
ــرات  ــا تأثی ــه تنه ــی ن ــود ¬ یعن ــه ش ــر گرفت ــه در نظ ــورت یک پارچ ص
اقتصــادی، بلکــه همچنیــن تأثیــرات اجتماعــی و محیطــی آن مــورد توجــه 
ــه ســنجش واقعــی توقعــات از معــدن مــس  قــرار گیــرد. بــرای کمــک ب
ــرات  ــون اث ــه ای را پیرام ــل مقایس ــات قاب ــزارش معلوم ــن گ ــک، ای عین
اقتصــادی، اجتماعــی و محیــط زیســتی دو معــدن بــزرگ مــس در منطقــه 
ارایــه می دهــد: معــدن ســیپون در الووس و معــدن اویــو تلگــوی در 

ــتان . مغلس
فرصت های کاری

یکــی دیگــر از مزایــای مهــم صنعــت اســتخراجی خــوب مدیریــت 
شــده، بایــد افزایــش فرصت هــای کاری باشــد. ایــن امــر بایــد واقع بینانــه 
ــروی کاری گســترده تری می باشــد و صنعــت  باشــد. افغانســتان دارای نی
ــد  ــم خواه ــای کاری را فراه ــی از فرصت ه ــش کوچک ــتخراجی بخ اس
ــرای  ــر ایــن، بســیاری از کارگــران از مهارت هــای الزم ب کــرد. عــالوه ب
ــا ایــن  اســتفادۀ کامــل از فرصت هــای کاری برخــوردار نخواهنــد بــود. ب
وجــود، بــا شــروع پروژه هــای اســتخراجی در حــد وســیع، ایــن پروژه هــا 
ــای  ــاال در بخش ه ــد ب ــا عای ــت کاری را ب ــزار فرص ــا ه ــد ده ه می توان

اســتخراجی و ســکتورهای مربوطــه، ایجــاد کنــد.
معدن کاری زیر آتش

ــده و  ــم ش ــف تنظی ــۀ ضعی ــه گون ــتان ب ــی افغانس ــواد معدن ــتخراج م اس
اغلبــاً ایــن رونــد غیرقانونــی بــوده و در بســیاری از مناطــق کشــور، 
توســط زورمنــدان سیاســی و مخالفــان کنتــرول می شــود. از دهــۀ 1980، 
بدین ســو بســیاری از معــادن کشــور توســط شــبکه های جهــادی پیشــین 
نیــز کنتــرول می گــردد کــه پــس از شکســت طالبــان، در دوره هــای 
ــد. ایــن  ــه دســت آورده ان مختلــف، موقف هــای بانفــوذی را در دولــت ب
ــع معدنــی  ــه مناب ــه طــور آزادان ــا معافیــت از مجــازات، ب ــاً ب شــبکه ها غالب
کشــور را بــه خــارج از کشــور قاچــاق می کننــد. اخیــراً بــا کاهــش 
ــد،  ــاختمان های جدی ــرای س ــا ب ــش تقاض ــی و کاه ــای بین الملل کمک ه
بســیاری از شــرکت های ســاختمانی، بــا ســکتور معــدن کاری کار را 

آغــاز کرده انــد.
معدن کاری جنگ را تمویل مالی می کند 

ــی  ــای شورش ــط گروه ه ــی توس ــواد معدن ــتخراج م ــد اس ــرول رون کنت
همچنیــن بــه ایــن معنــا نیــز اســت کــه آن هــا تمویــل شــده و بــه 
این کــه  ضمــن  امــر،  ایــن  می پردازنــد؛  گســترده  درگیری هــای 
مشــروعیت دولــت را زیــر ســوال می بــَرد، باعــث گســترش بیــش از 
پیــش خشــونت ها و فســاد نیــز می گــردد. گروهــی کــه بیش تــر از 
ناحیــۀ صنعــت اســتخراجی تمویــل می گــردد، گــروه طالبــان اســت، امــا 
از ســال 2015 م. بدین ســو گروهــی زیــر عنــوان دولــت اســالمی خراســان 
ــت  ــدان رقاب ــه می ــا ب ــی، پ ــر معدن ــب ذخای ــتای تصاح ــش[، در راس ]داع

ــت.  ــته اس گذاش
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صنعــت اســتخراجی پــس از مــواد مخــدر دومیــن منبــع عایــد بــرای طالبان 
ــدن کاری  ــران مع ــت« از کارگ ــول محافظ ــات و »پ ــان مالی ــد. آن می باش
ــت خراســان  ــت اســالمی والی ــراً، گــروه دول ــد. اخی جمــع آوری می کنن
ــش  ــرداری از بخ ــه بهره ب ــش، ب ــز داع ــی از مرک ــت مال ــع حمای ــا قط ب
معــدن کاری رو آورده اســت. در والیــت ننگرهــار کــه سرشــار از معــدن 
تالــک اســت و در فاصلــۀ نــه چنــدان دور از کابــل قــرار دارد، در راســتای 
ــت  ــان و گــروه دول ــت، طالب ــن دول ــک بی ــی تال ــرول ســاحات معدن کنت

ــود دارد. ــدی وج ــای ج ــان رقابت ه ــالمی خراس اس
ــت  ــه دول ــات ب ــت مالی ــای پرداخ ــدن کار، مزای ــرکت مع ــک ش ــرای ی ب
ــه  ــات ب ــردن مالی ــت نک ــرات پرداخ ــه خط ــی ک ــت؛ در حال ــدود اس مح
ــژه  ــه وی ــان ب ــالمی خراس ــت اس ــد؛ دول ــاد می باش ــیار زی ــیان بس شورش
ــل عــدم اطاعــت، مشــهور اســت.  ــه دلی در اجــرای مجــازات وحشــیانه ب
عــالوه بــر ایــن گروه هــا، شــبه نظامیــان محلــی، جنگ ســاالران و گاهــی 
ــا  ــد ی ــات می گیرن ــی مالی ــواد معدن ــز، از م ــی نی ــای امنیت ــات نیروه اوق
ــق  ــا از طری ــتقیم ی ــور مس ــه ط ــی ب ــواد معدن ــی م ــتخراج غیرقانون در اس

همــکاران و اعضــای خانوادۀشــان، دخیــل می باشــند. 
ــدن کاری  ــای مع ــی از فعالیت ه ــل توجه ــش قاب بخ

ــی اســت در افغانســتان غیرقانون
ــمی  ــتان غیررس ــادن در افغانس ــتخراج مع ــای اس ــدۀ فعالیت ه ــش عم بخ
ــرد.  ــورت نمی  گی ــی ص ــن دولت ــررات و قوانی ــوب مق ــوده و در چارچ ب
ــبثات  ــلح، تش ــان مس ــرول مخالف ــت کنت ــق تح ــب آن، در مناط ــه تعقی ب
کوچــک و متوســطی وجــود دارنــد کــه دارای قراردادهــای دولتــی 
از  شــماری  دولــت،  کنتــرول  تحــت  مناطــق  در  حتــا  نمی باشــند. 
شــرکت های ســکتور رســمی نیــز از آن جایــی کــه آن هــا تنهــا در بخــش 
اکتشــافی دارای قــرارداد می باشــند، فعالیت هــای معــدن کاری را بــه 

صــورت غیرقانونــی انجــام می دهنــد. 
در واقعیــت، در راســتای بســیاری از کســب و کارهــا، رفتــار کــردن طبــق 
مقــررات قراردادهــای معتبــر دولتــی امــر دشــواری می باشــد؛ زیــرا ایــن 
ــن  ــر ای ــا ب ــاه صــادر می شــود؛ بن ــد م ــدت چن ــرای م ــب ب ــا اغل قرارداده
بســیاری از شــرکت ها پــس از اتمــام قراردادهای شــان همچنــان بــه 
ــه  ــی ک ــرکت های عملیات ــی از ش ــد. برخ ــه می دهن ــان ادام فعالیت های ش
ــد؛  ــواد معدنی« ان ــر م ــغول »تطهی ــز، مش ــد، نی ــای دولتی ان دارای قرارداده
ــه طــور غیرقانونــی  ــد کــه ب ــه خریــداری مــواد معدنــی می پردازن یعنــی ب
ــه فــروش  ــی آن هــا را ب ــی قانون ــوان مــواد معدن ــه عن اســتخراج شــده و ب

می رســانند.
ــاً  ــا اغلب ــد، ام ــت باش ــن پرمنفع ــی ممک ــواد معدن ــی م ــتخراج غیرقانون اس
کارایــی چندانــی نــدارد. اســتخراج مــواد معدنــی بــا عملیــات کوچــک، 

و بــه طــور کلــی اســتخراج معــادن بــا انفجــار ســنگ های معدنــی، ماننــد 
ســنگ الجــورد، ســنگ عقیــق، مرمــر، ســنگ های ســاختمانی و تالــک، 
عمدتــاً رنــج آور بــوده و یــک کار اشــتباه اســت. ایــن کار بی فایــده 
ــق را از  ــا 90 درصــد الجــورد و عقی ــد 80 ت ــرا انفجــار می توان اســت؛ زی
ــز  ــدن را نی ــه ارزش مع ــل توج ــزان قاب ــه می ــه ب ــی ک ــرد - در حال ــن بب بی
کاهــش می دهــد. اســتفاده از مــواد انفجــاری در اســتخراج معــادن، 
همچنیــن باعــث ایجــاد لــرزش، تولیــد گازهــا، صخره هــای خطرنــاک و 
گــرد و غبــار شــدید می شــود کــه بــه محیــط زیســت آســیب می رســاند 

ــازد.  ــه می س ــر مواج ــه خط ــران را ب و کارگ
ــه خــارج از کشــور  بخــش عظیمــی از مــواد معدنــی اســتخراج شــده و ب
ــال  ــه ط ــاال از جمل ــا ارزش ب ــی ب ــواد معدن ــاق م ــود. قاچ ــاق می ش قاچ
و ســنگ های قیمتــی و نیمه قیمتــی - کــه از آن هــا بــه عنــوان مــواد 
معدنــی »غــارت شــده« یــاد می شــود، نســبتاً بســیار آســان اســت؛ زیــرا بــه 
ســاده گی پنهــان شــده و غالبــاً در مناطــق دور افتــاده تولیــد می شــوند. هــر 
ــر کنتــرول مخالفــان، ســایت های ســودآور مختلــف  چنــد در مناطــق زی
معــدن کاری در راســتای صنعــت اســتخراجی در حــد وســیع فعــال بــوده 
کــه ســپس توده هــای معــادن توســط الری هــای کالن در مســیر شــاهراه 

ــد. ــور می کن ــال و از ســرحد پاکســتان عب ــه انتق ــی آزادان عموم
مدیریــت صنعــت اســتخراجی دولــت بــا فســاد 

می گــردد تضعیــف  گســترده 
ــا  ــت؛ حت ــاد اس ــتردۀ فس ــیوع گس ــتای ش ــر در راس ــوارد دیگ ــی از م یک
ــت  ــی فعالی ــور قانون ــه ط ــدن کاری ب ــرکت های مع ــه ش ــواردی ک در م
می کننــد، در ســپردن و صــدور قراردادهــا فســاد صــورت می گیــرد. 
ــد تقلــب  ــرای قراردادهــا می توان ــال، در راســتای مناقصــه ب ــوان مث ــه عن ب
ــق  ــه متعل ــی ک ــرکت های مطلوب ــه ش ــا، ب ــا قرارداده ــرد، ت ــورت گی ص
ــای  ــود. مقام ه ــپرده ش ــت، س ــا اس ــکان آن ه ــا نزدی ــت مداران ی ــه سیاس ب
رســمی همچنیــن می تواننــد، از صالحیت شــان بــرای تعییــن مــدت 

ــد. ــت آورن ــه دس ــی را ب ــرارداد، مزایای ق
ــال  ــه دنب ــود کــه بســیاری از شــرکت ها ب ــث می ش ــد فســاد باع ــن رون ای
ــات  ــا مالی ــد کــه آی ــرا آن هــا هرگــز نمی  دانن ــرارداد نباشــند، زی انعقــاد ق
ــه  ــا این ک ــا، ی ــب مقام ه ــه جی ــا ب ــی رود، ی ــت م ــۀ دول ــه خزان ــا ب آن ه
ممکــن اســت در فرصــت بعــدی مقــام دیگــری بیایــد کــه میــزان 

پرداخــت مالیــات و جریمــه را بیش تــر ســازد. 
معدن کاری امری دشوار و خطرناک است

ــن و در  ــت کاری پایی ــر، امنی ــتمزد کمت ــا دس ــادن ب ــر مع ــران اکث کارگ
شــرایط اســتثمار کار می کننــد. معــدن کاری در ایــن کشــور، چــه قانونــی 
ــغلی  ــت ش ــی و امنی ــای صح ــا معیاره ــدرت ب ــه ن ــی، ب ــه غیرقانون و چ
ــه  ــی فقــط ب ــی کــه شــرایط در معــدن کاری قانون مطابقــت دارد؛ در حال
ــادن  ــال، در مع ــوان مث ــه عن ــت. ب ــر اس ــبتاً بهت ــی آن، نس ــوارد غیرقانون م
ــی  ــن طوالن ــرار گرفت ــل ق ــه دلی ــق، بســیاری از کارگــران ب ــک و عقی تال
مــدت در معــرض گازهــای ســمی ناشــی از مــواد منفجــره و گــرد و غبار، 
بــا خطــرات جــدی درازمــدت امــراض ریــه و ســینه روبه روینــد، و تعــداد 
محــدودی از آن هــا اقدامــات احتیاطــی و صحــی را انجــام می دهنــد. در 
حالــی کــه در رونــد اســتخراج معــادن، از مــواد منفجــره و ماشــین آالت 
ــران  ــال، کارگ ــن ح ــا در همی ــرد، ام ــورت می گی ــتفاده ص ــنگین اس س
ــا کمــال تعجــب،  ــد. ب ــت نمی  کنن ــی را دریاف ــوزش ایمن ــه آم ــچ گون هی
کار  محــل  در  بی شــماری  مرگ ومیرهــای  و  صدمــات  این جــا  در 
ــازد.  ــت می س ــدون سرپرس ــیاری را ب ــای بس ــه خانواده ه ــود دارد، ک وج
ــان ممکــن اســت پــس از مــرگ پدران شــان، کارشــان  ــال و نوجوان اطف
ــۀ  ــوولیت نفق ــدر مس ــرگ پ ــد از م ــا بع ــد، ت ــروع کنن ــادن ش را در مع
خانواده های شــان را بــه عهــده گیرنــد. در حالــی کــه میکانیزم هایــی 

ــی  ــزات محافظت ــه تجهی ــود از هیچگون ــگام کار خ ــک در هن ــدن تال ــران مع ــار، کارگ ــت ننگره ــیرزاد والی ــوالی ش در ولس
اســتفاده نمــی کننــد. معــدن تالــک در ننگرهــار از کیفیــت اســتثنایی برخــوردار اســت، امــا معــدن تالــک مملــو از مشــکالت 

هــم اســت.  عکــس - شــرکت افغانیــت 
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ظرفیت های بالقوه و خطرات احتمالی استخراج معادن در افغانستان

جهــت جبــران یــک مرتبــه ای چنیــن صدمــات یــا مرگ ومیــر کارگــران 
وجــود دارد، امــا اثــرات طوالنــی مــدت صحــی نادیــده گرفتــه می شــود.

معدن کاری زنان را متأثر می سازد
ــد  ــر چن ــد. ه ــده ان ــروم ش ــدن مح ــی از کار در مع ــور کل ــه ط ــان ب زن
ارایه دهنــدۀ خدمــات کمکــی، در  یــا  عنــوان آشــپز  بــه  می تواننــد 
ــان و  ــد. زن ــای پروســس کار کنن ــا در کارگاه ه آن جــا اشــتغال داشــته ی
ــد  ــنگین مانن ــرۀ س ــای روزم ــغول کاره ــد مش ــه می توانن ــران در خان دخت
ــت  ــن اس ــند؛ ممک ــان باش ــرای خانواده های ش ــی ب ــازی آب کاف فراهم س
ــن  ــان از ای ــد و آن ــش یاب ــه آب کاه ــی ب ــدن کاری دسترس ــل مع ــه دلی ب

ــوند.  ــر ش ــه ای متأث ــل مالحظ ــور قاب ــه ط ــه ب ناحی
بــرای زنــان، فاجعه بارتریــن اثــرات معــدن کاری، از دســت دادن شــوهر، 
نــان آور یــا مــرد خانــواده در نتیجــۀ بیمــاری، صدمــات یــا مــرگ ناشــی 

از کار در معــادن اســت. 
زنــان همچنــان بــه دلیــل کار همسران شــان در معــادن، تحــت تأثیــر 
ــادن  ــردان کارشــان را در مع ــد. هنگامــی کــه م ــرار می گیرن مهاجــرت ق
ــد،  ــه را رهــا کنن ــد خان ــه ســختی می توانن ــی کــه ب ــد، زنان ــرک می کنن ت
ــرود. در  ــت ب ــی از دس ــات صح ــه خدم ــان ب ــت دسترسی ش ــن اس ممک
همیــن حــال، ورود مــردان بــه روســتاهای نزدیــک معــادن بــا جاده هــا و 
ــال  ــان و اطف ــرای زن ــا ب ــر شــده، باعــث می شــود کــه قریه ه ــای بهت پل ه

ــری برخــوردار باشــد. ــت کمت از امنی
ــوق  ــی از حق ــا تخلفات ــد ب ــادن می توان اســتخراج مع

بشــر همــراه باشــد
بشــری شــرکت های  نشــان دهندۀ تخلفــات حقــوق  بســیاری  مــوارد 
ــوذ اداره  ــا نف ــردان ب ــبکه های دولت م ــط ش ــه توس ــت ک ــدن کاری اس مع
ــن  ــت. ای ــیده اس ــت رس ــه ثب ــتند ب ــواردی مس ــه م ــن زمین ــود. در ای می ش
ســوء اســتفاده ها می توانــد ناشــی از عــدم موفقیــت فعالیــت معــدن کاری 
بــه نفــع جوامــع محلــی باشــد: اعتراضــات بعــدی جوامــع در مــورد 
ــاب  ــار، ارع ــا اجب ــاید ب ــای کاری ش ــود فرصت ه ــا نب ــده گی ها ی بی جاش
و یــا حتــا قتــل روبــه رو شــود، تــا آســیب دیده گان از ناحیــۀ معــدن کاری 
ــت،  ــوارد دول ــر م ــه در بیش ت ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای ــاکت بمانن س

ــی و مجــازات نکــرده اســت. ــب عدل ــا را تعقی ــن قضای ــالن چنی عام

ضرورت آموختن از تجربه های جهانی 
ــد  ــش داده و رون ــادی را افزای ــد اقتص ــد رش ــتخراج می توان ــت اس صنع
ــاً چنیــن نیســت. بســیاری از  انکشــاف بشــری را تســریع بخشــد. امــا غالب
کشــورهایی کــه در آن صنعــت اســتخراج معــادن بــر اقتصادشــان مســلط 
»مصیبــت  از  و  بوده انــد  درگیری هــا  افزایــش ســطح  شــاهد  اســت، 
ــود  ــز وج ــع نی ــار از مناب ــورهای سرش ــی کش ــد. برخ ــج برده ان ــع« رن مناب
ــایر  ــه س ــرعتی ک ــان س ــه هم ــه ب ــا ن ــد، ام ــت کرده ان ــه پیش رف ــد ک دارن
اقتصادهــای کــم برخــوردار از آن پیش رفــت کرده انــد. در دهه هــای 
ــان  ــروت منابع ش ــه ث ــته اند ک ــود داش ــدودی وج ــورهایی مح ــر، کش اخی
انکشــاف بشــری تبدیــل  باثباتــی در راســتای  بــه پیش رفت هــای  را 
کرده انــد. افغانســتان، بایــد خیلــی چیزهــا را از کنش هــای نادرســت 

ــوزد. ــع، بیام ــار از مناب ــورهای سرش ــایر کش س
مصیبت منابع

تجربــۀ ضعیــف بســیاری از کشــورهای سرشــار از منابــع بــه عنــوان 
»مصیبــت منابــع« توصیــف شــده اســت. افزایــش ســریع عایــد مالــی، رشــد 
اقتصــادی و ســودهای خصوصــی می توانــد حاکمیــت را تضعیــف کنــد. 
تبانــی بیــن نخبــه گان سیاســی و تجارتــی باعــث کاهــش مســوولیت پذیری 
ــت  ــش کیفی ــث کاه ــر، باع ــر در اخی ــن ام ــود. ای ــاد می ش ــش فس و افزای
برنامه ریزی هــای عامــه و ســرمایه گذاری شــده و منجــر بــه افزایــش 

قرضه هــای دولتــی می گــردد. 
ــدی«  ــا »بیمــاری هلن ــد اقتصــاد را ب ــز می توان رشــد صنعــت اســتخراج نی
تحــت تأثیــر قــرار دهــد. ایــن پدیــده هنگامــی اتفــاق می افتــد کــه رشــد 
ــه  ــل معامل ــایر کاالی قاب ــین س ــع جانش ــر مناب ــی ب ــع مبتن ــریع در صنای س
ــاد  ــروت و ایج ــرمایه و ث ــدید س ــت ش ــردد. ماهی ــد گ ــاً تولی ــا عمدت ی
فرصت هــای کاری کــم در صنعــت اســتخراجی، منجــر بــه نابرابــری 

می شــود. بیش تــر 
افــزون بــر ایــن، تاثیراتــی بــر محیــط زیســت، کیفیــت آب، زمیــن و هــوا 
می گــذارد. در بیابان هــا یــا محیط هــای نیمــه بیابانــی، آســیب اصلــی 
ناشــی از طوفان هــای گــرد و غبــار ســمی و اســتخراج بیــش از حــد آب 
اســت: اســتخراج معــادن نیــاز بــه اســتفاده مقادیــر زیــادی از آب دارد و 
ایــن امــر ممکــن باعــث کاهــش آب مــورد نیــاز بــرای اهــداف زراعتــی 

بند حیبت، پارک ملی بند امیر در افغانستان مرکزی والیت بامیان - عکس - شرکت افغانیت 
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ظرفیت های بالقوه و خطرات احتمالی استخراج معادن در افغانستان

شــود. در مناطــق کوهســتانی، شــدیدترین اثــرات زیســت محیطــی شــامل 
لغــزش زمیــن، انبــاری از زباله هــا و آلوده گــی آب گــردد. تأثیــرات 
عمــده محیــط زیســتی نــه تنهــا در رونــد اســتخراج بلکــه در اثنــای 
ترانســپورت منابــع، قــرار دادن زباله هــا و همچنیــن موقعیــت کارگاه هــا و 

ــد. ــان می آی ــه می ــران ب ــکن کارگ مس
پروژه هــای معــدن کاری همچنیــن ســبب بی جاشــده گی ســاکنان اصلــی 
یــا اســتفاده کننــده گان زمیــن می گــردد و در نتیجــه بی جــا شــدن جوامــع 
محلــی را بــه دنبــال خواهــد داشــت. بی جاشــده گی اثــرات منفــی جــدی 

را بــر صحــت، معیشــت و انســجام اجتماعــی افــراد برجــا می گــذارد. 
خشونت و منازعه

چندیــن کشــور در سراســر جهــان، از افزایــش خشــونت و درگیری ناشــی 
ــع،  ــه مناب ــوط ب ــری مرب ــد. درگی ــر داده ان ــی خب ــواد معدن ــتخراج م از اس
ــر،  ــون فق ــی چ ــاختاری اساس ــل س ــه دارای عوام ــی ک ــر در مناطق بیش ت
نابرابــری و ظلــم و ســتم، تأثیــر حــوادث طبیعــی یــا ناتوانــی یــا نداشــتن 
تمایــل دولــت بــرای دسترســی بــه مناطــق روســتایی و مناطــق دوردســت 
ــه احتمــال زیــاد می توانــد منجــر بــه درگیــری شــود، وجــود دارد.  کــه ب
بهره بــرداری از منابــع طبیعــی می توانــد، بــه یــک عامــل ســازندۀ درگیــری 
بــدل شــود؛ ایــن امــر زمانــی می توانــد آغــاز یابــد کــه گروه هــای 
ــرده و از  ــتفاده ک ــع اس ــر مناب ــر س ــا ب ــرای ادع ــونت ب ــی از خش شورش
عوایــد بــه دســت آمــده از اســتخراج منابــع بــرای تأمیــن و تمویــل مالــی 
ــد  ــن می توان ــی همچنی ــع طبیع ــرداری از مناب ــد. بهره ب ــره گیرن ــگ به جن
باعــث نــزاع و درگیــری شــود؛ بــه عنــوان مثــال، بــه عنــوان یــک واکنــش 
مســلحانه از یــک شــرکت معــدن کار در برابــر اعتــراض اجتمــاع محلــی، 
ــده،  ــک دهک ــق ی ــی از طری ــواد معدن ــپورت م ــی از ترانس ــادف ناش تص
ــدن  ــا ش ــک، بی ج ــتی و کوچ ــع دس ــان صنای ــی معدنچی ــورد ناگهان برخ
ــه دلیــل جــاری شــدن یــک حوض چــه آبگیــر در  ــا ب اجبــاری جوامــع ی
ــای  ــروز درگیری ه ــث ب ــد باع ــات می توان ــن اتفاق ــک از ای ــر ی ــا. ه دری

ــی می گــردد.  ــی و جان ــه تلفــات مال شــدید شــود کــه منجــر ب
همــان طــور کــه توســط اجنــدای 2030 اهــداف انکشــافی پایــدار تأکیــد 
شــده اســت: »انکشــاف پایــدار بــدون صلــح و امنیــت قابــل تحقــق نیســت. 
صلــح و امنیــت بــدون انکشــاف پایــدار در معــرض خطــر قــرار خواهــد 
گرفــت.« میــزان دســتیابی بــه ایــن امــر، بــه توانایــی افغانســتان در اســتقرار 
ــق  ــت داری از طری ــت حکوم ــی و تقوی ــجام اجتماع ــای انس ــح، ارتق صل

درآوردن معــادن تحــت نظــارت و کنتــرول خــود، بســته گی دارد.
مــواد معدنــی بــرای مــردم فرصت هــای کاری مهیــا 

می ســازد
ــی  ــرای ســالیان طوالن ــد، اقتصــاد افغانســتان را ب ــع می توان اســتخراج مناب
ــر از  ــای فرات ــه مزای ــر ایــن مهــم اســت کــه ب ــا ب ــه چرخــش درآوَرد. بن ب
ــرات  ــرد و تأثی ــی توجــه صــورت گی ــع کوتاه مــدت اقتصــادی و مال مناف
بلندمــدت اقتصــادی، اجتماعــی و محیــط زیســتی در ایــن راســتا در نظــر 

گرفتــه شــود.
ــری  ــدار بش ــاف پای ــد انکش ــی بای ــواد معدن ــتخراج م ــی اس ــدف نهای ه
ــتان  ــر، افغانس ــن ام ــرای ای ــا ب ــد. ام ــردم باش ــاه م ــایش و رف ــود آس و بهب
نیازمنــد بهبــود در مدیریــت منابــع اســت. دولــت بــه جــای انتظــار بــرای 
ــد  ــردد، بای ــد گ ــع عای ــه منب ــزرگ ک ــاس ب ــا در مقی ــی پروژه ه پیش بین
اطمینــان حاصــل کنــد کــه صنعــت اســتخراجی اش بــه انکشــاف بشــری 
ــرول  ــارج از کنت ــیاری خ ــل بس ــد. عوام ــک می کن ــیعی کم ــد وس در ح
ــه  ــی ک ــر عوامل ــد ب ــان می توانن ــت و ذی نفع ــا دول ــت، ام ــتان اس افغانس
آن هــا می تواننــد تأثیــر بگذارنــد، تمرکــز نماینــد، خصوصــاً بــر اســتقرار 
صلــح و تقویــت حکومــت داری، در عیــن حــال، تدویــن و تطبیــق 
اســتراتژی های متناســب بــا پروژه هــای اســتخراجی در مقیــاس بــزرگ و 

معــدن کاری در اندازه هــای کوچــک و متوســط.
ــرمایه گذاری در  ــاد س ــه ایج ــادر ب ــر ق ــال حاض ــتان در ح ــاد افغانس اقتص
ــی  ــی و هایدروکاربون ــر معدن ــرداری از ذخای ــاف و بهره ب ــتای اکتش راس
جــذب  بــه  نیــاز  کار،  ایــن  بــرای  نیســت.  بــزرگ  مقیــاس  در 
بــا  برخــورد  در  می باشــد.  خارجــی  بــزرگ  ســرمایه گذاری های 
ــم  ــت رژی ــاد جذابی ــن ایج ــد در بی ــت بای ــزرگ، دول ــرمایه گذاران ب س
مالیاتــی بــرای ســرمایه گذاران و حصــول اطمینــان از ســهم عادالنــه 
ــا مالیــات ســکتور اســتخراجی  بــرای افغانســتان، تعــادل را حفــظ کنــد. ب
ــت  ــری، دول ــاف بش ــی انکش ــن مال ــتای تأمی ــد در راس ــتفادۀ عوای و اس
اقتصــاد  مجمــوع  بــا  را  ســکتور  ایــن  مالــی  ارتباطــات  می توانــد، 
ــد  ــتخراجی بای ــت اس ــای صنع ــن از مزای ــد. همچنی ــت بخش ــور تقوی کش
ــار  ــۀ کاروب ــاف عرص ــای کاری و انکش ــش فرصت ه ــتای افزای در راس
بــرای مــردم افغانســتان و متشــبثان توســعۀ ارتباطــات پروژه هــای صنعــت 
ــا بقیــۀ اقتصــاد، اســتفاده صــورت گیــرد.  اســتخراج در مقیــاس بــزرگ ب
در نهایــت ایــن امــر، بــا تســهیل ســرمایه گذاری های صنعــت اســتخراجی 
در زیرســاخت هایی کــه در حــد وســیع بــه نفــع جامعــه اســت، ارتباطــات 
مکانــی یــا زیرســاختی را انکشــاف دهــد. همچنیــن جهــت اســکان مجــدد 
ــکایات،  ــه ش ــن ب ــع و پرداخت ــای جوام ــران زیان ه ــده، جب ــراد بی جاش اف
ــزرگ  ــای ب ــدازی پروژه ه ــا راه ان ــود. ب ــتفاده ش ــری اس ــای بهت از معیاره
ــت  ــرات »مصیب ــا تأثی ــن راســتا، ضــرورت احســاس می شــود کــه ب در ای

ــرد.  ــورت گی ــه ص ــا مقابل ــت و نهاده ــاد، سیاس ــر اقتص ــع« ب مناب
در حــال حاضــر ســکتور معــادن افغانســتان تحــت تأثیــر معــدن کاری در 
ــت  ــا، دول ــن عملیات ه ــرای ای ــرار دارد. ب ــاس کوچــک و متوســط ق مقی
بایــد تقویــت معــدن کاری مســوالنه را هدف منــد بســازد و در عیــن حــال 
ــد و از آن حمایــت  ــارزه کن ــی و غیرمشــروع مب ــا معــدن کاری غیرقانون ب
ــردن »کســر و  ــدود ک ــایی و مح ــن شناس نکنــد. همزمــان بــا آن، ضم
ــه  ــاد مقابل ــا فس ــد ب ــی، بای ــد مال ــایر عوای ــا و س ــی« مالیات ه ــده گ پراکن
نمایــد. دولــت همچنیــن بــه کاروبــار معــدن کاری در ســطح کوچــک و 
متوســط کمــک کنــد، بــه گونــۀ مثــال، بــا ایجــاد مقــررات عملــی و ارایــۀ 
خدمــات گســترده و راه انــدازی برنامه هــای آموزشــی جهــت بهبــود 
ــت،  ــود صح ــه بهب ــتی، ب ــط زیس ــرات محی ــش اث ــرایط کاری و کاه ش
ــد  ــن بای ــردازد. همچنی ــت بپ ــط زیس ــت محی ــران و مدیری ــت کارگ امنی
ــعه  ــی را توس ــواد معدن ــس م ــی و پروس ــواد معدن ــای ارزش م زنجیره ه

بخشــد.
این امر، نیازمند کار در سه بُعد است.

1- بــا کاهــش میــزان فســاد، افزایــش شــفافیت و بهبــود درک و آگاهــی 
ــای  ــه تالش ه ــی: ب ــد مال ــاع عوای ــری از ضی ــع، جلوگی ــتای مناب در راس
ــری و فعالیت هــای مالیاتــی  ــد ثبــت، پی گی ــا رون ــاز اســت ت ــری نی بیش ت
ــات  ــد مالی ــد، رون ــود یاب ــرارداد بهب ــیجرهای ق ــود، پروس ــه ش یک پارچ
ســاده شــود، شــفافیت عوایــد حاصــل شــده از صنعــت اســتجراجی معــادن 
ــوط  ــات مرب ــا معلوم ــد ت ــور گردن ــرمایه گذاران مجب ــود و س ــر ش بیش ت
ــزرگ اســتخراجی،  ــرای پروژه هــای ب ــد. ب ــی را نشــر کنن تخنیکــی و مال
ــه شــود؛ رژیمــی  ــی درســت در نظــر گرفت ــم مالیات مهــم اســت کــه رژی
ــا عــث جــذب ســرمایه گذارن شــود بلکــه ســهم مناســبی  ــه تنهــا ب کــه ن
ــا آن را در قســمت تمویــل انکشــاف  ــا ســازد ت ــز مهی ــرای حکومــت نی ب

بشــری اســتفاده کنــد.
ــی و  ــی اجتماع ــرات منف ــت - از اث ــط زیس ــردم و محی ــت م 2- محافظ
ــران  ــد، جب ــوق بشــر پاســداری نمای ــد از حق ــت بای ــط زیســتی: دول محی
خســارت بــه جوامــع بی جاشــده و بــه تدریــج حقــوق کارگــران را 
تضمیــن کنــد، محیــط کاری را بــرای زنــان بایــد بیش تــر دوســتانه 
ــود بخشــد و خدمــات توســعۀ  ســازد، معیارهــای صحــی و امنیتــی را بهب
ــط  ــرات محی ــا اث ــت، ت ــاز اس ــن نی ــد. همچنی ــم کن ــدن کاری را فراه مع
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ــود و  ــت ش ــی و مدیری ــاداری ارزیاب ــۀ معن ــه گون ــی ب ــتی و اجتماع زیس
ــع و حفاظــت  ــف اســتخراج مناب ــا مقیاس هــای مختل ــرات متناســب ب تأثی
ــط  ــت محی ــای مدیری ــردد و ظرفیت ه ــزی گ ــت برنامه ری ــط زیس از محی

ــردد.  ــت گ ــرکت ها تقوی ــتی ش زیس
 

بایــد  دولــت  مســوول  و  مشــروع  اســتخراجی  صنعــت  تقویــت   -3
کنــد،  ســرمایه گذاری  حمایتــی  و  ترویجــی  خدمــات  راســتای  در 
ــش  ــار را کاه ــای کاروب ــد، هزینه ه ــا بخش ــی را ارتق ــای ارزش زنجیره ه
دهــد و برنامه هــای صــدور تصدیق نامــه بــه منظــور تشــویق شــرکت های 
مســوول را روی دســت گیــرد. هم چنیــن بــرای توســعه و انکشــاف 
ــتخراجی  ــکتور اس ــا در س ــرای افغان ه ــای کاری ب ــا و فرصت ه مهارت ه

ــود.  ــق ش ــن و تطبی ــخصی تدوی ــتراتژی مش اس
دستگاه رشد انکشاف بشری

ــن  ــه از چندی ــت ک ــان اس ــورهای جه ــن کش ــی از فقیرتری ــتان یک افغانس
ــح  ــور صل ــن کش ــی در ای ــت. وقت ــگ اس ــر جن ــو درگی ــه این س ــه ب ده
در  ســرمایه گذاری  بــرای  بیش تــری  فرصت هــای  یابــد،  اســتقرار 
راســتای انکشــاف بشــری مهیــا خواهــد شــد. بهره بــرداری کامــل از 
ــم و  ــای مصم ــه تالش ه ــت ک ــا اس ــن معن ــه ای ــور ب ــی کش ــع طبیع مناب
هماهنــگ در راســتای اصــالح پالیســی ها و نهادهــا صــورت گیــرد. البتــه 
ایــن امــر نیازمنــد یــک چشــم انداز جدیــد می باشــد: صنعــت اســتخراجی 
افغانســتان بــه جــای راه هــای دیگــر، بایــد در خدمــت مــردم ایــن کشــور 

ــرار داشــته باشــد. ق
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     فـصـل اول
بشری انکشاف  وضعیت 
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ــه این ســو درگیــر جنــگ اســت. حرکت هــای اخیــر بــه ســوی صلــح، بایــد فرصتــی را بــرای دورۀ جدیــدی از انکشــاف  افغانســتان از چهــار دهــه ب
بشــری مســاعد ســازد. دولــت متعهــد بــه اجنــدای 2030 و اهــداف انکشــافی پایــدار اســت. ایــن گــزارش بــه ظرفیــت بالقــوۀ صنعــت اســتخراجی در 

راســتای تســریع انکشــاف بشــری و کاهــش فقــر می پــردازد کــه ایــن فصــل بــا ارزیابــی وضعیــت فعلــی انکشــاف بشــری آغــاز می گــردد. 
اقتصــاد افغانســتان، هنــوز بــه دلیــل ادامــۀ درگیری هــا از چهــار دهــه بــه این ســو، بهبــود نیافتــه و ایــن امــر ســبب شــده اســت کــه ایــن کشــور در بیــن 
فقیرتریــن کشــورهای جهــان باقــی بمانــد، ایــن کشــور فقــط بــا عایــد ناخالــص ملــی ســرانۀ 560 دالــر   در بیــن ســال های 2011- 2017، دارای 63 
ــا کاهــش شــدید کمــک بین المللــی هــم در  درصــد افزایــش در عایــد ســرانۀ ملــی بــود، ولــی در نتیجــۀ خــروج نیروهــای نظامــی بین المللــی کــه ب
ســطح امنیتــی و هــم ملکــی و افزایــش میــزان درگیری هــا و بی ثباتــی سیاســی    همــراه بــود، از ایــن میــزان 5 درصــد کاســته شــد )شــکل 1-1(. ایــن 

ــده گان ، بزرگ نمایــی شــده اســت.  ــزان تقاضــای مصرف کنن ــاور ســرمایه گذاران و می ــا کاهــش ب رکــود اقتصــادی ب

ایــن امــر، افــزون بــر وضعیــت ناگــوار امنیتــی کــه میلیون هــا خانــواده بــا آن روبــه رو انــد، منتــج بــه پاییــن آمــدن ســطح عوایــد و نــا مشــخص شــدن آن 
شــده اســت. در بیــن ســال های 2007-08 و 2016-17، میــزان فقــر از 34 بــه 55 درصــد افزایــش یافتــه اســت )شــکل 2.1( و تقریبــاً در تمــام بخش هــا 

افزایــش را نشــان می دهــد )شــکل3.1( در ســال های 17-13 2016، تقریبــاً 13 میلیــون افغــان روســتایی زیــر خــط فقــر زنده گــی می کردنــد.  

شکل 1-1 کاهش سطح کمک ها، افزایش تلفات و پایین آمدن سطح اعتماد سرمایه گذاران

 شکل 1-2 - میزان فقر، بر اساس سروی سال و درصدی باشنده گان

یادداشــت: NRVA = ارزیابــی ملــی خطــر و آســیب پذیری. ALCS = بررســی وضعیــت 
افغانســتان در  زنده گــی 

منبع:    اداره احصائیه مرکزی، 2018

یادداشــت: NRVA = ارزیابــی ملــی خطــر و آســیب پذیری. ALCS = بررســی 
وضعیــت زنده گــی در افغانســتان

منبع: ادارۀ احصائیه مرکزی   2016 -17 

شکل 1- 3  میزان فقر، بر اساس منطقه و محل

منبع: چادهوری، 2018
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خانواده هــای فقیــر،  خانواده هــای بزرگ انــد. در حــدود یــک ســوم 
خانواده هایــی دارای یــک تــا پنــج عضــو انــد، زیــر خــط فقــر زنده گــی 
می کننــد؛ فقــر در خانواده هایــی کــه دارای بیش تــر از هشــت عضــو 
انــد، تقریبــاً بــه 60 درصــد   می رســد. خانواده هــای فقیــر بــه طــور کلــی 
دارای تعلیمــات ســطح پایین انــد و سرپرســت چنیــن خانواده هــا احتمــاالً 
از لحــاظ ثبــات شــغلی آســیب پذیر اســت، چــه دارای کار آزاد باشــند یــا 

بــه عنــوان روزمــزد یــا کارگــر بی مــزد خانــواده، کار کننــد.
میزان بلند بی کاری

میــزان بــی کاری در افغانســتان بلنــد اســت. حــدود 24 درصــد از نیــروی 
ــان  ــی کاری در می ــزان ب ــن می ــد. بیش تری ــی کار ان ــور ب ــن کش کار در ای
زنــان جــوان اســت، 47 درصــد زنــان جــوان بــی کار انــد. عــالوه بــر ایــن، 
بــه طــور متوســط بــی کاری 18 درصــد در میــان مــردان و 41 درصــد در 
میــان زنــان اســت. )جــدول 1.1( تنهــا 13 درصــد شــاغالن در افغانســتان 
را می تــوان گفــت کــه دارای وظایــف مناســب اند. حــدود 80 درصــد از 
مجمــوع مشــاغل در افغانســتان بــه عنــوان وظایــف ناامــن، آســیب پذیر و 

ــود .  ــدی می ش ــف، طبقه بن ــرایط کاری ضعی ــا ش ــراه ب هم

مردان زنان شهری روستایی  شاخص های کار

34 55 35 41 درصدی جمعیت شاغل با عدم 
سودمندی 

20 24 12 23 درصدی کم کاری در میان افراد شاغل

16 14 9 17 درصدی کم کاری در میان مجموع 
نیروی کار

18 41 27 24 بیکاری میزان

24 47 39 30 درصدی بی کاری در میان جوانان

45 46 48 45 درصــدی بــی کاری جوانــان در میــان 
ــی کار ــراد ب ــوع اف مجم

جدول 1-1 میزان بی کاری و کم کاری، 17-2016، درصد نیروی کار

منبع: ادارۀ مرکزی احصائیه، 2018م. 

ــی  ــتایی زنده گ ــق روس ــتان در مناط ــت افغانس ــه چهارم جمعی ــدود س ح
ــور از  ــن کش ــته اند. ای ــت وابس ــه زراع ــادی ب ــد زی ــا ح ــه ت ــد ک می کنن
ظرفیــت بــاالی زراعتــی برخــوردار اســت، امــا حاصــالت و عایــد ناشــی 
از آن، بــه دلیــل دسترســی نداشــتن دهاقیــن بــه منابــع مالــی و کارآفرینــی 
ــز  ــت نی ــش جمعی ــا افزای ــتان ب ــت. افغانس ــز اس ــتایی، ناچی ــف روس ضعی
مواجــه اســت کــه بــه طــور پیوســته بــه پارچه پارچــه شــدن زمیــن 
می انجامــد و وضعیــت معیشــتی بســیاری از خانواده هــای دهقــان را 
بــه خطــر می انــدازد. بیــن ســال های 2007 - 08 و 2016-17 اوســط 
ــب  ــه 4.9 جری ــار( ب ــب )1.3 هکت ــاری از 6.7 جری ــل آبی ــای قاب زمین ه
ــی  ــز در برخ ــه نی ــالت مزرع ــت. حاص ــه اس ــش یافت ــار( کاه )1.0 هکت
ــژه  ــه وی ــی، ب ــی و جغرافیای ــخت اقلیم ــرایط س ــه ش ــه ب ــا توج ــق ب مناط

خشک ســالی11، محــدود اســت.
دسترسی ناکافی به مراقبت های صحی

ــود،  ــه بهب ــتان رو ب ــت در افغانس ــش صح ــات در بخ ــت آورد خدم دس
امــا هنــوز هــم پاییــن اســت. امیــد بــه زنده گــی در میــان ســال های 
در  اســت،  یافتــه  افزایــش  ســاله گی   65 بــه   50 از   ،2017 و   1990
ــن در  ــه 55 ت ــال از 177 ب ــج س ــر پن ــال زی ــر اطف ــه مرگ ومی ــی ک حال

ــه 45  ــوزادان از 120 ب ــر ن ــزان مرگ ومی ــده و می ــد زن ــزار تول ــر یک ه ه
تــن در هــر یک هــزار تولــد زنــده، کاهــش یافتــه اســت. دســت آوردها، 
ــه  ــه این ســو رو ب ــال، از ســال 2003 م.ب ــان و اطف ــرای زن ــه خصــوص ب ب
پیــش رف ت بــوده اســت. در همیــن حــال، بیــن ســال های 2003 و 2013 
ــد،  م، تعــداد کودکانــی کــه قبــل از پنجمیــن ســالگرد تولدشــان می میرن
ــد  ــاالنه دو درص ــال س ــت اطف ــه لکن ــی ک ــده، در حال ــم ش ــوم ک یک س
ــه  ــه 376 واقع ــادران از 1100 ب ــر م ــزان مرگ ومی ــد، و می ــش می یاب کاه

ــه اســت.  کاهــش یافت
ــاً در مناطــق ناامــن،  ــا غالب ــه و حت ــه ی صحــی افزایــش یافت خدمــات اولی
ــی،  ــه دوا، آگاهی ده ــی ب ــزان دسترس ــی در می ــت. یعن ــه اس ــود یافت بهب
مشــاوره بــا مریضــان و تجهیــزات و مراکــز فعــال، افزایــش بــه میــان آمــده 
ــان  ــی همچن ــای صح ــه مراقبت ه ــی ب ــزان دسترس ــد می ــر چن ــت . ه اس
پاییــن اســت . چنان کــه در بیــن ســال های 2000-2015، تنهــا 59 درصــد 
ــلکی  ــی مس ــن صح ــک کارک ــان از ی ــن والدت ش ــرای آخری ــا ب خانم ه
ــدات  ــد تول ــد و 53 درص ــت کرده ان ــان دریاف ــل از زایم ــای قب مراقبت ه
در برابــر مــرض تیتانــوس نــوزادان وقایــه شــده اســت. کمتــر از نیمــی از 
ــاً ســه چهارم  تولــدات در یــک مرکــز صحــی صــورت می گیــرد و تقریب
ــر از نیمــی از  ــد. کمت ــه زایمــان می کنن ــر، در خان ــان خانواده هــای فقی زن
اطفــال بیــن ســنین 12 تــا 23 ماهــه کامــاًل واکســین شــده اند. ثبــت ســوابق 
یــا گــزارش کتبــی مــادران از وزن تولدات شــان تنهــا از 14 درصــد 
تولــدات زنــده در پنــج ســال قبــل از ایــن ســروی موجــود بــوده اســت، 
ــد.  ــد شــده، کــم وزن بوده ان ــوازادان تول ــان، 17 درصــد ن ــن می کــه از ای
تنهــا 43 درصــد از نــوزادان زیــر شــش مــاه بــه طــور انحصــاری بــا شــیر 
مــادر تغذیــه می شــوند و تنهــا در پــرورش 16 درصــد کــودکان ســنین 6 
تــا 23 مــاه، حداقــل معیارهــای رژیــم غذایــی برابــر بــا شــیوه های تغذیــۀ 
شــیرخواران و خردســاالن، رعایــت می شــود؛ ایــن امــر بــه ســطوح بــاالی 
ــد،  ــودکان 10 درص ــمی ک ــف جس ــد؛ ضع ــک می کن ــه کم ــوء تغذی س
کوتاهــی قدشــان 41 درصــد و کم وزنــی در میــان کــودکان 25 درصــد 

اســت.  
یــک مشــکل کلــی بــرای بســیاری از کــودکان ایــن اســت کــه تولدشــان 
ثبــت و راجســتر دولــت نمی  شــود. در ســال 2002، فقــط 42 درصــد 
اطفــال زیــر پنــج ســال، تولدات شــان بــه ثبــت رســیده بــود. اطفــال ثبــت 
نشــده نمی  تواننــد بــه خدمــات اساســی اجتماعــی از جملــه تعلیــم و 
ــاً  ــن کــودکان کــه غالب مراقبت هــای صحــی دسترســی داشــته باشــند. ای
ــرض  ــاً در مع ــد، غالب ــوان جامعه ان ــر کم ت ــر و قش ــع فقی ــه جوام ــق ب متعل
ــه  ــا ب ــد ی ــرار می گیرن ــگام ق ــه ازدواج زودهن ــار ب ــا اجب ــاق، ی ــر قاچ خط
ــن  ــی، چنی ــدی زنده گ ــل بع ــد. در مراح ــودکان کار می پیوندن ــع ک جم
ــذ  ــتای اخ ــت در راس ــن اس ــند، ممک ــوغ می رس ــن بل ــه س ــه ب ــال ک اطف
ــکل  ــا مش ــی، ب ــاب بانک ــاح حس ــا افتت ــمی ی ــۀ رس ــا وظیف ــپورت ی پاس

مواجــه شــوند.

نبود امنیت غذایی و سوءتغذی
تغذیــۀ طفــل تحــت تأثیــر نبــود امنیــت غذایــی مجمــوع خانواده هــا قــرار 
ــک  ــن )ی ــون ت ــذا، 9.3 میلی ــی غ ــۀ جهان ــر اســاس گــزارش برنام دارد. ب
ســوم نفــوس ایــن کشــور( از نبــود امنیــت غذایــی رنــج می برنــد و از ایــن 
تعــداد، 3.4 میلیــون تــن از لحــاظ غذایــی بــه شــدت امنیــت ندارنــد و 5.9 
میلیــون تــن دیگــر بــا نداشــتن امنیــت متوســط غذایــی دســت وپنجه نــرم 
ــه آفت هــای  ــا مشــکالتی از جمل ــی ی ــا بی ثبات ــادر نیســتند ب ــد و ق می کنن
ــروش  ــه ف ــور ب ــان، مجب ــیاری از آن ــد. بس ــه کنن ــگ مقابل ــا جن ــی ی طبیع
زمیــن می شــوند و یــا جهــت کمــک بــه دوســتان و اقارب شــان مراجعــه 

می کننــد. 
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در حــدود یک ســوم مــردم در ایــن کشــور بــه طــور منظــم مصونیــت غذایــی ندارنــد، چیــزی کــه بــا وقــوع خشک ســالی در 2018 م. تشــدید یافــت 
ــروز مشــکالت جــدی صحــی  ــه نصــف کاهــش داده اســت، باعــث ب ــد را ب ــر کــه عوای ــن ام ــر ســاخت. ای ــت را متأث ــر از دو ســوم جمعی و بیش ت

ــد .  ــویق می کن ــی را تش ــۀ منف ــای مقابل ــده و میکانیزم ه گردی
نبــود امنیــت غذایــی، بعــد جنســیتی نیــز دارد. خانواده هایــی کــه توســط زنــان سرپرســتی می شــوند، تقریبــاً نســبت بــه دیگــر خانواده هــا، 50 درصــد 
بیش تــر و شــدیدتر بــا نبــود امنیــت غذایــی مواجه انــد. همچنــان زنــان دو برابــر بیش تــر از راه کارهــای اضطــراری مقابلــه بــا نداشــتن امنیــت غذایــی، 
ماننــد گدایی گــری، اســتفاده می کننــد  . بــه دلیــل دست رســی ناکافــی بــه آب، کمبــود خدمــات صحــی مناســب و نیــز رعایــت نشــدن شــیوه های 

مناســب تغذیــۀ کــودکان خردســال، بهره گیــری از غــذا همچنــان ضعیــف اســت.

افغانســتان از ســال 2000 بــه ایــن ســو، پیشــرفت های چشــمگیری در راســتی اهــداف انکشــافی پایــدار داشــته اســت. دسترســی بــه خدمــات 
اولیــه و زیربنایــی بــه صــورت پیوســته رشــد کــرده و شــاخص هــای کلیــدی صحــت و تعلیــم و تربیــه نیــز رشــد قابــل مالحظــه داشــته 
اســت. بــا ایــن وجــود، راه درازی بایــد پیمــوده شــود. بــا ایــن حــال، برخــی شــاخص های  اهــداف انکشــافی پایــدار امــا در حالــت ایســتایی 
ــر نشــین زندگــی  ــرادی کــه در محله هــای فقی ــد، شــمار اف ــان و قتل هــای هدفمن ــه زن ــه خشــونت علی ــرار دارد؛ از جمل ــر شــدن ق ــا بدت ی

می کننــد و خشــک شــدن آبگیرهــا. در ذیــل چنــد شــاخص مشــخص از هــداف انکشــافی پایــدار بــه تصویــر کشــیده شــده اســت.

شکل 2-4 - شاخص های اهداف توسعه پایدار در افغانستان
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UNDESA UN Statistics Division, n.d.:منبع

سطح پایین تعلیم و سواد
ــدی  ــه کن ــا ب ــت، ام ــن اس ــان پایی ــه همچن ــم و تربی ــتانداردهای تعلی اس
ــد  ــردان بلن ــان م ــان در می ــه زن ــبت ب ــم نس ــطح تعلی ــد. س ــود می یاب بهب
ــال های 2005  ــان س ــاالن در می ــن بزرگ س ــواد در بی ــرخ س ــد. ن می باش
م. و 2016-17 از 24 درصــد بــه 35 درصــد و در میــان جوانــان از 31 بــه 
ــواد  ــرد بی س ــون ف ــدود 9.7 میلی ــت. از ح ــه اس ــش یافت ــد افزای 54 درص
15 ســال یــا باالتــر از آن کــه در ایــن کشــور تخمیــن شــده، 61 درصــد 
ــرق در  ــواد در ش ــطح س ــد. س ــر مردان ان ــد دیگ ــان و 39 درص ــان زن آن
ــین اند، در  ــاً پشتون نش ــه عمدت ــی ک ــد جنوب ــطح و در کمربن ــن س باالتری
ــص در دورۀ  ــام خال ــت ن ــزان ثب ــورد می ــرار دارد . در م ــن ق ــطح پایی س
ــه  ــد ک ــر چن ــدارد، ه ــود ن ــی وج ــه معلومات ــب هیچ گون ــی مکات ابتدای
میــزان ثبــت نــام ناخالــص بــه مکاتــب باالتــر از 100 درصــد اســت. میــزان 
ثبــت نــام خالــص در ســطح تعلیمــات ثانــوی در ســال 2017، 62 درصــد 
ــه  ــط ب ــزان فق ــن می ــران ای ــن دخت ــی در بی ــود؛ در حال ــردان ب ــن م در بی

ــی  ــام ناخالــص در تحصیــالت عال 36 درصــد می رســید. تناســب ثبــت ن
حــدود 15 درصــد بــرای مــردان، امــا فقــط پنــج درصــد در میــان دختــران 
ــرای  ــل ســرمایه گذاری نکــردن ب ــه دلی ــه ب ــم و تربی ــود. معیارهــای تعلی ب
زیرســاخت ها و نیــز مکاتــب ناکافــی، ضعیــف اســت: حــدود 41 درصــد 
مکاتــب فاقــد ســاختمان اند و بســیاری از آن هــا دیوارهــای احاطــه، آب و 
تشــناب ندارنــد، کــه مخصوصــاً ایــن امــر دختــران را بیش تــر تحــت تأثیــر 
قــرار می دهــد. دختــران نیــز از تبعیــض اجتماعــی در برابــر آمــوزش زنــان 
رنــج می برنــد. مکاتــب، فاقــد لــوازم و معلمان انــد، بــه ویــژه معلمــان زن. 
ــه دختران شــان توســط یــک مــرد  بســیاری از والدیــن نمی  پذیرنــد کــه ب
ــته  ــرار داش ــی ق ــه خصــوص کــه در ســن نوجوان ــوزش داده شــود، ب آم
باشــند. عــالوه بــر ایــن، ســطح کیفیــت تدریــس نیــز اغلبــاً پاییــن اســت .

ــه مکتــب می شــود. مانــع دیگــر  فقــر یــا لــزوم کار، مانــع رفتــن اطفــال ب
در راســتای رفتــن دختــران بــه مکتــب، ازدواج در ســن طفولیــت اســت: 
ــار  ــک ب ــد و ی ــاله گی ازدواج می کنن ــل از 18 س ــران قب ــک ســوم دخت ی
ــه  ــور ب ــان مجب ــیاری از آن ــدند، بس ــایل ازدواج ش ــر مس ــان درگی ــه آن ک

ــوند . ــل می ش ــرک تحصی ت
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شکل 1-4 اوسط سال های تعلیم

منبع: برنامۀ انکشافی ملل متحد، اطالعات انکشاف بشری

معیارهای پایین مسکن و زیرساخت ها
معیارهــای مســکن نیــز پاییــن اســت. بیــش از 80 درصــد مــردم در منازلــی 
زنده گــی می کننــد کــه بــا مصالــح کــم دوام ســاخته شــده اســت. 
همچنــان 44 درصــد مــردم در ازدحــام جمعیــت، در یــک اتــاق بیش تــر 
از ســه تــن، زنده گــی می کننــد. ســه چهارم شهرنشــینان در خانه هــای 

ــد. ــی می کنن ــین زنده گ ــالت فقیرنش ــا مح ــک ی کوچ
ــاک و  ــه آب پ ــی ب ــودی در دسترس ــر، بهب ــال های اخی ــه س ــی ک در حال
حفظ الصحــه بــه میــان آمــده، امــا هنــوز در ایــن بخــش نیــز دسترســی بــه 
ــه  خدمــات بیــش از حــد پاییــن اســت. فقــط حــدود 36 درصــد مــردم ب
آب آشــامیدنی مصــون دسترســی دارنــد و 41 درصــد دیگــر از خدمــات 

حفظ الصحــۀ مدیریت شــده اســتفاده می کننــد.
ــرق  ــه ب ــن کشــور ب ــردم در ای ــی 98 درصــد از م ــردم یعن ــۀ م ــاً هم تقریب
دسترســی دارنــد. ایــن امــر تــا حــدودی بــه دلیــل توزیــع ســریع پانل هــای 
شمســی ]تخته هــای تولیــد انــرژی آفتابــی[ اســت: در بیــن ســال های 
ــه  ــی از 22 ب 2007-08 و 2016-17، خانواده هــای دارای تخته هــای آفتاب

59 درصــد افزایــش یافتــه اســت.  
ــه اســت؛  ــود یافت ــر بهب ــز در ســال های اخی ــی نی زیرســاخت های مواصالت
ــمول  ــه ش ــتایی، ب ــت روس ــد از جمعی ــال های 2016-17، 63 درص در س
ــی، زنده گــی  ــری یــک جــادۀ همه فصل ــۀ دو کیلومت کوچی هــا، در فاصل

می کردنــد .
نابرابری جنسیتی

ــد.  ــت آوردهای زیادی ان ــته، دارای دس ــال گذش ــول 25 س ــان، در ط زن
ــه 65  ــا 2015، از 57 ب ــال های 2000 ت ــن س ــان بی ــی زن ــه زنده گ ــد ب امی
ســال افزایــش یافتــه اســت، امــا هنــوز نابرابــری و تبعیــض جنســیتی 
زیــادی وجــود دارد و زنــان دارای فرصت هــای محــدودی می باشــند 
ــی، هفــت  ــه اوســط جــه  ان ــز در تناســب ب ــادران نی ــر م ــرخ مرگ ومی . ن

ــد اســت.  ــر بلن براب
ــرای  ــری ب ــال های آموزش گی ــرخ س ــم، ن ــد تعلی ــال، از دی ــن ح در همی
زنــان از 0.6 در ســال 2000 م بــه 7.6 در ســال 2018م افزایــش یافتــه 
اســت. در همیــن حــال، شــاخص اوســط ســال های آموزش گیــری بــرای 
مــردان واقعــاً راکــد بــوده و از ســال 2000 فقــط 1.1 درصــد افزایــش را 
ــا ایــن وجــود، در قســمت تحصیــل زنــان  نشــان می دهــد )شــکل 1.4(. ب
ــه در  ــی ک ــمار زنان ــال، ش ــه مث ــه گون ــت. ب ــوده اس ــی ب ــت آوردهای دس
ــن ســال هــای  ــا بی ــن اســت ام ــد، پایی ــل مــی کنن ســطح دانشــگاه تحصی

ــا 2018 70 درصــد رشــد داشــته اســت.  2104 ت

زنــان در حضورشــان در میــان نیــروی کار نیــز تبعیــض را تجربــه می کنند. 
نــرخ 19 درصــدی مشــارکت زنــان در نیــروی کار، از جملــۀ نــرخ پاییــن 
ــد  ــا اجــازه نمی  دهن ــر خانواده ه ــرا بیش ت ــان شــمرده می شــود؛ زی در جه
زنــان در بیــرون خانــه کار کننــد. در غیــر ایــن صــورت، بســیاری از زنانــی 
کــه مایــل و قــادر بــه کار انــد، شــامل نیــروی کار نیســتند و در نتیجــه در 
ــمت های  ــد از س ــار درص ــا چه ــوند. تنه ــمرده نمی  ش ــی کاری ش ــرخ ب ن
مدیریتــی توســط زنــان پــر شــده اســت. جــدول 2.1، شــاخص های 
منتخــب برابــری جنســیتی را در عرصــۀ تعلیــم و بــازار کار نشــان می دهــد.

شــاخص برابری جنسیتی شاخص

0.4 نرخ سواد بزرگ ساالن

0.6 نرخ سواد جوانان

0.7 نرخ خالص شرکت در آموزش ابتدایی

0.5 نرخ خالص شرکت در آموزش ثانوی

0.4 نرخ خالص شرکت در تعلیمات عالی

0.3 نرخ مشارکت در نیروی کار

1.6 نرخ بی کاری

1.5 نرخ بی کاری جوانان

1.8 سهم جوانانی که شامل روند تعلیم، کار و آموزش نیستند

جدول1-2 شاخص های منتخب برابری جنسیتی

توجــه: شــاخص برابــری جنســیتی بــه عنــوان نســبت بیــن مقادیــر شــاخص خــاص بــرای دختــران 
/ زنــان و پســران / مــردان محاســبه می شــود. زنجیــرۀ مقــدار شــاخص بیــن 0 تــا 2 اســت. مقــدار 
ــری اســت کــه در آن  ــر از 1، شــاخص براب ــق جنســیت اســت و باالت ــری دقی 1، نشــان دهندۀ براب

نابرابــری جنســیتی بیش تــری نهفتــه اســت.
منبع: اداره احصائیه مرکزی، 2018

کمبود آب
ــه ذوب  ــع آب در افغانســتان توســط عوامــل مختلفــی از جمل ــن مناب تأمی
ــه  ــر ب ــع آب منج ــف مناب ــت ضعی ــی و مدیری ــای طبیع ــدن یخچال ه ش
ــژه در  ــای وی ــی از نگرانی ه ــت. یک ــده اس ــای آب زا ش ــدن الیه ه کم ش
ــع  ــش مناب ــن کاه ــاک و همچنی ــی خ ــایش و آلوده گ ــور، فرس ــن کش ای

ــع طبیعــی اســت.  ــل معــدن کاری و تخریــب مناب ــه دلی آب ب
در ســروی شــرایط زنده گــی در افغانســتان 2016-17 از زن و مــردان 
خانواده هــا بــه عنــوان نماینــده و همچنیــن شــوراهای مردمــی  )شــوراهای 
ــت  ــه دول ــان ک ــن نیازمندی های ش ــاره جدی تری ــی( درب ــافی محل انکش
ــی در  ــن نگران ــد، پرســیده اســت. بزرگ تری ــه آن رســیده گی کن ــد ب بای
ایــن ســروی، آب آشــامیدنی بــود. همچنــان ایــن ســروی نشــان داد کــه 
ایــن نگرانــی در میــان روستانشــینان، بــه ویــژه عشــایر کوچــی، در تناســب 
بــه شهرنشــینان بیش تــر بــود . ایــن پاســخ بــا توجــه بــه این کــه افغانســتان 
ــۀ  ــت، مای ــود آب اس ــر کمب ــار بیش ت ــت فش ــورهایی تح ــی از کش یک
تعجــب نیســت. جنــگ و مســایل سیاســی منجــر بــه بی توجهــی بــه منابــع 
آب و حتــا تخریــب زیرســاخت های آب رســانی شــده اســت. دسترســی 
ــا کاهــش  ــم و ذوب شــدن یخ ه ــر اقلی ــا تغیی ــده ب ــه آب طبیعــی در آین ب
می یابــد. نزدیــک بــه 85 درصــد آب هــای افغانســتان در زراعــت اســتفاده 
ــان  ــت دهقان ــدی معیش ــور ج ــه ط ــود آب ب ــن، کمب ــر ای ــا ب ــود، بن می ش
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ــن  ــی در ای ــی و اجتماع ــای سیاس ــزان تنش ه ــر می ــرد و ب ــن می ب را از بی
کشــور می افزایــد. روستانشــینان در برابــر اثــرات خشک ســالی، ســیالب 

ــد. ــیب پذیر ان ــیار آس ــی بس ــی و بیابان زای ــای طبیع ــر آفت ه و دیگ
فقر چندبعدی

ــیار  ــای بس ــردم از بعده ــا م ــت. ام ــم اس ــد ک ــر، عای ــول فق ــزان معم می
دیگــر فقــر، می تواننــد متاثــر شــوند. اندازه گیــری گســترده تر فقــر 
کــه شــامل چنیــن عوامــل می شــود، شــاخصی از فقــر چندبعــدی اســت. 

شکل 1-5 فیصدی  فقر در والیات

منبع: ادارۀ مرکزی احصائیۀ افغانستان، 2019م.  

ــم،  ــت: تعلی ــد اس ــج بُع ــاخص در پن ــکل از 18 ش ــتان متش ــر در افغانس فق
ــل دو  ــرادی کــه حداق ــا. اف صحــت، معیارهــای زنده گــی، کار و تکان ه
ــر  ــوری فق ــامل کتگ ــد، ش ــه می کنن ــت را تجرب ــوع محرومی ــد ن ــا چن ی

چندبعدی انــد.
افغانســتان درگیــر فقــر  نیــم )52 درصــد( از شــهروندان  از  بیش تــر 
ــامل  ــد ش ــتا 18 درص ــن راس ــین در ای ــنده گان شهرنش ــد. باش چندبعدی ان
ــد  ــینان 61 درص ــه روستانش ــی ک ــد، در حال ــر چندبعدی ان ــوری فق کتگ
افــراد  بــه 89 درصــد از  افــراد را تشــکیل می دهنــد. نزدیــک  ایــن 

در والیــت بدخشــان و در منطقــه معــدن الجــورد سرســنگ یــک قریــه کوچکــی کــه بشــتر خانــه هــای آن بــرای ذخیــره کــردن معــدن الجــورد اســتفاده میشــود نســب بــه زندگــی کــردن در آن.  
عکــس - شــرکت افغانیــت 
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سال فغانستان ا کابل بادغیس شاخص ها

85.5 14.7 51.7 2016-17 فی صدی افرادی که در فقر چندبعدی زنده گی می کنند

67 36 55 2015 نرخ مرگ ومیر اطفال زیر پنج سال

11 88 55 2016-17 نرخ والدت ها به کمک افراد ماهر صحی

18 54 35 2016-17 میزان سواد بزرگ ساالن

25 74 54 2016-17 نرخ سواد جوانان

95 11 74 2016-17 اســتفاده  جامــد  ســوخت  از  کــه  خانواده هایــی  فی صــدی 
می کننــد

28 97 64 2016-17 فی صدی دسترسی به آب آشامیدنی پاک

18 50 42 2016-17 فی صدی دسترسی به سیستم فاضالب

19 1 14 2016-17 دفع مدفوع به گونۀ صحرایی/ باز

12 35 21 2016-17 تیلفونهــایهمــراهدربرابرهر100تن

جدول 1-3  کابل و بادغیس: شاخص های انکشاف بشری

منبع: ادارۀ مرکزی احصائیۀ 2018، ادارۀ ملی احصائیه و معلومات 2018م.

کوچــی، در فقــر چندبعــدی زنده گــی می کننــد. میــزان فقــر چندبعــدی، 
ــد  ــی هم مانن ــد در والیات ــر از 86 درص ــا بیش ت ــل ت ــد در کاب از 15 درص

ــر اســت. ّ ــاد متغی ــس، بســیار زی بادغی
ــات  ــه خدم ــل دسترســی نداشــتن ب ــه دلی ــت بادغیــس ب باشــنده گان والی

ــد. ــه می کنن ــدی را تجرب ــر چندبع ــد فق ــزان بلن ــی می اجتماع

تحلیلــی پیرامــون فقــر چندبعــدی در میــان کــودکان و ســایر گروه هــای 
ــه می کنــد :  ســنی، معلومــات زیــر را ارائ

فقــر  در   17-0 ســنین  میــان  کــودکان  نیمــی  از  بیش تــر   *
می کننــد.  زنده گــی  چندبعــدی 

ــنین 9-0  ــن س ــال در بی ــان اطف ــدی در می ــر چندبع ــزان فق می  *
اســت.  بلنــد  بســیار 

میــزان فقــر چندبعــدی در کــودکان در بیــن ســنین 17-0   *
ــه  ــد، در تناســب ب ــان زنده گــی می کنن ــه ای کــه آن صــرف نظــر از منطق
ســایر گروه هــای ســنی بســیار بلنــد اســت. فقــر چندبعــدی بــرای اطفــال 

شکل 1- 6 کمک خالص رسمی انکشافی

منبع: بانک جهانی. 
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روستانشــین بــه 0.35 درصــد می رســد؛ در حالــی کــه ایــن رقــم در میــان 
ــت. ــد اس ــین 0.11 درص ــال شهرنش اطف

میــزان فقــر چندبعــدی بــرای اطفــال شهرنشــین در بیــن ســنین   *
0.17، بیش تــر از 21 درصــد اســت؛ در حالــی کــه ایــن رقــم بــرای 

می باشــد.  درصــد   65 روســتایی  کــودکان 

شکل 1-7 - بحران بشری در افغانستان

منبع: دفتر ملل متحد برای هماهنگی امور بشردوستانه 2019م. 

افزایش آسیب پذیری جوانان
64 درصــد از شــهروندان افغانســتان زیــر ســن 25 قــرار دارنــد . شــهروندان 
ــان انتظــار  ــه دلیــل حاکمیــت پدرســاالری از آن جــوان در ایــن کشــور ب
مــی رود تــا از کارشــان، بــه خانــواده کمــک مالــی کننــد. هنگامــی کــه 
ــان  ــت و جوان ــترس اس ــی در دس ــای کاری کم ــد، فرصت ه ــی باش ناامن
بخش هــای  در  می گیرنــد.  قــرار  روانــی  شــدید  فشــارهای  تحــت 
معــدن کاری، نوجوانــان در تــالش دریافــت وظیفــه در معــدن کاری 
اداره  جنگ ســاالران  توســط  غیرقانونــی  معــدن کاری  غیرقانونی انــد. 
می شــود. نوجوانــان همچنــان گفته انــد کــه آنــان هــدف رقابــت نیروهــای 
دولتــی و شورشــیان اند، تــا بــه نیروهــای مســلح بپیوندنــد. در همیــن 
حــال، بــه شــمار زیــادی از زنــان جــوان در مناطــق روســتایی اجــازه داده 

ــد.  ــه کار کنن ــرون از خان ــا بی ــد ی ــب برون ــه مکت ــه ب ــود ک نمی  ش
وابسته گی به کمک های خارجی 

ــدۀ کمک هــای  ــن کشــورهای دریافت کنن افغانســتان یکــی از بزرگ تری
رســمی انکشــافی بــوده اســت، امــا میــزان کمک هــا از 6.9 میلیــارد دالــر 
ــه  ــر در ســال 2017 م. کاهــش یافت ــارد دال ــه 3.8 میلی در ســال 2011 م. ب
ــر در  ــی، از 231 دال ــص مل ــرانۀ ناخال ــد س ــب، عای ــن ترتی ــه ای ــت . ب اس
ســال 2011 م. بــه 107 دالــر در ســال 2017 م. کاهــش یافــت. بــا کاهــش 
کمک هــا، عایــد ناخالــص ملــی، از 50 درصــد در ســال 2009 م. بــه 19 

درصــد در ســال 2016 م. کاهــش یافــت. )شــکل 1- 6 را ببینیــد(. 
افغانســتان هنــوز هــم بــه شــدت بــه کمک هــای خارجــی وابســته اســت. 
ــه دوســوم بودجــۀ تصویــب شــده در مــارچ 2017 م فبــروری  نزدیــک ب

ــن شــد.   ــی تأمی ــران بین الملل 2018 م. از کمــک دون

بحران حاد بشری
ادامــۀ درگیــری میــان نیروهــای دولتــی و ضــد دولتــی، هــزاران خانــواده 
را بی جــا کــرده اســت. بیــش از یــک میلیــون افغــان بی جاشــدۀ داخلــی 
هســتند. بــر اســاس آمارهــای تخمینــی دفتــر ملــل متحــد بــرای هم آهنگــی 
امــور بشــر دوســتانه )UNOCHA( در 106 ولســوالی جنگــی، 17 میلیــون 
تــن زنده گــی می کننــد کــه از ایــن میــان، 6.3 میلیــون تن شــان نیازهــای 

حــاد بشــری دارنــد. )شــکل 1- 7(.

ــۀ خدمــات  ــر کاهــش ارای محرک هــای اصلــی بحــران بشــری، افــزون ب
ــت. ــی اس ــای طبیع ــاری و آفت ه ــدن های اجب ــگ، بی جاش ــی، جن اساس

درگیری ها
 بــر اســاس گــزارش مأموریــت معاونــت ســازمان ملل متحــد در افغانســتان 
)یونامــا(  ، نزدیــک بــه 11000 غیرنظامــی در اثــر درگیری هــای مســلحانه 
در ســال 2018 م. مجــروح یــا کشــته شــده اند. ایــن رقــم، بیش تریــن میزان 
تلفــات غیرنظامیــان اســت کــه تــا کنــون بــه ثبــت رســیده و نشــان دهندۀ 
ــر 11  ــز نمایانگ ــال 2017 م. و نی ــه س ــبت ب ــدی نس ــج درص ــش پن افزای
ــال  ــه س ــب ب ــی در تناس ــته گان غیرنظام ــمار کش ــش در ش ــد افزای درص
2017 م. می باشــد . بــر اســاس ایــن گــزارش، در میــان کشــته گان 927 تــن 
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شــاخص او د افغانستان ځای سازمان

ــر اســاس شــاخص انکشــاف  ــان 189 کشــور ب ــۀ 170 در می دارای رتب
بشــری ســال 2018م.

ــر اســاس شــاخص انکشــاف  ــان 164 کشــور ب ــۀ 164 در می دارای رتب
جنســیت

ــری  ــر اســاس شــاخص نابراب ــان 160 کشــور ب ــۀ 153 در می دارای رتب
جنســیتی

ــاخص 2018 م.  ــاس ش ــر اس ــور، ب ــان 151 کش ــۀ 24 در می دارای رتب
ــری.  ــاف بش ــری انکش ــم نابراب تنظی

ــر گــزارش انکشــاف بشــری  دفت
متحــد  ملــل  انکشــافی  برنامــۀ 

 :)UNDP (
شاخص های انکشاف بشری 

دارای رتبــه و جایــگاه 111 در میــان 119 کشــور بــر اســاس شــاخص 
ــنه گی 2018 .  ــی گرس جهان

بین المللــی  انســتیتوت 
غــذا   پالیســی  تحقیقــات 

ــگاه 172  ــر اســاس شــاخص احســاس فســاد ســال 2018، دارای جای ب
ــان 180 کشــور.  در می

شفافیت بین الملل

بــر اســاس شــاخص آســانی کاروبــار 2018 م. دارای جایــگاه 183 در 
میــان 190 کشــور. 

بانک جهانی 

دارای   ،2018 ســال  کشــورها  شــکننده گی  شــاخص  اســاس  بــر   
جایــگاه 9 در میــان 178 کشــور.

صندوق صلح

بــر اســاس شــاخص صلــح جهانــی ســال 2018 دارای جایــگاه 162 در 
میــان 163 کشــور. 

انستیتوت اقتصاد  و صلح 

ــۀ 123  ــال 2019، دارای رتب ــون س ــت قان ــاخص حاکمی ــاس ش ــر اس ب
ــور ــان 126 کش در می

پروژۀ عدالت جهانی  

شکل 1-8 رتبه جهانی افغانستان

طفــل شــامل اند کــه بیش تریــن رقــم ثبت شــدۀ تلفــات اطفــال را در ایــن 
ــزان  ــن، می ــد. همچنی ــان می ده ــته نش ــال گذش ــی یک س ــا ط درگیری ه
تلفــات توســط گروه هــای مخالــف دولتــی، نیــز بیش تــر شــده کــه اکثــراً 
ــان را  ناشــی از حمــالت انتحــاری پیچیــده می باشــد کــه عمــداً غیرنظامی
هــدف قــرار داده انــد. آمــار چنیــن تلفــات در ســال 2018 م. بــه 4125 تــن 
غیرنظامــی )یک هــزار و 404 تــن کشــته و 2721 زخمــی( افزایــش یافتــه 
کــه در مقایســه بــه ســال 2017 م. 48 درصــد افزایــش را نشــان می دهــد. 
ــت و  ــن معیش ــن رفت ــونت، از بی ــش خش ــاری: افزای ــدن های اجب بی جاش
دسترســی محــدود بــه خدمــات اولیــه، تعــداد زیــادی از افــراد را مجبــور 
ســاالنه   ،2015 و   2007 ســال های  بیــن  در  می کنــد.  مهاجــرت  بــه 
ــس از  ــد . پ ــرت کرده ان ــاله مهاج ــه س ــان هم ــا 300000 افغ 200000 ت
ســقوط طالبــان در ســال 2001 م، شــش میلیــون افغــان مهاجــر بــه کشــور 
ــتان  ــان از پاکس ــتر از 700000 افغ ــا در 2016 بیش ــد. تنه ــودت کرده ان ع
و ایــران عــودت کردنــد. مهاجــرت میــان ایــن ســه کشــور حــرف تــازه 
ای نیســت امــا مــوج عــودت باعــث ایجــاد مشــکالت در شــهرها بــه ویــژه 
کابــل ننگرهــار مــی شــود. ایــن بی جاشــده گی داخلــی در مقیــاس 
ــر  ــری را ب ــار بیش ت ــور، فش ــه کش ــودت ب ــترده ع ــد گس ــزرگ و رون ب
رونــد ارایــۀ خدمــات عامــه وارد کــرده و ســبب افزایــش رقابت هــا بــرای 
دســت یابی بــه فرصت هــای اقتصــادی نــه تنهــا بــرای بی جاشــده گان 

ــرای کل نفــوس شــده اســت.  بلکــه در مجمــوع ب
ســوم  دو  از  بیــش  م،   2018 ســال  در  طبیعــی: خشک ســالی  آفــات 
ــودی  ــه ناب ــت را ب ــرار داد. زراع ــر ق ــت تأثی ــتان را تح ــت افغانس جمعی
کشــاند و حــدود چهــار میلیــون تــن را نیازمنــد کمک هــای نجات بخــش 
ــادی را در جوامــع  ــرای زنده گــی ســاخت. خشک ســالی مشــکالت زی ب
ــه نصــف کاهــش داد، صحــت  ــراد را ب ــد اف فقیرنشــین ایجــاد کــرد، عای
مــردم را تحــت تأثیــر قــرار داد و آن هــا را مجبــور بــه فــروش امالک شــان 
یــا اخــذ قــرض یــا روی آوردن بــه ســایر روش هــای مضــر مقابلــه کــرد. 

ــایر  ــذر س ــز، از رهگ ــر نی ــن دیگ ــه 150000 ت ــود ک ــن زده می ش تخمی
آفت هــای طبیعــی غیرمترقبــه، از جملــه برف کــوچ، لغــزش زمیــن و 

ــند. ــته باش ــاز داش ــری نی ــای بش ــه کمک ه ــیل، ب ــدن س ــاری ش ج
اولویت صلح

افغانســتان از نظــر شــاخص های اجتماعــی و اقتصــادی کــه توســط 
ســازمان های بین المللــی تدویــن می شــود، دارای جایــگاه و رتبه هــای 

ــت. ــن اس پایی
ــد  ــر انکشــاف بشــری نیازمن ــزان بلندت ــه می بدیهــی اســت کــه دســتیابی ب
ــرای  ــرمایه گذاری ب ــش س ــح و افزای ــتقرار صل ــگ، اس ــن جن ــان یافت پای

ــردن ســطح  بلندب
ــد  ــه، می توانن ــن زمین ــی در ای ــع مال ــش مناب ــک بخ ــت. ی ــی اس زنده گ
بهره بــرداری از ظرفیــت غنــی معــادن باشــد؛ ولــی دولــت تنهــا در صورتی 
می توانــد در ایــن زمینــه موفــق شــود کــه تعهــد سیاســی قــوی در راســتای 
ــم صنعــت اســتخراجی ای  ــت و تنظی ــرای مدیری ــی ب ــت کاف ایجــاد ظرفی
داشــته باشــد کــه متضمــن گســترش معیشــت و فرصت هــای دیگــر باشــد.

ــای  ــن چالش ه ــا و همچنی ــن ظرفیت ه ــی ای ــه بررس ــدی ب ــای بع فصل ه
ــتخراجی در  ــت اس ــرداری از صنع ــه بهره ب ــتان در زمین ــش روی افغانس پی

ــردازد. ــری می پ ــاف بش ــتای انکش راس
 

 2019a , بانک جها�ن
  ادارۀ مرکزی احصائیه, 2018 

.2018 ,S ,چادهوری  
  ادارۀ مرکزی احصائیه, 2018. 

.2018 ,S ,چادهوری  
  ادارۀ مرکزی احصائیه, 2018 

  ادارۀ مرکزی احصائیه , 2018 
را  17 کــم کاری  افغانســتان 2016-  در   

گ
زنــده � . رسوی وضعیــت   

بــه گونــه ای تعریــف یم کنــد کــه 1- اشــخایص  کــه ســاعات کارشــان 
در رابطــه بــه حالــت اســتخدام عــی البــدل نــاکا�ن بــوده کــه شــخص 
)کــم کاری  شــود  مشــغول  آن  در  باشــد،  آمــاده  و  بخواهــد کار کنــد 
مربــوط بــه وقــت(. از معیــار مــی کار در افغانســتان یعــین کمــرت از 40 
از آن کــه در  باالتــر  اشــخاص 14 ســاله و  تمــام  ســاعت کار کنــد و 
جریــان دورۀ مــورد نظــر یــک هفتــه: الــف( هیــچ کار نداشــته و یــا کمــرت 
از هشــت ســاعت کار کــرده اســت. ب( در جســت وجوی کار باشــد. 
�ب کار، شــامل اشــخایص اند کــه هیــچ کار نداشــته و بــه دلیــل ناامیــدی 

ن کار در جســت وجوی کار نباشــد.   از یافــ�ت
 .2019b ,   بانک جها�ن
.2019b ,   بانک جها�ن

  ادارۀ مرکزی احصائیه, 2017. 
  ادارۀ مرکزی احصائیه, 2017.

دوستانه , 2018. 9  امور ب�ش
گ

  دفرت ملل متحد برای هماهن�
   n .2015 ,برنامۀ جها�ن غذا  

.2015 ,   سازمان غذا و زراعت جها�ن
  ادارۀ مرکزی احصائیه, 2018.
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.2017a ,   دیده بان حقوق ب�ش
 .2017b ,   دیده بان حقوق ب�ش
  ادارۀ مرکزی احصائیه, 2018. 
  ادارۀ مرکزی احصائیه, 2018.

2019a ,   بانک جها�ن
  ادارۀ مرکزی احصائیه, 2018. 

 . ادارۀ می احصائیه و معلومات، 2019م. 

  صندوق جمعیت ملل متحد, 2019.
2019a ,   بانک جها�ن

 . اکسفام و کمیتۀ سویدن برای افغانستان، 2018م. 
دوستانه, 2019.  امور ب�ش

گ
  دفرت ملل متحد برای هماهن�

 . مأموریــت معاونــت ســازمان ملــل متحــد در افغانســتان  )یونامــا(. 
نظامیان جنگ افغانستان در سال 2018 م. در بلندترین  تلفات غری
وری، 2019م.  سطح قرار دارد – گزارش سازمان ملل متحد، 24 فرب
https://unama.unmissions. ــخ 18 جــون 2019م. از ـ ـ ـ بــه تاریـ
highest--2018-org/civilian-deaths-afghan-conflict

un-report-93%80%recorded-level-%E2 دریافــت شــد.
 . مأموریــت معاونــت ســازمان ملــل متحــد در افغانســتان  )یونامــا( 

2018م. 
دوستانه, 2015.  امور ب�ش

گ
  دفرت ملل متحد برای هماهن�

ی، برای سه مؤلفه دارای شاخص یم باشد:   . شاخص انکشاف ب�ش
)بــا دو شــاخص( و درآمــد رسانــه. )2( شــاخص  طــول عمــر، تعلیــم 
بــه  مربــوط  مقیــاس  دو  شــامل  ی،  بــ�ش انکشــاف  نابرابــری  تطبیــیت 
ی بــه دلیــل  نابرابــری اســت – شــاخص تطبیــیت نابرابــری انکشــاف بــ�ش
ی ضایع یم شود. شاخص تطبییت  نابرابری در شاخص انکشاف ب�ش
ی، فراتــر از اوســط دســتاوردهای یــک کشــور  نابرابــری انکشــاف بــ�ش
د،  در راستای طول عمر، تعلیم و عاید رسانه مورد توجه قرار یم گری
تــا نشــان دهــد  کــه ایــن دســتاوردها چگونــه در میــان شــهروندان آن 
ی  بــ�ش انکشــاف  نابرابــری  ــع یم شــود. ارزش شــاخص تطبیــیت  ـ ـ ـ توزیـ
ی تفســری شــود  در صــور�ت یم توانــد بــه عنــوان ســطح انکشــاف بــ�ش
نســیب  تفــاوت  راســتا محاســبه گــردد.  ایــن  در  نابرابــری موجــود  کــه 
ی و شــاخص  میــان مقادیــر شــاخص تطبیــیت نابرابــری انکشــاف بــ�ش
ی  ی، خســاره نــا�ش از نابرابــری در توزیــــــع انکشــاف بــ�ش انکشــاف بــ�ش
در داخــل کشــور یم باشــد. )3( شــاخص انکشــاف جنســیت، تفــاوت 
ی  ی را بــر اســاس جنســیت اندازه گــری در مــورد شــاخص انکشــاف بــ�ش
ی را کــه بــه طــور  یم کنــد. ایــن جــدول مقادیــر شــاخص انکشــاف بــ�ش
جداگانــه بــرای زنــان و مــردان بــرآورد شــده اســت را شــامل یم شــود: 
ایــن  اســت.  جنیســت  انکشــاف  شــاخص  مقــدار  هــر کــدام  نســبت 
نسبت هرچه به 1 نزدیک تر باشد، نمایانگر شکاف و نا برابری کمرت 
 )GII( ن زنــان و مــردان یم باشــد. )4( شــاخص نابرابــری جنســییت در بــ�ی
بــازار  بــاروری، توان مندســازی و  بــا اســتفاده از ســه بعــد: بهداشــت 
ن  کار، مقیــاس کامــی از نابرابــری جنســییت را ارائــه یم کنــد. مقیــاس پایــ�ی
شــاخص نابرابــری جنســییت )GII( نشــان دهندۀ نــا برابــری کمــرت میــان 
بــاالی آن نمایانگــر نابرابــری بیشــرت  بــوده و برعکــس  زنــان و مــردان 
یم باشــد. )5( شــاخص فقــر چنــد بعــدی، محرومیت هــای چندگانــۀ 
شــایع را زیــر پوشــش قــرار یم دهــد کــه شــهروندان کشــورهای رو بــه 
 بــا آن روبــرو 

گ
انکشــاف از نظــر صحــت، تعلیــم و معیارهــای زنــده �

شــاخص های  متحــد(.  ملــل  انکشــا�ن  )برنامــۀ   UNDP منبــع:  انــد. 
بــه روز رســا�ن آمــاری ســال  ی: یادداشــت تخنیــ� 6  بــ�ش انکشــاف 
http://hdr.undp.org/sites/default/ :2018. در آدرس زیــر

س اســت؛  technical_notes.pdf_files/hdr2018 قابــل دســرت

س قــرار گرفــت.  ــخ 13 یم 2019 در دســرت ـ ـ ـ و بــه تاریـ
 2017 م. بــرای 119 کشــوری کــه در 

گ
 . شــاخص جهــا�ن گرســنه �

دارد،  قــرار  س  دســرت در  زیــر  شــاخص  چهــار  بــرای  معلومــات  آن هــا 
محاســبه شــد: )1( فیصــدی افــرادی کــه درگــری نقــص غــذا�ی انــد، )2( 
�ن صــدی اطفــایل کــه زیــر ســن پنــج ســال قــرار دارنــد و از کــم وز�ن یــا قــد 
کوتایه رنج یم برند، )3( فیصدی اطفایل که قبل از رســیدن به ســن 

نــد )مرگ ومــری اطفــال(.    یم مری
گ

پنــج ســاله �
، 2018م.    . شفافیت جها�ن

.2018 ,   بانک جها�ن
 . صندوق وجیه برای صلح، 2019م.  
 . انستیتیوت اقتصاد و صلح، 2018 م. 

 . پروژۀ جها�ن عدالت، 2019م.  
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ــال  ــت. در ح ــی اس ــی و هایدروکاربون ــواد معدن ــار از م ــتان سرش افغانس
ــن  ــد. ای ــک می کن ــه کم ــا جامع ــه اقتصــاد ی ــر ب ــع کمت ــن مناب حاضــر، ای
امــر دقیقــاً نــه تنهــا بــه ایــن دلیــل اســت کــه ایــن منابــع، بــه طــور عمــده 
در زمیــن باقــی مانــده و یــا کشــف نشــده، بلکــه بــه ایــن دلیــل نیــز هســت 
ــت.  ــی اس ــمی و غیرقانون ــدن کاری غیررس ــای مع ــر فعالیت ه ــه بیش ت ک
اگــر ایــن کشــور ظرفیت هــای بالقــوۀ منابــع معدنــی اش را تقویــت کنــد، 
نیــاز اســت تــا دولــت و ســایر ذی نفعــان مدیریــت منابــع را تقویــت کننــد 
ــد و  ــاال ببرن ــرار و معیارهــای حکومــت داری را ب ــح و امنیــت را برق و صل

مدیریــت مــواد معدنــی را ارتقــا بخشــند. 
در این کشور، ذخایر معدنی و هایدروکاربونی بزرگی وجود دارد.

نخســتین کارهــای جیولوژیــک اکتشــافی پیرامــون ذخایــر معدنــی و 
منابع هایدرولیــک افغانســتان در ســال 1960 م. و 1970 م. بــه کمــک 
ــن نقشــه ها  ــت. ای ــی اتحــاد شــوروی ســابق صــورت گرف تخنیکــی و مال
و گزارش هــای تفصیلــی جیولوژیکــی، بیش تــر از 1400 مــواد قابــل 
اســتخراج و 70 ذخیــرۀ بــا ارزش تجارتــی را فهرســت کــرد. از ســال 2002 
ــل توجــه تخنیکــی را در  ــت افغانســتان کمک هــای قاب ــه این ســو دول م. ب
ــت  ــا دریاف ــده و بریتانی ــاالت متح ــک ای ــه از ادارات جیولوژی ــن زمین ای
کــرده اســت. افغانســتان در ســال های 2009 – 2011 توســط ایــاالت 
متحــده در ایــن بخــش تمویــل شــد. دولــت، یــک ارزیابــی مهــم ذخایــر 
معدنــی، ســروی های جیولوژیکــی قبلــی و کار ســاحه ای تــازه ای را در 24 
منطقــۀ مــورد توجــه انجــام داده اســت . ایــن ســروی ها، نمایانگــر وجــود 

ــد:  ــی می باش ــوع هایدرولیک ــی و متن ــع غن ــی و مناب ــواد معدن م
فلزات

 فلــزات بــا ارزش بــه شــمول مــس، ســرب، آهــن، کرومایــوم و جســت در 
افغانســتان یافــت می شــود. 100 نــوع از فلــزات و همچنــان 112 ســاحه ی 
ــور  ــی کش ــای مرکزی غرب ــرب و بخش ه ــرق، غ ــال در شمال ش دارای ط
ــه در  ــد ک ــر می رس ــه نظ ــت ب ــر کرومای ــت . ذخای ــیده اس ــت رس ــه ثب ب
چندیــن والیــت همجــوار کابــل ماننــد ننگرهــار، کاپیســا، پــروان، لوگــر، 
و  بدخشــان  در  شمال شــرقی  بخش هــای  بیش تــر  در  و  میــدان وردک 
پنجشــیر، وجــود دارد. ذخایــر بــزرگ کشــف شــدۀ فلــزات ذخیــرۀ مــس 
عینــک و ذخیــرۀ آهــن حاجیــگک اســت. ذخیــرۀ مــس عینــک در حــدود 
240 میلیــون تــن بــا درجــۀ 2.3 درصــد تخمیــن شــده اســت   و گــزارش 
ــنگ  ــن س ــون ت ــاوی 1،700 میلی ــگک ح ــدن حاجی ــه مع ــت ک ــده اس ش
ــدار  ــن مق ــه تخمی ــد، گرچ ــد می باش ــن 61 درص ــه میانگی ــا درج ــن ب آه
ــن  ــون ت ــده، 85 میلی ــر کاوش ش ــه بیش ت ــاحه ای ک ــرای س ــره ب ــن ذخی ای

اســت . 
اســتخراج مــس عینــک و دیگــری نیــز ذخایــر ســنگ آهــن حاجیــگک 
از شــمار پروژه هــای کالن انــد. کار اســتخراج مــس عینــک نــه تنهــا 
ــالت  ــترده ای از مح ــۀ گس ــامل مجموع ــه ش ــن منطق ــه ای ــل این ک ــه دلی ب
ــالت  ــر حم ــه اث ــه ب ــود، بلک ــاری ش ــد حف ــه بای ــت ک ــی اس باستان شناس
ــرایط  ــر ش ــن تغیی ــدن کاری و همچنی ــای مع ــه کمپ ه ــلح ب ــان مس مخالف
بــازار نیــز، بــه تأخیــر انداختــه شــده اســت. کار قــرارداد، اســتخراج معــدن 
یــا ذخایــر آهــن حاجیــگک نیــز هنــوز منعقــد نشــده اســت؛ مانــع بــزرگ 
ــرول نداشــتند حکومــت  ــی، کنت ــا و ناامن ــۀ درگیری ه ــن راســتا ادام در ای
ــق تشــبثات  ــن از طری ــی اســت. افغانســتان همچنی و زیرســاخت های ناکاف
دولتــی بــه تولیــد گاز و زغال ســنگ می پــردازد، امــا تولیــد نفــت محــدود 

اســت.
عناصر کمیاب زمینی

لیتیــم،  ماننــد  خاکــی  کمیــاب  عناصــر  دارای  همچنــان  افغانســتان   
استرانســیم، باریــم، بریلیــم، نیوبیــم و تانتالــوم اســت کــه این عناصــر دارای 
کاربــرد گســترده ای در زمینــۀ ســاخت تیلفون هــای همــراه، لپ تــاپ، 

وســایل نقلیــۀ برقــی، باتــری، وســایل ظریــف، اپتیــک، تجهیــزات طبــی، 
ماهواره هــا، طیاره هــا، راکت هــا، ابــزار خــط لولــه در صنعــت نفــت  

می باشــد.
سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

 چندیــن والیــت دارای ســنگ های قیمتــی ماننــد زمــرد و یاقــوت و 
یاقــوت،  ســنگ  مهــره،  هم ماننــد  نیمه قیمتــی  ســنگ های  همچنیــن 
افغانییــت،  فیــروزه،  توپــاز،  کونزیــت،  اکوامریــن،  ســنگ  بیــروچ، 
ــورد  ــز و الج ــف از کوارت ــواع مختل ــت و ان ــت، آمتیس ــت، فلوری گرانی

ــت. اس
سنگ های معدنی و مواد معدنی صنعتی

از قبیــل ســنگ مرمــر، ســنگ اونیکــس، آالباســتر و گرانیــت در سراســر 
کشــور خصوصــاً در جنــوب و غــرب آشــکار اســت . در ایــن کشــور، 66 
ــت وجوگران  ــود دارد . جس ــت وج ــر و گرانی ــنگ مرم ــف س کان مختل
ــای  ــه رنگ ه ــس ب ــا ارزش اونیک ــنگ های ب ــن س ــی همچنی ــواد معدن م
آبــی، خرمایــی، ســفید، نارنجــی و ســبز )تراورتــن(   را کشــف کرده انــد. 
ــک  ــن تال ــه ای ــده ک ــتخراج ش ــتان اس ــرقی افغانس ــمت ش ــک در قس تال

ــاده ای دارد . ــت فوق الع ــتاتیت( کیفی )اس
منابع انرژی

ــت.  ــنگ اس ــم و زغال س ــت، یورانی ــی، نف ــامل گاز طبیع ــع ش ــن مناب  ای
ــی اســت: حــوزۀ  ــوۀ نفت ــت بالق ــی دارای ظرفی ــج حــوزۀ رســوبی اصل پن
آمــو دریــا و حــوزۀ افغــان- تاجیــک در شــمال، حــوزۀ تیرپــل در والیــت 
هــرات در غــرب، حــوزۀ هلمنــد در جنــوب و حــوزۀ کتــواز در جنــوب 
ــک  ــان- تاجی ــا و افغ ــو دری ــای آم ــان حوزه ه ــن می شــرقی کشــور. از ای
مــورد کاوش بیش تــر قــرار گرفته انــد. جدیدتریــن ارزیابــی انجــام 
شــده در دهــۀ 2000 توســط ادارۀ ســروی زمین شناســی )جیولــوژی( 
ــت  ــتان، ظرفی ــوژی افغانس ــروی جیول ــا ادارۀ س ــراه ب ــده هم ــاالت متح ای
0.2 میلیــارد تــن نفــت خــام، 0.4 تریلیــون متــر مکعــب گاز طبیعــی و 0.8 
ــن،  ــر ای ــالوه ب ــد . ع ــخص کرده ان ــی را مش ــع طبیع ــن گاز مای ــارد ت میلی

ــت . ــده اس ــزارش ش ــز گ ــنگ نی ــاد کان زغال س ــمار زی ش
پروژه های بزرگ صنعت استخراجی

برخــی از ذخایــر معدنــی و هایدروکاربونــی بــرای انکشــاف تجــارت در 
ســطح بــزرگ آمــاده گردیده انــد. ایــن ذخایــر، شــامل کان مــس عینــک، 
ــا اســت.  کان آهــن حاجیــگک و بالک هــای نفتــی در حــوزۀ آمــو دری

بــا ایــن حــال، پروژه هــای جدیــد تــا حــد زیــادی بــه تعلیــق آمده انــد. 
معدن مس عینک

ــت  ــل موقعی ــت لوگــر در نزدیکــی کاب ــزرگ مــس در والی ــن کان ب  ای
دارد. کنسرســیومی از دو شــرکت چینــی در ســال 2008 م بــا دولــت 
افغانســتان توافــق ســرمایه گذاری اولیــه را در ایــن معــدن امضــا کردنــد . 
امــا انکشــاف و توســعۀ آن بــه تأخیــر افتــاده اســت. یــک علــت ایــن اســت 
کــه  ایــن منطقــه شــامل مجموعــۀ وســیعی از محــالت باســتانی اســت کــه 
ــار  ــل ارزش فرهنگــی آن دشــوار می ســازد. حفــظ آث ــه دلی حفــاری را ب
ــر  ــت تاخی ــن عل ــه همی ــردد، ب ــتخراج گ ــه اس ــامل برنام ــد ش ــتانی بای باس
ــن حــال، فاکتورهــای  ــه اســت. در همی در کار اســتخراج صــورت گرفت
ــز در  ــدن کاران نی ــای مع ــه کمپ ه ــیان ب ــالت شورش ــر حم ــری نظی دیگ
تاخیــر اســتخراج نقــش داشــته اســت؛ همچنــان کــه پاییــن آمــدن قیمــت 

ــوده اســت. ــز تاثیرگــذار ب ــی نی مــس در بازارهــای بین الملل
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ظرفیت های بالقوه و خطرات احتمالی استخراج معادن در افغانستان

معدن حاجیگک 
 قــرارداد انکشــاف کان ســنگ آهــن حاجیــگک در والیــت بامیــان 
بی نتیجــه مانــده اســت - مانــع عمــده در ایــن راســتا، درگیــری و ناامنــی، 
عــالوه  اســت.  ناکافــی  زیرســاخت های  و  ضعیــف  حکومــت داری 
ــای  ــوخت در بازاره ــی و س ــواد معدن ــت م ــدن قیم ــن آم ــن، پایی ــر ای ب
ــرمایه گذاران در  ــه ی س ــش عالق ــث کاه ــت، باع ــن اس ــی ممک بین الملل

ــن راســتا شــود. ای
نفت و گاز آمو دریا

 شــرکت ملــی نفــت چیــن در ســال 2012 م قــراردادی را جهت اســتخراج 
ــم  ــا حج ــت آورد، ام ــه دس ــا ب ــو دری ــوزۀ آم ــالک در ح ــه ب ــت از س نف
تولیــد نفــت از ایــن معــدن محــدود شــده اســت  – گــزارش شــده اســت 

کــه از ســال 2015 م میــزان تولیــد بــه 0.37 میلیــون بشــکه می رســد .
ــاً  ــزرگ، عمدت ــاس ب ــتخراجی در مقی ــت اس ــود صنع ــای موج پروژه ه
ــال  ــی فع ــرکت های دولت ــط ش ــه توس ــت ک ــی اس ــه پروژه های ــدود ب مح
ــدازی  ــر شــوروی ســابق راه ان ــه کمــک اتحــاد جماه ــۀ 1970 م ب در ده
ــا  شــده اســت: شــرکت گاز افغانســتان و شــرکت زغال ســنگ شــمال. ب
ــی  ــدۀ بزرگ ــتان تولید کنن ــرکت گاز افغانس ــت، ش ــود ظرفی ــود کمب وج
اســت، چنان کــه ســاالنه در حــدود 147 میلیــون متــر مکعــب گاز طبیعــی 
را از حــوزۀ آمــو دریــا تولیــد می کنــد    ، و در قــدم اول، گاز مــورد نیــاز 
یــک شــرکت دولتــی دیگــر، )شــرکت کــود و بــرق مزارشــریف( و شــهر 

ــد . ــن می کن ــبرغان را تأمی ش
معدن کاری های در سطح کوچک و متوسط

ســایر فعالیت هــای معــدن کاری در افغانســتان از ســطح معــدن کاری 
کوچــک گرفتــه تــا ســطح متوســط و در برخــی مــوارد، معــادن در مقیاس 
صنعتــی متغیـّـر اســت. از مــاه نومبــر 2018 م، 161 مــورد معــدن کاری در 
ــا  ــط ب ــاس متوس ــدن کاری در مقی ــورد مع ــش م ــک و ش ــاس کوچ مقی
قراردادهــای فعــال وجــود داشــته اســت کــه 660 مــورد قــرارداد اضافــی 
ــا ایــن حــال، فعالیت هــای معــدن کاری  منقضــی یــا فســخ شــده اســت . ب

ــدون قراردادهــای رســمی انجــام می  شــود. بســیاری وجــود دارد کــه ب
ــاي  ــک از زمان ه ــاس کوچ ــدن کاری در مقی ــت مع ــتان، فعالی در افغانس
ــل از 6500 ســال  ــم انجــام می شــده اســت. ســنگ های قیمتــی حداق قدی
ــورد از  ــدن الج ــال، مع ــوان مث ــه عن ــده اند. ب ــتخراج می ش ــو اس ــه این س ب
عصــر حجــر در هندوکــش بــا انتقــال از مســیرهای تجارتــی باســتانی بــه 
بین النهریــن، اروپــا، مصــر و هنــد، اســتخراج می شــده اســت )بســتۀ 2-1(. 
ــال های  ــیر در س ــره در پنجش ــتخراج نق ــون اس ــواهدی پیرام ــن ش همچنی
1100-1165 ق. م وجــود دارد کــه بــرای فــروش بــه بازارهــای عربــی و 

ــد . ــال می ش ــی انتق اروپای
چارچــوب حقوقــی بــرای معــدن کاری دســتی در افغانســتان فراهــم 
می شــود، امــا در عمــل، دولــت توانایــی ثبــت و تنظیــم آن را نــدارد. بنــا 
بــر ایــن، معــدن کاری دســتی بــدون قراردادهــای رســمی اجــرا می شــود. 
ــای  ــال در والیت ه ــی ط ــتخراج غیرقانون ــون اس ــال، پیرام ــوان مث ــه عن ب
ــود دارد .  ــی وج ــدان وردک گزارش های ــی و می ــار، غزن ــان، تخ بدخش
ــت  ــرد در والی ــی زم ــتخراج غیرقانون ــاحۀ اس ــا، 15 س ــر گزارش ه ــا ب بن

ــود دارد.  ــیر وج پنجش
ــا ایــن حــال، کمپنی هــای کوچــک و بــزرگ جهانــی بــرای اســتخراج  ب
ــه، 60 کمپنــی ســنگ مرمــر و 14  مــواد معدنــی وجــود دارد. بــرای نمون
کمپنــی ســنگ تالــک در افغانســتان فعالیــت دارنــد. امــا اتحادیــه اروپــا و 
وزارت معــدن افغانســتان کمیســیون را شــکل داده تــا چالــش هــای ایــن 
ــن  ــه اســت کــه چنی ــن کمیســیون دریافت ــد. ای ــی هــا را بررســی کن کمپن

ــد. ــتان دارن ــرمایه گذاری درافغانس ــرای س ــیار ب ــع بس ــرکت هایی موان ش

پروسس مواد معدنی
ــادی از  ــی افغانســتان، شــمار زی ــواد معدن ــت اســتثنایی م ــا وجــود کیفی ب
فعــاالن پروســس مــواد معدنــی افغانســتان در راســتای رقابــت با پاکســتان، 
ــا شــماری از کارخانه هــای پروســس  ــد. ام ــران تــالش می کنن ــن و ای چی
مــواد معدنــی، مثــاًل اونیکــس و تالــک، انــد کــه در 10 ســال گذشــته در 
مســیر پیش رفــت قــرار دارنــد. همچنیــن حــدود 3000 »جواهــر فروشــی« 
بــا کارگاه صنایــع دســتی کوچــک وجــود دارنــد کــه در حــدود 70000 
ــد .  ــتخدام کرده ان ــد، اس ــکیل می دهن ــان تش ــان را زن ــه بیش تر ش ــن ک ت
مــواد  پروســس  فابریکه هــای  و  کارخانه هــا  ایــن  حــال،  همیــن  در 
ــن  ــی مطمئ ــدون دسترس ــه ب ــد. چنان ک ــیاری دارن ــکالت بس ــی مش معدن
بــه انــرژی و ســرک های بــا کیفیــت، مصــرف کاروبــار در ایــن زمینــه را 
در افغانســتان، بســیار باالتــر از پاکســتان می ســازد. بــا ایــن حــال، کیفیــت 
پاییــن و تصــور اســتفاده از »مــواد معدنــی مناطــق جنــگ زده« مانــع 
ــک  ــات تکنولوژی ــن موضوع ــد. همچنی ــتا می باش ــن راس ــری در ای دیگ
ــس  ــای پروس ــون دارای کارخانه ه ــن اکن ــه چی ــود دارد: چنان ک ــز وج نی
مــواد معدنــی کارآمدتــر و در حــال تولیــد بالک هــای مصنوعــی ســنگ 
مرمــر و اونیکــس اســت؛ طــوری کــه کاروبارهــای موجــود در افغانســتان 
را بــا مشــکل روبــه رو می ســازد، تــا چنیــن چیــزی تولیــد کننــد. افــزون بــر 
آن، کاروبارهــای موجــود در افغانســتان در ایــن راســتا، بــا ناامنــی زیــادی 

ــد. ــا ســه گانه بپردازن ــا حت ــاد ی ــات زی ــد و ممکــن اســت مالی ــه رو ان روب
مقررات موجود در سکتور معدن

بخــش صنعــت اســتخراجی در افغانســتان بــا دو ســند مهــم اداره می شــود: 
نقشــۀ راه معــدن 2017 و قانــون مــواد معدنــی 2018.

نقشــۀ راه معــدن ســال 2017م. اســتراتژی ای را بــرای بهترســازی ســکتور 
ــدم  ــه در ق ــت ک ــرده اس ــه ک ــتان تهی ــن در افغانس ــی و هایدروکارب منرال
ــه  ــاص یافت ــزرگ اختص ــاس ب ــتخراجی در مقی ــت اس ــه صنع ــت، ب نخس
اســت. ایــن ســند، جهــت بهبــود اجــراآت ســکتور معــدن و  هایدروکاربن 
افغانســتان، در پنــج بخــش کلیــدی: )1( اولویت بنــدی اقدامــات در بخــش 
ــی،  ــزات صنعت ــپس فل ــاز، س ــاختمانی آغ ــای س ــا منرال ه ــه ب ــا ک منرال ه
فلــزات گران بهــا و در آخــر مــواد معدنــی تــوده ای قــرار می گیــرد در 24 
ســاحۀ مــورد نظــر متمرکــز می شــود؛ )2( اجــرای اصالحــات نهــادی در 
وزارت معــدن و پترولیــم؛ )3( اصــالح پروســۀ مناقصــه و داوطلبــی؛ )4( 
حصــول اطمینــان از ارائــه خدمــات بــرای جوامــع؛ و )5( حصــول اطمینــان 
از عوایــد معــدن کاری کــه بــه ثبــات مالــی منجــر می شــود، اســتراتژی ها 
و اقداماتــی را تعریــف می کنــد. همچنیــن ایــن ســند زمینه هایــی را 

ــد. جهــت تقویــت چارچــوب حقوقــی مشــخص می کن
ــاً  ــید و متعاقب ــب رس ــه تصوی ــال 2009 م. ب ــت در س ــادن نخس ــون مع قان
در ســال 2014 و 2018 تعدیــل شــد. تعدیــل و بازنگــری ایــن قانــون در 
ســال 2018 م. منعکس کننــدۀ ســفارش های نقشــۀ راه معــدن بــوده و 
ــران  ــی و جب ــن، رویالت ــطح زمی ــارۀ س ــه، حق االج ــیجرهای مناقص پروس
خســارت را تنظیــم می کنــد و همچنیــن بــه حفاظــت از محیــط زیســت و 
حمایــت اجتماعــی می پــردازد. در مــورد مــواد معدنــی، پنــج نــوع جــواز 
ــدن کاری در  ــرداری، مع ــاف، بهره ب ــایی، اکتش ــد: شناس ــه می کن را ارائ
ــن  ــون همچنی ــن قان ــدن کاری. ای ــاس کوچــک و صنعــت دســتی مع مقی
شــامل مقرراتــی مربــوط بــه فســاد، شــفافیت و عــدم دخالــت افــراد دولتــی 

ــت. ــدن کاری اس ــای مع در فعالیت ه
ــه  ــان نقش هــا و مســوولیت های کابین ــون معــادن ســال 2018 م. همچن قان
و شــورای عالــی اقتصــادی کــه در چارچــوب کابینــه ایجــاد شــده اســت 
رســیده گی  زیــر  بخش هــای  بــه  شــورا  ایــن  می کنــد.  مشــخص  را 
می کنــد: تصمیم گیــری در مــورد واحدهــای پایینــی ســکتور اســتخراجی 
و  قراردادهــا  معــدن کاری،  ســاحات  تشــخیص  و  تعییــن  حکومــت؛ 
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ــات  ــی؛ و حــل منازع ــواد معدن ــا؛ صــادرات م ــۀ قرارداده ــا؛ نمون جوازه
ــادن را  ــورتی مع ــه مش ــون کمیت ــن قان ــکل 2-1(. ای ــتا )ش ــن راس در ای
ــن  ــت. ای ــتقل اس ــص مس ــکل از 5 متخخ ــه متش ــت ک ــرده اس ــاد ک ایج
کمیتــه جاگزیــن کمیتــه بیــن الوزارتــی قبلــی اســت.این قانــون همچنیــن 
مشــارکت ادارۀ ملــی تــدارکات را در رونــد مناقصــۀ قراردادهــای معــادن 
مشــخص کــرده اســت. تعدیــل و بازنگــری اخیــر پیرامــون نــرخ رویالتــی 
در قانــون معــادن، سیســتم رویالتــی قبلــی مبتنــی بــر مناقصــه را کــه 
ــت  ــرای دریاف ــات ب ــت مداران و مقام ــن سیاس ــی بی ــاد و تبان ــب فس موج

ــود، لغــو کــرده اســت . مجوزهــای معــدن شــده ب

شکل 2-1 - نهادهای تصمیم گیرنده در صنعت استخراجی

 .منبع: بر اساس قانون معادن افغانستان، مصوب 7 جون 2018 م

ــن  ــوید و تدوی ــال 2018م. کار تس ــادن س ــون مع ــه قان ــق ب ــت، مطاب دول
ــرده  ــاز ک ــد را آغ ــای جدی ــرای قرارداده ــواز ب ــدور ج ــررات و ص مق
ــق  ــد کــه تطبی ــد ان ــی و دیگــران باورمن ــۀ مدن اســت. ســازمان های جامع
مؤثــر ایــن قانــون وابســته بــه محــو فســاد، تقویــت ظرفیــت دولــت 
بــا معیارهــای  و حصــول اطمینــان از مطابقــت صنعــت اســتخراجی 

. می باشــد  بین المللــی 
اســتخراجی، وزارت  نظارتــی صنعــت  پالیسی ســازی و  اصلــی  نهــاد 
معــادن و پترولیــم )MoMP(   اســت. اهــداف درازمــدت ایــن وزارت، 
مدیریــت مؤثــر منابــع طبیعــی، ایجــاد فرصت هــای کاری، رشــد اقتصــاد 
ــتخراج  ــت اس ــی جه ــکتوِر خصوص ــرمایه گذاری س ــویق س ــی و تش مل
ــه منظــور افزایــش عایــد و تقویــت عوایــد  منرال هــا و هایدروکاربن هــا ب

ــد. ــی می باش مل
ــامل  ــه ش ــز دارد ک ــی نی ــن ادارۀ فرع ــم، چندی ــادن و پترولی وزارت مع
ــی ادارۀ  ــوژی افغانســتان، ریاســت عموم ــی ســروی جیول ریاســت عموم
پترولیــم افغانســتان و ریاســت عمومــی تصــدی مــواد نفتــی و گاز اســت. 
ســایر ادارات مرتبــط بــا صنعــت اســتخراجی عبارت انــد از: وزارت 
مالیــه؛ وزارت صنعــت و تجــارت؛ ادارۀ ملــی حفاظــت از محیــط زیســت، 
بــورد مشــورتی زیســت محیطــی و اجتماعــی؛ ادارۀ مســتقل اراضــی 
ــن حــال،  ــا ای افغانســتان؛ و ادارۀ حمایــت از ســرمایه گذاری افغانســتان. ب

ایــن وزارت هــا قبــاًل کــه هنــوز قانــون معــادن 2018 م. نافــذ نبــود و کمیتــه 
ــد. ــل نکرده ان ــگ عم ــی هماهن ــز، خیل ــود نی ــده ب ــو نش ــی لغ بین الوزارت

مشــکالت اصلــی هماهنگــی بیــن ســازمان هــای دولتــی شــامل مــواردی 
بیــن وزارت معــادن و پطرولیــم و اداره ملــی حفاظــت از محیــط زیســت و 

همچنیــن هماهنگــی بیــن مقامــات دولتــی مرکــزی و فرعــی اســت.
ــادن  ــتخراج مع ــازی و اس ــمی س ــتراتژی رس ــت اس ــال 2018 ، دول در س
ــاس کوچــک را تصویــب کــرد و ریاســت هماهنگــی کمســیون  در مقی

ــکیل داد. ــی تش ــادن غیرقانون ــار مع ــرای مه ــادن را ب ــت از مع حفاظ

توقعات از پروژه های بزرگ صنعت استخراجی
دفــاع  وزارت  ثبــات  و  کاروبــار  عملیات هــای  بــرای  کاری  نیــروی 
ــی افغانســتان  ــع منرال ایــاالت متحــدۀ امریــکا در ســال 2010م ارزش مناب
ــر امریکایــی تخمیــن کــرد . رقمی کــه  ــه یــک تریلیــون دال را نزدیــک ب
تعقیــب آن،  بــه   . بین المللــی شــد  و  افغانســتان  ســرخط رســانه های 
ــد نزدیــک  ــن ارزش بای ــم پیشــنهاد کــرد کــه ای ــادن و پترولی وزارت مع
بــه ســه تریلیــون دالــر باشــد . البتــه ایــن ارقــام در تناســب بــه زمانــی کــه 
ــه  ــت مقایس ــی دول ــد مال ــا عوای ــتان ی ــاد افغانس ــایز اقتص ــدازه و س ــا ان ب
ــر  ــون دال ــک تریلی ــن حــال، حــدود ی ــا ای ــد. ب ــغ بزرگی ان می شــود، مبال
ارزش مــواد معدنــی زیــر زمینــی، بــه یــک تریلیــون دالــری کــه بــه خزانــۀ 
ــود . ــدل نمی  ش ــد، ب ــدا می کن ــان پی ــتان جری ــاد افغانس ــا اقتص ــت ی دول

دولــت و ذی نفعــان در افغانســتان، از عایــد مالــی و ســایر مزایای انکشــافی 
ــای  ــایر پروژه ه ــک و س ــس عین ــدن م ــط مع ــن توس ــه ممک ــوه ای ک بالق
ــدی  ــارات بلن ــد، انتظ ــت آی ــه دس ــت و گاز ب ــدن کاری، نف ــزرگ مع ب
دارنــد. هذالقیــاس، اگــر ایــن انتظــارات غیــر واقعــی باشــد، آن هــا 
می تواننــد بــه طــور کاذب ســهام را بــاال ببرنــد و رقابت هــا را بــرای 
ــدید  ــت تش ــرول دول ــرای کنت ــا ب ــی و ی ــواد معدن ــار از م ــق سرش مناط
کننــد. توقعــات غیرواقعــی همچنــان می توانــد، امنیــت را در ســطح 
ــنده گان  ــده، باش ــع عم ــدم مناف ــورت ع ــرا در ص ــد، زی ــر کن ــی بدت محل
ــه پروژه هــای معــدن و  ــات خشــونت آمیز را علی ــد، اقدام ــی می توانن محل

ــند.  ــدید بخش ــت و گاز تش نف
ــد  ــه عای ــی ب ــی زیرزمین ــع معدن ــل مناب ــت تبدی ــزارش، ظرفی ــن گ در ای
مالــی، ارزیابــی شــده اســت. درک ایــن رونــد حایــز اهمیــت اســت، بــه 
ــود  ــم ش ــوری تنظی ــد ط ــای کاری می توان ــات و مزده ــه مالی ــه ای ک گون
کــه نیــاز بــه حداکثــر رســاندن عایــد مالــی بــرای دولــت را بــا نیــاز جــذب 
ــتقل  ــباتی مس ــی و محاس ــل مال ــازد، و تحلی ــوازن س ــرمایه گذاران مت س
ــن  ــود. ای ــام ش ــزرگ انج ــاس ب ــتخراجی در مقی ــای اس ــون پروژه ه پیرام
ــاره ی  ــات درب ــاری اطالع ــای اجب ــر و افش ــفافیت بیش ت ــتلزم ش ــر مس ام

ــی اســت. ــی و مال موضوعــات معدن
ــای  ــادۀ قیمت ه ــال س ــۀ اعم ــد، نتیج ــر می رس ــه نظ ــوق ب ــای ف برآورده
فعلــی بــازار بــه »ارزش ناخالــص داخلــی« مجمــوع منابــع معدنــی باشــد. 
واقــع  در  می تواننــد  معــدن کاری  شــرکت های  آن چــه  از  امــر  ایــن 
اســتخراج و فــروش کننــد و حتــا از آن چــه انتظــار دولــت از عایــد اســت، 

ــه دارد.  ــاد فاصل بســیار زی
صنعــت اســتخراجی در افغانســتان و بــه ویــژه انکشــاف پروژه هــای 
بــزرگ می توانــد مزایایــی را بــه بــار آوَرد. ایــن مزایــا بایــد شــامل عوایــد 
ــار  ــرای کاروب ــا ب ــش فرصت ه ــاخت ها، افزای ــعۀ زیرس ــر، توس ــی بهت مال
انکشــاف  حرکت دهــی  و  کاری  فرصت هــای  فراهم ســازی  محلــی، 
ــه زیان هــای  ــن وجــود، هزینه هــای بالقــوه ای از جمل ــا ای ــی باشــد. ب محل
ــه  ــر این ک ــع و خط ــده گی جوام ــی، بی جاش ــت محیط ــه زیس ــوط ب مرب
منافــع بــه طــور عادالنــه بیــن جوامــع تقســیم نگــردد، نیــز وجــود دارد، که 
باعــث تشــدید درگیری هــا و ناامنــی می شــود. بــه طــور کلــی، در حالــی 
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کــه افغانســتان بــه ســرمایه گذاری و عایــد مالــی پروژه هــای بــزرگ 
ــی  ــرات ناش ــا و خط ــت، مزای ــن الزم اس ــاز دارد، همچنی ــتخراجی نی اس
ــی  ــود، یعن ــه ش ــر گرفت ــه در نظ ــورت یک پارچ ــه ص ــا ب ــن پروژه ه از ای
ــه تنهــا تأثیــرات اقتصــادی و عوایــد مالــی، بلکــه تأثیــرات اجتماعــی و  ن

محیطــی آن نیــز مــورد توجــه باشــد.
ــزرگ در کشــورهای دیگــر  ــروژه ب ــۀ دو پ برخــی از نشــانه ها را از تجرب
ــی. دی. آر الوس کــه در ســال 2002  منطقــه، معــدن مــس ســیپون در پ
ــه  ــتان  ک ــوی مغلس ــو تولگ ــس اوی ــدن م ــرده و مع ــاز ک ــد آغ ــه تولی م ب
ــوان از مــس عینــک انتظــار  ــد را شــروع کــرد، می ت در ســال 2013 تولی
داشــت )بســتۀ 2-2(. ایــن معــادن هم ماننــد مــس عینــک از بزرگ تریــن 
ــن  ــادن، همچنی ــن مع ــد. ای ــمار می رون ــه ش ــیا ب ــس آس ــدن م ــر مع ذخای
بــرای دولت هــای الوس و مغلســتان  پروژه هــای پرمخاطــره بودنــد و 
افــزون بــر آن، از مهم تریــن منابــع عایــد دولــت بــه حســاب می آمدنــد . 

مقایســۀ دقیــق در ضمیمــۀ شــماره 2 نشــان داده شــده اســت.
عواید دولتی از صنعت استخراجی

ــدن  ــتخراج مع ــت اس ــه صنع ــل توج ــم و قاب ــیار مه ــای بس ــی از مزای یک
ــی  ــک ول ــکتور کوچ ــن س ــی ای ــد مالیات ــت. عوای ــی اس ــد مالیات و عوای
ــش آن در  ــال افزای ــال، احتم ــن ح ــا در همی ــت. ام ــش اس ــال افزای در ح
ســال های آینــده قابــل پیشــی بینــی اســت و عوایــد مالیاتــی اضافــی 
می توانــد از طریــق صنایــع اســتخراجی پروژه   هــای بــزرگ و جلوگیــری 
ــه دســت  ــی در ســطح کوچــک و متوســط آن ب از معــدن کاری غیرقانون
بیایــد. بــرای اطمینــان از عوایــد صنایــع اســتخراجی، برخــی پیــش شــرط 

ــه شــود.  هــا بایــد در نظــر گرفت
در گام اول، مهــم اســت کــه ســرمایه گذاران خارجــی جلــب شــود، 
چــون اقتصــاد افغانســتان هنــوز نمی  توانــد منابــع مالــی مــورد نیــاز بــرای 
توســعۀ ذخایــر معدنــی و هایدروکاربونــی اش را در ســطح بــزرگ تامیــن 
ــد  ــده خواه ــل متعادل کنن ــک عم ــات ی ــت مالی ــن رو، سیاس ــد.از ای کن
بــود. از ســویی دیگــر، دولــت بایــد ســهم عادالنــه ای از عوایــد اســتخراج 
را بــرای جبــران تأثیــرات و رویارویــی بــا نتایــج منفــی صنعــت اســتخراج، 
در بخش هــای توســعه ای، ســرمایه گذاری کنــد. از طــرف دیگــر، رژیــم 

مالیاتــی نیــز بایــد بــا توجــه بــه این کــه ســرمایه گذاران در محیــط جنگــی 
ــدازۀ  ــان به ان ــد، برای ش ــرار دارن ــه ق ــر بودج ــرض خط ــات در مع و بی ثب

کافــی جــذاب و دل چســب باشــد.
دوم، اســتخراج غیرقانونــی معــادن باعــث بــه هــدر رفتــن عوایــد مالیاتــی 
می شــود کــه بــا اقدامــات ســنجیده، بــه حداقــل رســانده شــده و متوقــف 
شــود. بســیاری از فعالیت هــای معــدن کاری کوچــک و متوســط در 
ــای  ــات و پرداخت ه ــه مالی ــد ک ــا غیرقانونی ان ــمی ی ــر رس ــتان   غی افغانس

ــود. ــه می ش ــد ریخت ــای فاس ــیان و مقام ه ــب شورش ــه جی ــا ب آن ه
 افزایش اطمینان در مورد عواید مالی آینده 

بــا اطمینــان بیش تــر و انتظــارات واقع بینانه تــر، دولــت قــادر بــه مدیریــت 
ــا  ــد ب ــت می توان ــود. دول ــد ب ــی اش خواه ــد مال ــرمایه گذاری درآم و س
ــزان  ــی، می ــی و هایدروکاربون ــواد معدن ــترده تر م ــاف گس ــهیل اکتش تس

عــدم اطمینــان را کاهــش بدهــد.
ــزرگ،  ــتخراجی ب ــروژه اس ــر پ ــرای ه ــی، ب ــر معدن ــات ذخای ــس از اثب پ
ــا  بایــد تحلیــل مالــی مســتقل انجــام شــود، تــا میــزان عوایــد مالــی کــه ب

ــود. ــرآورد ش ــرد، ب ــق می گی ــت تعل ــه دول ــری ب ــان بیش ت اطمین
ــد  ــه بپرس ــت ک ــن اس ــتا ای ــن راس ــت در ای ــرای دول ــه ب ــن نکت مهم تری
ــت می شــود.  ــب دول ــد پروژه هــای اســتخراجی نصی ــزان از درآم چــه می
ــات، پرداخــت و بعضــی مــوارد  ســهم دولــت در قالــب رویالتی هــا، مالی
ــه  ــدر آن ب ــد چق ــت بدان ــن مهــم اســت کــه دول دیگــر اســت. هــم چنی
ــتا  ــن راس ــه در ای ــورهایی ک ــود. در کش ــز می ش ــرکت واری ــاب ش حس
ــزرگ  ــای ب ــی پروژه ه ــۀ میزبان ــا از تجرب ــد و ی ــدود ان ــۀ مح دارای تجرب
ــی  ــد خیل ــت عای ــن اس ــا ممک ــتند، دولت ه ــوردار نیس ــتخراجی برخ اس
ــد  ــش از ح ــد بی ــت عای ــالش دریاف ــا در ت ــد و ی ــت بیاورن ــه دس ــم ب ک
باشــند کــه البتــه هــر دو وضعیــت نامطلــوب اســت. کســب عایــد ناچیــز 
ــاف  ــتای انکش ــرمایه گذاری را در راس ــای س ــت، فرصت ه ــط دول توس
بشــری کاهــش می دهــد و بــه تعقیــب آن، دولــت شــاید دچــار وسوســه 
می شــود، تــا مجــدداً قــرارداد را مــورد بحــث قــرار بدهــد و رژیــم مالیاتــی 
دیگــری را جاگزیــن کنــد کــه ایــن امــر می توانــد ســبب بی ثباتــی پــروژه 
ــه دســت  ــش از حــد ب ــد بی ــد کــه عای ــت ســعی کن ــا اگــر دول شــود. ام

شکل 2-2 - طبقه بندی بین المللی مواد معدنی

منبع: مایکون انترنشنل )2016(
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آوَرد، ایــن امــر، ممکــن ســبب شــود کــه هیــچ ســرمایه گذاری بــر پــروژه 
توافــق شــده،  یــا ممکــن ســرمایه گذاری ای  نکنــد،  ســرمایه گذاری 
ــد. ــازار ان ــرا ســرمایه گذاران منتظــر شــرایط مطلــوب ب محقــق نشــود، زی

ــن  ــت. اولی ــیاری اس ــرط های بس ــتلزم پیش ش ــه، مس ــت مالی ــن درس گرفت
ــت و  ــی، نف ــر معدن ــش ذخای ــق در بخ ــافات دقی ــام اکتش ــورد آن، انج م
ــزرگ  ــر ب ــک از ذخای ــچ ی ــر، هی ــال حاض ــد. در ح ــور می باش گاز کش
ــق معیارهــای موجــود  ــری نیســتند کــه مطاب ــی در افغانســتان، ذخای معدن

ــند. ــده باش ــرآورد ش ــی ب بین الملل
ــزرگ  دوم، اطالعــات مطالعــات امکان ســنجی پروژه هــای اســتخراجی ب
بایــد بــه دولــت اعــالم شــود. ایــن برآوردهــا همچنیــن بایــد دایمــاً بــه روز 
شــوند. حتــا رونمایــی تغییــرات انــدک در قیمــت مــواد معدنــی یــا 
ــد تأثیــر بزرگــی  برآوردهــای صــورت گرفتــه در مــورد ذخایــر، می توان
ــاوت در  ــه تف ــد منجــر ب ــر می توان ــن ام ــتا داشــته باشــد و ای ــن راس در ای
ــی شــده توســط  ــد پیش بین ــر، در عای ــا دال ــا میلیارده ــا ی حــدود میلیون ه

ــردد.  ــود، گ ــت می ش ــه دریاف ــت و آن چ دول
ــه،  ــرای دریافــت عایــد منصفان ســوم، جهــت بهبــود چشــم انداز دولــت ب
یــا  معدنــی  پــروژۀ  یــک  بــرای  ســرمایه گذاران  تــدارک  هنــگام 
هایدروکاربونــی، بایــد تحلیــل مســتقل مالــی دربــارۀ آن پــروژه صــورت 
ــی و  ــواد معدن ــت م ــی، قیم ــر معدن ــه ذخای ــوط ب ــات مرب ــرد. معلوم بگی
هزینه هــای پــروژه ای، کــه از چنیــن تحلیل هــا سرچشــمه می گیــرد، بایــد 
ــد  ــی بای ــای بین الملل ــه معیاره ــق ب ــد و مطاب ــات باش ــل اثب ــفاف و قاب ش
توســط ســرمایه گذاران افشــا شــود. ایــن امــر بــه دولــت کمــک می کنــد، 
ــد. ــزرگ، مذاکــره کن ــا ســرمایه گذاران ب ــی ب ــم مالیات ــورد رژی ــا در م ت

ــد درآمــد حاصــل از صنعــت  ــورد تقســیم درآم ــه مهــم دیگــر در م نکت
اســتخراج بیــن دولــت مرکــزی و محلــی اســت. در حــال حاضــر ، قانــون 
ــزرگ  ــاس ب ــادن در مقی ــی از مع ــد مال ــد از درآم ــی 5 درص ــواد معدن م
و 8 درصــد از درآمــد حاصــل از اســتخراج معــادن کوچــک تولیــد 
شــده از یــک والیــت را تأمیــن می کنــد تــا بــه منظــور »اهــداف توســعه 
ــاص  ــت اختص ــن والی ــه ای ــی« ب ــت محیط ــی و زیس ــادی، اجتماع اقتص
ــع  ــد مناب ــیم درآم ــرای تقس ــی ب ــن مکانیزم های ــاد چنی ــرای ایج ــد.  ب یاب
ــان از  ــد اطمین ــود، مانن ــه ش ــر گرفت ــری در نظ ــوارد دیگ ــد م ــی بای طبیع
اســتفاده دولت هــای محلــی از ایــن بودجــه بــرای انجــام تعهــدات 
ــن  ــان از شــفافیت در تخصیــص و اســتفاده از ای هزینه هــای خــود، اطمین
ــرای  ــر ب ــات دیگ ــا اقدام ــری ی ــاف پذی ــب انعط ــا، ترکی ــه درآمده گون
ــع  ــدن و رف ــتخراج مع ــای اس ــانات درآمده ــائل. نوس ــه مس ــیدگی ب رس

ــان. ــت زم ــا گذش ــوالی ها ب ــات و ولس ــن والی ــت بی ــکالت عدال مش

عواید محدود دولت از صنعت استخراجی
ــه  ــق ب ــی متعل ــع طبیع ــده اســت کــه مناب ــون اساســی افغانســتان آم در قان
ــا ایــن حــال، در حــال حاضــر دولــت ســود چندانــی از  دولــت اســت . ب
ــتان  ــی افغانس ــواد معدن ــزرگ م ــر ب ــیاری از ذخای ــدارد. بس ــع ن ــن مناب ای
هنــوز ناشــناخته باقــی مانده انــد، در حالــی کــه شــمار بیش تــر معادنــی کــه 
ــوند؛  ــپرده نمی  ش ــرداری س ــه بهره ب ــد، ب ــرار می گیرن ــاف ق ــورد اکتش م
بــه خصــوص معــدن مــس عینــک و آهــن حاجیــگک، همــراه بــا 
ــا و حــوزۀ افغــان- تاجیــک.  بالک هــای نفتــی و گازی حــوزۀ آمــو دری
ــرکت ها و  ــط ش ــدم اول توس ــادن در ق ــتخراج مع ــر، اس ــال حاض در ح
ــا ســرمایه گذاری  شــهروندان افغانــی در مقیــاس کوچــک یــا متوســط، ب
ــود . در کل،  ــام می ش ــر انج ــون دال ــا دو میلی ــک ت ــدود ی ــنهادی ح پیش
تخمیــن زده می شــود کــه صنعــت معــدن ســنگ مرمــر و گرانیــت حــدود 
ــت  ــه صنع ــی ک ــد، در حال ــته باش ــرمایه گذاری داش ــر س ــون دال 70 میلی
ــرمایه گذاری در  ــر س ــون دال ــدود 30 میلی ــک ح ــرآوری تال ــدن و ف مع

ایــن بخــش انجــام داده اســت.
بخــش اعظــم ایــن کار، بــه طــور غیــر رســمی و غیرقانونــی بــا چشــم انداز 

کمتــری از نظــارت یــا عایــد دولتــی، انجــام می شــود.
بــه همیــن دلیــل، ثــروت معدنــی افغانســتان ســهم کمتــری در اقتصــاد ایــن 
ــنگ های  ــزات، س ــی، فل ــنگ های معدن ــوخت، س ــواد س ــور دارد. م کش
قیمتــی و طــالی غیرمســکوک، تقریبــاً 20 درصــد از مجمــوع صــادرات 
ــز  ایــن کشــور را تشــکیل می دهــد  و مجمــوع صــادرات ایــن کشــور نی

ــد ناخالــص داخلــی را می ســازد. تنهــا 2.9 درصــد از تولی
ــی از  ــد مال ــر، عای ــال های اخی ــه، در س ــود عام ــناد موج ــاس اس ــر اس ب
صنعــت اســتخراجی کمتــر از 5 درصــد از مجمــوع عوایــد دولــت را بــه 
ــد را  ــد عوای ــدود دو درص ــال ها ح ــر س ــاص داده و در اکث ــود اختص خ
تشــکیل داده اســت )جــدول 2-1(. ایــن آمــار از ابتــکار شــفافیت صنایــع 
ــی کــه  ــده اســت. در حال ــه دســت آم اســتخراجی افغانســتان )AEITI( ب
ــد  ــرار می ده ــش ق ــر پوش ــزرگ را زی ــرکت های ب ــا ش ــار، تنه ــن آم ای
و احتمــاالً بیش تریــن بخــش عایــد ســکتور اســتخراجی را بــه خــود 
اختصــاص می دهــد. ابتــکار شــفافیت صنایــع اســتخراجی افغانســتان، 
یگانــه منبــع قابــل اعتمــاد و قابــل دســترس عامــه بــرای معلومــات 
می باشــد - هــر چنــد هیــأت جهانــی ابتــکار شــفافیت صنایــع اســتخراجی 
)EITI( در جنــوری ســال 2019 م، عضویــت افغانســتان را بــه دلیــل 
پیش رفــت نامطلــوب در راســتای تطبیــق معیارهــای ابتــکار شــفافیت 

ــق درآورد . ــت تعلی ــه حال ــتخراجی )EITI(، ب ــع اس صنای

اســتخراج تالــک بــه صــورت غیرحرفــه ای و بــدون در نظــر گرفتــن کارایــی و ثبــات معــدن 
انجــام مــی شــود.

عکس - شرکت افغانیت 
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18/2017 17/2016 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13(a)
بــه میلیــون افغانــی، بــه اســتثنای آن کــه طــوری دیگــر 

باشــد

سال مالی 97 سال مالی 96 سال مایل 95 سال مایل 94 سال مایل 93 ســال مالــی 92 وزارت مالیه عاید

620 580 122.1 157.7 280.2  117.5 وزارت مالیه  گمرکات

- - 5.2 1.4 4.8  9.1 وزارت مالیه  شرکت های دولتی

620 290 2099.5 804.6 383.1  1247.7 وزارت معادن و پترولیم

2030 990 583.2 856.8 581.3  2567.4 مجموع

3280 1880 2810 1820.5 1249.4  3941.7 مجموع به میلیون دالر

38 28 46  32  23 مجموع عاید مالی به استثنای کمک ها  77 

173،500 169،472 سهم عاید به دست آمده از سکتور استخراجی  80661  109382  100102  122195 

1.9 درصد 1.1 درصد 2.3 درصد 1.8 درصد 1.1 درصد 4.9 درصد سهم عاید به دست آمده از سکتور استخراجی

جدول 2-1  سهم دولتی از صنعت استخراجی

یادداشــت: آمــار عوایــد بــه دســت آمــده از صنعــت اســتخراجی در ســال 2012/ 13 تنهــا از مــارچ – دســمبر می باشــد. نــرخ تبادلــه افغانــی بــه دالــر از ســوی بانک انکشــاف آســیایی،صندوق 
بین المللــی پــول و AEITI در ســال های متمــادی مــورد اســتفاده بــوده اســت.

2019 .MoF ;2019 .2018c. AEITI UNDP ;2017 AEITI ;2016 AEITI ;2014 2012b; AEITI 2012a; AEITI AEITI :منبع

تولید و تجارت پنهان
بخــش اعظــم فعالیت هــای معــدن کاری در افغانســتان غیررســمی و / یــا 
ــرآورد  ــرای ب ــد. ب ــرار می کن ــت ف ــوده کــه از ثبــت در دول ــی ب غیرقانون
مقیــاس ایــن پنهــان کاری، محققــان جهــت تهیــۀ ایــن گــزارش، داده های 
ــن دو  ــام داده و همچنی ــود را انج ــات موج ــمی و مطالع ــی غیررس تحلیل

مجموعــه از مشــاهدات میدانــی را انجــام داده انــد. 
از  معدنــی،  معدنــی و ســنگ های  از ســاحات  مشــاهده  در جریــان 
ــوند، از  ــناخته می ش ــدن کاری ش ــز مع ــوان مراک ــه عن ــه ب ــتاهایی ک روس
کمپ هــای کارگــران معــدن کاری، از محــالت ذخیــرۀ مــواد معدنــی و 
از مســیرهای ترانســپورتی آن، از کارخانه هــا و از کارگاه هــای پروســس 
مــواد معدنــی، ســاحات مــرزی و بازارهــا بازدیــد کردنــد. بــرای دانســتن 

جزییــات بیشــتر تحقیــق، بــه ضمیمــه 3 مراجعــه کنیــد. 
محققــان بــا توجــه بــه محصــول، از روش هــای مختلــف تخمیــن اســتفاده 
کردنــد. برخــی از معلومــات و اســناد، مثــاًل در مــورد ســنگ های قیمتــی 
ــن،  ــن تخمی ــت. ای ــده اس ــه ش ــازار ارائ ــران ب ــط تاج ــی، توس و نیمه قیمت
بــرای ســنگ مرمــر و اونیکــس، بــر اســاس تولیــد عملیــات اســتخراجی 
ــا،  ــن تخمین ه ــت. ای ــه اس ــورت گرفت ــد، ص ــوز قانونی ان ــه دارای مج ک
در راســتای صــادرات زغال ســنگ و تالــک، بــر اســاس شــمارش 
ــود، انجــام شــد.  ــه پاکســتان ب ــور از مــرز ب الری هایــی کــه در حــال عب
ــات  ــاس معلوم ــر اس ــنگ، ب ــی زغال س ــرف داخل ــرای مص ــا، ب برآورده
ــرای گرمایــش  ــن اســتفاده از زغال ســنگ ب ــه مســکن و تخمی ــوط ب مرب

بــود.
ــا آخریــن تخمین هــای  ایــن برآوردهــا در جــدول شــماره 2-2   تــوأم ب
موجــود صــورت گرفتــه توســط ادارۀ ســروی جیولــوژی ایــاالت متحــده 
)USGS( و ارقــام مربــوط بــه صــادرات از ادارۀ مرکــزی احصائیــه، 

ــور  ــه ط ــد، ب ــزارش از تولی ــن گ ــای ای ــت. برآورده ــده اس ــزارش ش گ
بی ســابقه ای باالتــر از ارقــام رســمی اســت کــه در زمینــۀ صــادرات ارائــه 
ــۀ ســنگ های  ــال، در زمین ــوان مث ــه عن ــدازه ب ــا از نظــر ان شــده اســت، ام
قیمتــی و نیمه قیمتــی و ســنگ مرمــر، بــا تخمین هــای ادارۀ ســروی 

ــت. ــان اس ــده هم س ــاالت متح ــوژی ای جیول
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 حــد اوســط تولیــد بــه
متریــک تــن در -2011

2015

 صــادرات بــه متریــک تــن در ســال
2017/18

 تولیــد ســال 2017م )ب(. بــه
متریــک تــن منرال هــا

 منبــع: تخمین هــای ایــن گــزارش -  4850.0 
))الف

سنگ های قیمتی، نیمه قیمتی و طال

 566200  1014113  2200000

1200000- 
1000000

زغال سنگ )ج(
از آن جمله: 

صادرات 
مصرف داخلی

تالک 1000000  408936 )د( - 

مرمر 60830  4698  66340 

- - اونیکس 4325 

- - رخام 145250 

یادداشت: 
ــر  ــا، نمایانگ ــن برآورده ــد ای ــر چن ــد. ه ــده، می باش ــاب ش ــی انتخ ــای معدن ــتای کان ه ــال 2017 در راس ــده در س ــام ش ــاحه ای انج ــاس کار س ــر اس ــزارش، ب ــن گ ــای ای ــف( برآورده ال
برآوردهــای جامــع ملــی نیســت، بــا ایــن حــال، احتمــاالً بخــش بزرگــی از تولیــد مــواد معدنــی ســاحات منتخــب کان هــای معدنــی را مجســم می کنــد؛ زیــرا ایــن تخمین هــا، بــر اســاس 
ــه  ــرا ب ــار کــرد؛ زی ــق رفت ــام دقی ــوان ارق ــه عن ــد ب ــا ایــن تخمین هــا نبای ــور مــرزی پراســتفاده، انجــام شــده اســت. ب ــی و نقــاط عب ــه از فعال تریــن ســاحات معدن مشــاهدات صــورت گرفت

فرضیــات اساســی حســاس هســتند.
ب( بــا توجــه بــه تغییــرات زیــادی ســال بــه ســال بــه دلیــل شــرایط بــازار و تغییــرات نظارتــی، ســال 2017 نبایــد بــه عنــوان ســال نمونــه بــرای تولیــد مــواد معدنــی یــا صــادرات آن در نظــر 

گرفتــه شــود.
د( بــرای مــواد معدنــی غیــر از زغال ســنگ، میــزان تولیــد بایــد نزدیــک بــه حجــم صــادرات باشــد. بــرای زغال ســنگ، بــه دلیــل مقــدار زیــاد مصــرف داخلــی، میــزان تولیــد بایــد از حجــم 

صــادرات بــه طــور قابــل مالحظــه ای بیش تــر باشــد.
منابــع: بــرای توضیحــات بیش تــر و منابــع برآوردهــای ایــن گــزارش، بــه ضمیمــۀ 3 مراجعــه کنیــد.د( بــر اســاس معلومــات و اســناد ارایــه شــده توســط ادارۀ احصائیــه مرکــزی   افغانســتان، 
ــن  ــدی نادرســت در ای ــل طبقه بن ــه دلی ــر ب ــن ام ــاالً ای ــن حــال، احتم ــا ای ــا داده می شــود. ب ــه آن ه ــت HS ب ــود گرانی ــر می شــود و ک ــنگ« ظاه ــوان »س ــا شــاخص تحــت عن ــم ی ــن رق ای
کتگــوری قــرار داده شــده باشــد؛ زیــرا رقــم گمــرک افغانســتان بــرای صــادرات تالــک بــه همــه کشــورها، تقریبــاً نزدیــک بــه ایــن رقــم اســت، در حالــی کــه صــادرات گرانیــت صفــر 

اســت.
 

تخمین بیشتر میزان تولید سنگ های قیمتی در شکل ۲-۲  و شکل ۲-3 نشان داده شده است .

شکل 2-2 - تولید سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی منتخب، حجم، برآورد سال 2017

 جدول 2-2 - تولید و صادرات مواد معدنی

یادداشــت: تولیــد الجــورد در حــدود 4500 تــن فراتــر از مقیــاس حداکثــر ایــن چــارت 
اســت.

منبــع: تخمین هــا بــر اســاس مشــاهدات و مصاحبه هــای ســاحه ای. بــرای توضیحــات 
بیش تــر و منابــع، بــه ضمیمــۀ 3 مراجعــه کنیــد.

ــی را  ــنگ های قیمت ــرخ س ــگ س ــی و رن ــنگ های نیمه قیمت ــی، س ــگ آب ــت: رن یادداش
ــد. ــان می ده نش

بــرای  می باشــد.  ســاحه ای  مصاحبه هــای  و  مشــاهدات  اســاس  بــر  تخمین هــا  منبــع: 
بــه ضمیمــۀ 3 مراجعــه کنیــد. توضیحــات بیش تــر و منابــع، 

ــرای ــن ب ــی انتخــاب شــده، حجــم، تخمی ــی و نیمه قیمت ــد ســنگ های قیمت  شــکل 2-3  تولی
ســال 2017

ــرای ــه پاکســتان، حــد اوســط ســاالنه ب ــر از افغانســتان ب  شــکل 2-5- صــادرات مرم
2018-2015 .ســال های 

منبع: محاسبه بر اساس آمار ادارۀ احصائیه مرکزی   و دفتر احصائیۀ پاکستان.
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ــد  ــل توجهــی در بخــش تولی در کشــورهایی کــه دارای ســکتورهای قاب
ــزان  ــد، می ــه اســتفاده می کنن ــوان مــواد اولی ــه عن ــی ب ــد و از مــواد معدن ان
در  امــا  می شــود.  پیش بینــی  بیش تــر  صــادرات  بــه  نســبت  تولیــد 
افغانســتان چنیــن نیســت. بــه جــز زغال ســنگ کــه بخــش بیش تــر آن در 
داخــل کشــور اســتفاده می شــود، ســایر مــواد معدنــی عمدتــاً بــه خــارج 
صــادر می شــود، بنــا بــر ایــن ارقــام مربــوط بــه تولیــد و صــادرات در ایــن 
ــر از  ــیار بیش ت ــد بس ــام تولی ــوض، ارق ــد. در ع ــابه باش ــد مش ــور، بای کش
صــادرات در افغانســتان اســت کــه ایــن امــر خــود حاکــی از ســطح بــاالی 
ــه  ــوری ک ــد  ط ــاق می باش ــی و قاچ ــدن کاری غیرقانون ــای مع فعالیت ه
ــس،  ــر، اونیک ــنگ مرم ــی، س ــی و نیمه قیمت ــنگ های قیمت ــتای س در راس

ــم.  ــرده می توانی ــاهده ک ــک مش ــام و تال رخ
ــۀ  ــرخ تعرف ــاوت در ن ــامل تف ــد ش ــتا می توان ــن راس ــن در ای ــل ممک دالی
ــۀ  ــرخ تعرف ــال، ن ــوان مث ــه عن ــی باشــد. ب ــواد معدن صــادرات برخــی از م
صــادرات بــرای ســنگ های معدنــی ماننــد مرمــر، اونیکــس و رخــام 30 
درصــد در مغایــرت بــا 5 درصــد بــرای تالــک، 5 درصــد بــرای بیش تــر 
بــرای زغال ســنگ،  نیمه قیمتــی و 2/5 درصــد  قیمتــی و  ســنگ های 
می باشــد . ایــن تفاوت هــا ممکــن قاچــاق برخــی مــواد معدنــی را تحــت 
ــد،  ــی می باش ــر صادرات ــۀ کمت ــه دارای تعرف ــری ک ــی دیگ ــش برخ پوش

تشــویق کنــد.
قاچــاق مــواد معدنــی دارای ارزش بــاال و حجــم کــم، ماننــد ســنگ های 
ــا  ــوان آن ه ــانی می ت ــه آس ــرا ب ــت؛ زی ــان تر اس ــی آس ــی و نیمه قیمت قیمت
را کــم ارزش ارزیابــی کــرد. بــه عنــوان مثــال، نمونــۀ الجــورد کــه قیمــت 
ــه 1000  ــرام ب ــر کیلوگ ــرای ه ــر ب ــف آن، از 1 دال ــۀ مختل ــرای 9 درج ب
ــار  ــرای آم ــد. مقــدار الجــورد- ب ــر در هــر کیلوگــرم افزایــش می یاب دال
ــی گــزارش  ــه خوب ــه نظــر می رســد، ب صــادرات )و مالیــات صــادرات( ب
نشــده اســت. قیمــت ضمنــی صــادرات الجــورد - کــه بــر اســاس میــزان و 
حجــم صــادرات گــزارش شــده، در ســال 2016 م مبلــغ 12.9 دالــر بــرای 
هــر کیلوگــرام محاســبه شــده بــود . بــا ایــن حــال، قیمــت متوســط بــرای 
ــه  ــک ب ــل، نزدی ــای کاب ــام در بازاره ــخت و خ ــورد س ــنگ های الج س

100 دالــر بــرای هــر کیلــو گــرم اســت .
را،  معدنــی  مــواد  خــروج  میــزان  از  پنهــان کاری  حــال،  همیــن  در 
معلومــات و اســناد مربوطــه تجارتــی افغانســتان و پاکســتان )شــکل 2-5 
ــات  ــاس، اثب ــل قی ــناد قاب ــات و اس ــا معلوم ــه آن ب ــکل 6-2(و مقایس و ش
ــه  ــط ب ــد اوس ــاالنه ح ــور س ــن کش ــتان، ای ــار افغانس ــق آم ــد. طب می کن
بــه   2018-2015 ســال های  در  زغال ســنگ  دالــر  میلیــون   30 ارزش 
ــر اســاس آمارهــای  ــن حــال، ب ــا ای ــا ب پاکســتان صــادر کــرده اســت. ام
پاکســتان، ایــن کشــور بــه طــور اوســط ســاالنه بــه ارزش 68 میلیــون دالــر 
زغال ســنگ در ســال های 2015-2018   از افغانســتان وارد کــرده اســت. 
بــه عبــارت دیگــر، ارزش زغال ســنگ، پــس از عبــور از مــرز افغانســتان 

ــود. ــر می ش ــان دو براب ــتان، ناگه ــه پاکس ب
بررســی دقیق تــر نشــان می دهــد کــه گرچــه در حجــم زغال ســنگ 
ــت  ــی در قیم ــد، ول ــر نمی  رس ــه نظ ــی ب ــاوت چندان ــده تف ــزارش ش گ
آمــار  اســاس  بــر  می شــود.  دیــده  بســیار  تفــاوت  شــده،  گــزارش 
افغانســتان، قیمــت صــادرات زغال ســنگ بــه طــور متوســط در ســال های 
2015-2018، 42 دالــر در هــر تــن بــوده اســت. در مقابــل، طبــق آمارهای 
ــرای  ــر ب ــه طــور متوســط 87 دال پاکســتان، قیمــت واردات زغال ســنگ ب
ــت  ــه قیم ــک ب ــیار نزدی ــه بس ــت ک ــوده اس ــابه ب ــدت مش ــن در م ــر ت ه
ــازار زغال ســنگ می باشــد . ایــن تفاوت هــا در چــارت زیــر نشــان داده  ب
ــنگ  ــدار زغال س ــده مق ــگ ش ــای رن ــه بخش ه ــی ک ــت، جای ــده اس ش
ــودی  ــور عم ــم و مح ــان دهندۀ حج ــی، نش ــور افق ــد، مح ــان می ده را نش
ــگ  ــه رن ــده ب ــانی ش ــاحۀ نش ــد. س ــی می باش ــت ضمن ــان دهندۀ قیم نش
کــه  اســت  زغال ســنگ  اســتفادۀ  غیرقابــل  ارزش  نشــان دهندۀ  زرد، 

ــت.  ــت داده اس ــتان از دس ــت افغانس دول

ــاالنه ــط س ــد اوس ــتان، ح ــه پاکس ــتان ب ــنگ از افغانس ــادرات زغال س ــکل 2-4  ص  ش
.بــرای ســال های 2015 - 2018م
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نیــز صــدق  امــر در زمینــۀ ســنگ مرمــر  ایــن  بــه همیــن ترتیــب، 
طــور  بــه  افغانســتان،  احصائیه هــای  اســاس  بــر  چنان کــه  می کنــد؛ 
متوســط در ســال های 2015 تــا 2018 م ســاالنه 3 هــزار و 900 تــن 
ــر اســاس  ــی برعکــس آن، ب ــه پاکســتان صــادر شــده اســت؛ ول ــر ب مرم
احصائیه هــای پاکســتان، ایــن کشــور بــه طــور متوســط ســاالنه 7700 تــن 
ــن حــال،  ــا ای ــدت مشــابه، از افغانســتان وارد کــرده اســت. ب ــر در م مرم
ــر  ــر - 304 دال ــا قیمــت بســیار باالت ــر را ب طــرف افغانســتان، ســنگ مرم
ــه  ــتان آن را ب ــرف پاکس ــه ط ــی ک ــرده؛ در حال ــت ک ــن ثب ــر ت ــرای ه ب
قیمــت 103 دالــر بــرای هــر تــن بــه ثبــت رســانده اســت. در ایــن صــورت، 
قیمــت گمــرک افغانســتان بــه قیمــت بــازار نزدیک تــر اســت. بــه عبــارت 
دیگــر، حــدود 22 درصــد از ارزش مرمــر، پــس از عبــور از مــرز از بیــن 
مــی رود. در شــکل 6-2 می تــوان دیــد کــه هــر دو طــرف هــم گمــرک 
افغانســتان و هــم پاکســتان، از تجــارت ســنگ مرمــر مقــداری را از دســت 
می دهنــد. در ایــن چهــار مربــع کــه در شــکل یادشــده نشــان داده شــده، 
ــرک  ــات از گم ــدون مالی ــادرات ب ــر ص ــت بیان گ ــت راس ــع دس دو مرب
ــادرات  ــر ص ــاال، نمایان گ ــع ب ــه دو مرب ــی ک ــت، در حال ــتان اس افغانس

ــد. ــتان می باش ــرک پاکس ــرف گم ــات از ط ــدون مالی ــر ب ــنگ مرم س
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 .شکل 2-6 عواید مالی بالقوه از منابع منرالی، برآورد سال 2017م

 شکل 2-7 میزان پیش بینی استخدام در پروژه های استخراجی بزرگ

منبــع: تخمین هــا بــر اســاس مشــاهدات و مصاحبه هــای ســاحه ای. بــرای توضیحــات 
و منابــع بیش تــر بــه ضمیمــۀ شــماره 4 مراجعــه کنیــد. 

منبع: بانک جهانی 2012

ــد ناشــی از فعالیت هــای معــدن کاری، تدویــن یــک سیســتم ثبــت  ــاع عوای ــزان ضی ــرای َشــروع کاهــش می ب
ــا تشــخیص شــود کــه در کجــا چنیــن صایعــات عوایــد صــورت مــی  ــاز اســت ت و راجســتر یــک پارچــه نی
گیرد)بــه ضمیمــه 5 مراجعــه کنیــد( مجموعــه اقدامــات دیگــری بــرای کاهــش فســاد و جلوگیــری از رکــود 

کســب و کار معــادن نیــز مــورد نیــاز اســت.

تفاوت هــا در زمینــۀ صــادرات تالــک حتــا بیش تــر از ایــن اســت، 
ــۀ پاکســتان  چنان کــه مقــدار و معلومــات گــزارش شــده توســط احصائی
ــتان  ــۀ افغانس ــط احصائی ــده توس ــزارش ش ــدار گ ــر از مق ــر بیش ت 11 براب
می باشــد . ایــن تفاوت هــا از گــزارش نــدادن دربــارۀ هــر قیمــت و 
حجــم، سرچشــمه می گیــرد. ایــن تفاوت هــا توســط مطالعــات و شــواهد 
ــر اســاس معلومــات  ــال، ب ــوان مث ــه عن ــز تأییــد شــده اســت. ب دیگــری نی
گــزارش شــده در ایــن مــورد توســط گمــرک افغانســتان، اوســط قیمــت 
ــوده؛  ــن ب ــر هــر ت ــر در براب ــی تالــک در ســال 2018 تنهــا 26.5 دال ضمن
ــر  ــتان 60 دال ــای افغانس ــک در بازاره ــت تال ــط قیم ــه اوس ــی ک در حال
بــرای هــر تــن   در مــدت مشــابه بــوده اســت. در پشــاور پاکســتان، تالــک 
توســط معامله گــران فــی تــن بــه قیمــت 130 دالــر خریــداری و فــی تــن 

ــه شــده اســت . ــر فروخت ــا 200 دال 170 ت
تفاوت هــا بیــن تولیــد واقعــی تخمیــن شــده و حجــم تولیــد رســمی 
گــزارش شــده و بیــن صــادرات مــواد معدنــی توســط افغانســتان و 
ــۀ  ــه گون ــد. ب ــی می باش ــد دولت ــدۀ عای ــاع عم ــی از ضی ــتان، حاک پاکس
مثــال، دولــت در ســال 17/2016، 48 میلیــون دالــر و طــی ســال های 
ــت  ــر، از صنع ــون دال ــط 42 میلی ــور اوس ــه ط ــاالنه ب ــا 2018   س 2012 ت
ــرای  ــا ب ــای م ــه برآورده ــی ک ــت؛ در حال ــته اس ــد داش ــتخراجی عای اس
ســال 2017 نشــان می دهــد کــه دولــت می توانســت، بــه اســتثنای مالیــات 
ــوان  ــه عن ــر ب ــر عایــدات و ســایر پرداخت هــا، بیــش از 123 میلیــون دال ب
رویالتی هــا و عــوارض صادراتــی عایــد بــه دســت آوَرد . در حــدود 
نیمــی از ایــن عایــد می توانســت، از فلــزات گران بهــا و نیمه قیمتــی و 

ــکل2-7(. ــود )ش ــل ش ــال حاص ط

 استخدام
ــک صنعــت اســتخراجی  ــای دیگــر ی ــی، از مزای ــد دولت گذشــته از عوای
ــورد،  ــادن الج ــال، مع ــۀ مث ــه گون ــت. ب ــای کاری اس ــش فرصت ه افزای
قــرار یــک  مــردان کارگــر را از سراســر کشــور جــذب می کنــد. 
ــران  ــراف و مهاج ــتاهای اط ــن از روس ــه 10000 ت ــک ب ــه، نزدی احصائی
از مناطــق مختلــف افغانســتان، در معــادن الجــورد مشــغول بــه کار انــد .
ــتخراج  ــمی اس ــکتور رس ــن در س ــدود 12000 ت ــر، در ح ــال حاض در ح
معــادن و ســنگ های معدنــی افغانســتان مشــغول بــه کار انــد کــه در 
حــدود 9 درصــد از ســکتورهای فراهم کننــدۀ فرصت هــای رســمی 

کاری را تشــکیل می دهــد .
صنعــت اســتخراجی بــه جــای کار متمرکــز، متمایــل بــه ســرمایۀ متمرکــز 
اســت. بانــک جهانــی در ســال 2012، بــرآوردی را بــرای اشــتغال 
پیش بینــی شــده در 9 پــروژۀ بــزرگ معــدن کاری در افغانســتان،  تدویــن 
ــد از ســال 2017  ــود کــه تولی ــی ب ــر احتمال ــرآورد، مبتنــی ب کــرد. ایــن ب
ــر اتفــاق  ــن ام ــزرگ آن شــروع شــود. اگرچــه ای ــاس ب ــا 2018 در مقی ی
ــرای  ــاد، امــا ایــن تخمیــن هنــوز ســفارش های احتمالــی بزرگــی را ب نیفت
ــر ایــن اســاس، انتظــار نمی  رفــت کــه  ســال های آینــده نشــان می دهــد. ب
تعــداد فرصت هــای کاری مســتقیم در اوج خــود فراتــر از 16000 مــورد 
ــر  ــون نف ــور 8.5 میلی ــروی کاری کش ــم انداز، نی ــن چش ــرای ای ــد. ب باش
ــد .  ــی کار ان ــر ب ــون نف ــا دو میلی ــد ی ــداد 24 درص ــن تع ــه از ای ــت ک اس
ــت  ــزرگ و تح ــای ب ــام پروژه ه ــق تم ــود تطبی ــا وج ــا ب ــن، حت ــر ای ــا ب بن
ــی کاری  ــزان ب ــن پروژه هــا باعــث کاهــش می ــن راســتا، ای االجــراء در ای
ــن  ــای کاری در ای ــیاری از فرصت ه ــن، بس ــر ای ــالوه ب ــد. ع نمی  گردی
ــی یــا  ــروژۀ بــزرگ معــدن کاری، نفت ــد. در یــک پ بخــش موقتــی ان
گازی، فرصت هــای کاری در مرحلــۀ انکشــاف پــروژه بــه اوج خــودش 
ــت  ــر تثبی ــطح پایین ت ــت در س ــه و در نهای ــش یافت ــپس کاه ــد، س می رس

ــت. ــده اس ــان داده ش ــکل 9-2 نش ــو در ش ــن الگ ــود. ای می ش

عــالوه بــر ایــن، فرصت هــای کاری بالقــوه بــا اتوماســیون کاهــش خواهــد 
یافــت. صنعــت معــدن کاری در سرتاســر جهــان در حــال تحــوالت ســریع 
اســت و تخمین هایــی وجــود دارد کــه نشــان می دهــد یــک معــدن 
ــا 75  ــه 30 ت ــرده، ب ــتفاده ک ــک اس ــوژی اتوماتی ــه از تکنول ــی ک معمول
درصــد کمتــر از یــک معــدن معمــول بــه نیــروی کاری ضــرورت دارد . 
بنــا بــر ایــن، ایــن در حالــی اســت کــه نیــاز روزافــزون بــه اوپراتورهــای 
ــه کارگــران کم مهــارت  ــاز ب ــاالی ماشــین های ریموتــی، نی ــا مهــارت ب ب

ــد. ــش می ده را کاه
ــور  ــه ط ــد ب ــن می توان ــی همچنی ــواد معدن ــتخراج م ــود، اس ــن وج ــا ای ب
فرعــی،  شــرکت های  و  »ســپین-آف«  ســکتورهای  در  غیرمســتقیم 
ــن  ــای کاری همچنی ــن فرصت ه ــازد. ای ــم س ــای کاری را فراه فرصت ه
بایــد اشــتغال مناســب و حقــوق خوبــی را فراهــم کنــد. در یــک صنعــت 
ــه طــور  ــم شــده، ســطح دســتمزد ب ــت و تنظی اســتخراجی خــوب مدیری
معمــول بــاال اســت؛ یعنــی همســان بــا ســکتورهای تولیــدی یــا خدماتــی 
ــی  ــش زراعت ــر از بخ ــی باالت ــل توجه ــور قاب ــه ط ــاال و ب ــارت ب ــا مه ب
پروژه هــای  از  غیرمســتقیم  کاری  فرصت هــای  اضافــۀ  بــه  می باشــد. 
بــزرگ اســتخراجی، ســطح اســتخدام کلــی در ایــن بخــش بایــد بــه بیــش 
از 45000 مــورد برســد. بنــا بــر ایــن، تحقــق تمــام پروژه هــای اســتخراجی 
ــت در  ــن صنع ــاغل در ای ــراد ش ــداد اف ــد تع ــده، می توان ــزی ش برنامه ری
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ــت  ــا پرداخ ــغل ب ــزاران ش ــد، ه ــر کن ــه براب ــا س ــر ی ــتان را دو براب افغانس
مناســب کــه بــه رونــق اقتصــادی و افزایــش عایــد افــراد کمــک خواهــد 

کــرد.
تدویــن  محلــی،  ســطح  در  کاری  فرصت هــای  گســترش  بــرای 
پالیســی های مناســب جهــت تســهیل اســتخدام افغان هــا در صنعــت 
ــت و شــرکت های  ــن دول اســتخراجی، ایجــاد مشــارکت و هماهنگــی بی
ــتغال  ــوزش و اش ــت آم ــترک جه ــای مش ــرای برنامه ه ــتخراجی و اج اس

ــت. ــروری اس ض
از ایــن رو افغانســتان دارای منابــع عظیــم معدنــی و هایدروکاربونــی 
اســت. امــا در حــال حاضــر، ایــن منابــع بســیار ضعیــف اداره شــده 
و مــورد بهره بــرداری قــرار نمی  گیــرد، بــه ویــژه بــه دلیــل این کــه 
ــد.  ــاط کار می گیرن ــی، از احتی ــی و بی ثبات ــر ناامن ــا ب ــرمایه گذاران بن س
در فصــل بعــدی بــه بررســی برخــی موانــع موجــود در راســتای انکشــاف 

ــت. ــده اس ــه ش ــتخراجی پرداخت ــت اس ــدۀ صنع ــی و آین فعل
بسته ها

بستۀ ۲-1  تاریخچۀ الجورد افغانستان
ــی در تاریــخ  الجــورد افغانســتان، یکــی از معروف تریــن کان هــای معدن
هنــر و معمــاری اســت . اگرچــه در ســایر مناطــق جهــان نیــز وجــود دارد، 
امــا انــواع الجوردهــای افغانســتان از بهتریــن کیفیــت برخــوردار انــد. در 
حــال حاضــر، از میــان هفــت کان الجــورد کــه در طــول تاریخ اســتخراج 
ــر  ــدن س ــرار دارد، مع ــتفاده ق ــورد اس ــا م ــی از آن ه ــا یک ــده اند، تنه ش

ــادۀ هندوکــش در بدخشــان. ســنگ در کوه هــای دورافت

نشــانه های منحصــر بــه فــرد الجوردهــای افغانســتان در هــزاران اثــر 
باســتانی در محــالت باستان شناســی مهدهــای جهــان باســتان یافــت شــده 
ــر  ــای عص ــامل تمدن ه ــتان، ش ــان باس ــی جه ــای تمدن ــن مهده اســت. ای
ــن  ــن ای ــن می باشــد. همچنی ــن، مصــر باســتان و چی ــا، بین النهری برنز هاراپ
ــه تمدن هــا و امپراتوری هــای بعــدی  ــوط ب ــار باســتانی مرب نشــانه ها در آث
هم ماننــد: یونــان باســتان، امپراتوری هــای فــارس و اســکندر کبیــر، 
ــد،  ــرو هن ــلمانان، قلم ــرو مس ــس، قلم ــوری بیزان ــوری روم، امپرات امپرات
ــی،  ــد وینس ــانس )مانن ــطایی، دورۀ رنس ــرون وس ــای ق ــهرها- ایالت ه ش
جینــوا، فلورانــس، امســتردام، گنــت(، امپراتــوری انگلیــس و امپراتــوری 
روســیه، وجــود دارد. پیش رفت هــای تکنولوژیــک بــه کلیکســونران 
امــکان داده تــا منشــای اصلــی ایــن آثــار باســتانی را تــا ســنگ های 
ــن  ــی از معروف تری ــد. برخ ــری کنن ــتان پی گی ــان افغانس ــورد بدخش الج
آثــار هنــری جهــان هم ماننــد تــاج پادشــاه توتانکامــون در مصــر، خاتــم 
ــا  ــکان، ب ــد و ســقف کلیســای سیســتین در واتی ــاج محــل در هن کاری ت
ســنگ الرجــورد افغانســتان ســاخته شــده اســت. نقاشــان رنســانس ماننــد 
ــه شــده از الجــورد،  ــژ از رنگ هــای تهی ــاردو داوینچــی و میــکل آن لئون
اســتفاده می کردنــد. در ایــن اواخــر، خاتــم کاری مســاجد جدیــد و 
ــا اســتفاده از الجــورد افغانســتان، صــورت  باشــکوه در مکــه و ابوظبــی ب

ــه اســت.  گرفت
منبع: برای مثال به گریسون، ار، مراجعه کنید، 2017م. 

بسته ۲-۲ از منابع معدنی تا سرمایه دولتی 
تفــاوت فاحشــی میــان ارزش احتمالــی منابــع معدنــی در زمیــن و عوایــدی 

کــه در نهایــت بــه دســت مــی دهــد وجــود دارد.
ــع  ــی مناب ــته بندی بین الملل ــت دس ــر داش ــا در نظ ــوان ب ــر را می ت ــن ام ای
ــارت از  ــع، عب ــک منب ــکل 2-2(  . ی ــرار داد )ش ــه ق ــورد توج ــی م معدن
ــول اســتخراج  ــی اســت کــه چشــم انداز معق ــواد معدن غلظــت تمرکــز م
اقتصــادی از آن وجــود دارد. در منابــع معدنــی ضایعــات هنــگام اجــرای 
پروســۀ معــدن کاری در نظــر گرفتــه نمی  شــود، بلکــه آن هــا مقــدار مــواد 
ــت،  ــدم نخس ــد در ق ــا بای ــد. برآورده ــر زمین ان ــود در زی ــی موج معدن
روی ارزش ذخایــر معدنــی  بخــش قابــل اســتخراج اقتصــادی منابــع 
ــۀ  ــان پروس ــا در جری ــات منرال ه ــبۀ ضایع ــس از محاس ــی پ ــواد معدن م
ــنجی و  ــات امکان س ــام مطالع ــرای انج ــرکت ها ب ــه ش ــدن کاری  - ک مع

ــود. ــز ش ــد، متمرک ــتفاده می کنن ــرمایه اس ــرف س مص

کارگــران یــک کارگاه کوچــک در کوچــه مرغــان شــهرنو کابــل بــا مصــرف کار ابتدایــی 
یعنــی قطــع نمــودن و پــاک کاری الجــورد هســتند. عکــس - شــرکت افغانیــت 
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ــی  ــم مال ــر توســعه یافته، یــک طــرح رژی در بســیاری از کشــورهای کمت
خــاص )مالیاتــی و حــق امتیــاز( بــرای پروژه هــای اســتخراجی در مقیــاس 
ــت  ــم شــده اســت. یــک دول ــرارداد تنظی ــق مذاکــرات ق ــزرگ از طری ب
پرداخت هــای گوناگــون،  و  مالیــات، رویالتــی  بــه شــکل  معمــوالً، 
ــت  ــه دس ــرکت را ب ــروش ش ــد ف ــوع عوای ــزی از مجم ــدار ناچی ــا مق تنه
ــده ســود را  ــه می شــود و باقیمان ــت گفت ــه آن ســهم دول ــی آوَرد کــه ب م

ــد.  ــرکت می گوین ــهم ش س
ذخایــر معدنــی، نفــت و گاز در مقیــاس بــزرگ طــی ده هــا ســال 
ــه،  ــن ناحی ــت از ای ــی دول ــد مال ــن، عوای ــر ای ــا ب ــود. بن ــتخراج می ش اس
بــرای ســال های متمــادی بــرآورد می شــود. از ایــن رو، عوایــد طــی 
ــی مجموعــی خواهــد شــد. عــالوه  ــد مال یــک ســال، ســبب کســر عوای
بــر ایــن، بــا توجــه بــه هزینه هــای بلنــد ســرمایه ای کــه در آغــاز در ایــن 
ــده گان  ــروژه ســرمایه گذاری شــده اســت، ســرمایه گذاران و قرضه دهن پ
در  را  قرضه های شــان  و  ســرمایه گذاری ها  می کننــد،  ســعی  معمــوالً 
ســال های اول فعالیــت پــروژه بازیابــی کننــد، ایــن بدیــن معنــا اســت کــه 

ــد. ــر می باش ــی کمت ــال های ابتدای ــی در س ــودهای مالیات س
ــروژۀ  ــک پ ــت از ی ــط دول ــده توس ــل ش ــی حاص ــد مال ــه، عای در نتیج
ــی از  ــش کوچک ــا بخ ــوالً تنه ــا گاز معم ــت ی ــدن کاری، نف ــزرگ مع ب
ذخایــر زیرزمینــی تخمیــن می گــردد؛ بــه ویــژه در ســال های اولیــه. 
ــاوت  ــاس تف ــتان مقی ــو در مغولس ــو تولگ ــدن اوی ــام مع ــا ارق ــری ب تصوی
ــی را نشــان  ــی دریافت ــن و درآمدهــای مال ــی موجــود در زمی ــع معدن مناب
ــی  ــر معدن ــاده از ارزش ذخای ــن س ــک تخمی ــکل 2 11(. ی ــد )ش می ده
ــارد  ــدود 279-359 میلی ــال 2015( ح ــو )از س ــع اوی تولگ ــن و مناب زمی
دالــر بــود کــه از ایــن میــزان درآمــد شــرکت در طــول عمــر ایــن معــدن 
90 میلیــارد دالــر تخمیــن زده شــده اســت. در حالــی کــه درآمــد دولــت 
11 میلیــارد دالر تخمیــن زده شــده اســت. بــا ایــن حــال ، درآمــد واقعــی 
ــال از 2006  ــی 11 س ــتان ط ــت مغولس ــط دول ــده توس ــت ش ــی دریاف مال
تــا 2016 یــک میلیــارد دالر بــود - بــه طــور میانگیــن ســاالنه 95 میلیــون 
ــۀ معــدن مــس  ــه تجرب ــا توجــه ب دالر.ایــن بخــش کوچــک را می تــوان ب

ــش گذاشــت. )بســتۀ 3-2(. ــه نمای تولگــوی مغلســتان  ب

بســتۀ ۲-3 تجربه هایــی از کان مــس مغلســتان  و 
ــک ــس عین ــدن م ــرای مع الوس ب

مــس عینــک می توانــد، بــا حجــم زیــادی از ســنگ معدنــی درجــۀ اول، 
بــه یــک معــدن مــس در ســطح جهــان تبدیــل شــود. افغانســتان می توانــد 
تجربیــات  از  پــروژه،  ایــن  احتمالــی  تأثیــرات  و  مزایــا  ارزیابــی  بــا 
پروژه هــای بــزرگ معدنــی مشــابه در ســایر کشــورها، اســتفاده کنــد. دو 
پــروژۀ معدنــی قابــل مقایســه بــا آینــدۀ معــدن مــس عینــک در نظــر گرفته 
شــده اســت: یکــی هــم معــدن مــس ســیپون در جمهــوری دموکراتیــک 
الوس کــه بیــن ســال های 2003 - 2015 فعالیــت داشــته و دومــی، معــدن 
مــس تولگــوی مغلســتان  کــه در دهــۀ 2000 توســعه یافــت . ایــن معــادن 
ــیا  ــس در آس ــر م ــن ذخای ــک، از بزرگ تری ــس عین ــدن م ــد مع ــز مانن نی
شــمرده می شــوند و بــرای کشــورهای مربوطــه از جملــۀ پروژه هــای 
پررونــق بودنــد. ایــن هــر دو معــدن، منبــع اصلــی عایــد دولــت را تشــکیل 

 . می دهــد 
مالکیت و مدیریت شرکت معدن کاری

ســیپون - مالکیــت آن چندیــن بــار دست به دســت و عــوض گردیــد 
و ایــن امــر، ردیابــی ســرمایه گذاری ها، عوایــد شــرکت و دولــت و 
دشــوار  را،  اجتماعــی  انکشــاف  روی  شــرکت  ســرمایه گذاری های 

می ســاخت.
تولگــوی  گرداننــدۀ اصلــی آن، یــک شــرکت چنــد ملیتــی زیــر نــام ریــو 
ــه ایــن معناســت کــه گزارش هــای آن، بــه آســانی  تینتــو بــود کــه ایــن ب

پی گیــری می شــد.
ــه  ــق ب ــه متعل ــک ک ــای عین ــرکت MCC-JCL منرال ه ــک  ش ــس عین م
دو شــرکت چینــی اســت، یکــی آن دولتــی و دیگــر آن خصوصــی 
ــه نظــر نمی  رســد کــه هیــچ کــدام آن هــا در لیســت عمومــی  می باشــد. ب
قــرار گیرنــد و بنــا بــر ایــن، ممکــن اســت گزارش دهــی از بــورس ســهام 
را رعایــت کننــد. از ایــن رو، بــرای دولــت الزم اســت تــا شــرکت تابــع 
ــق  ــه شــمول کار اکتشــافی جــاری، از گــزارش دقی ــا ب ــزم بســازد ت را مل

ــان دهــد.  ــرات آن، اطمین ــات معــدن کاری و تأثی شــروع عملی
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درآمد مالی
ســیپون  در 13 ســال فعالیــت، ایــن معــدن بــه دولــت الوس 1.3 میلیــارد 
دالــر بــه عنــوان مالیــات و رویالتی هــا و حــق ســهام بــه دولــت پرداخــت 

ــر.  ــون دال می کــرد؛ یعنــی در هــر ســال 102 میلی
ــن  ــا 2016، ای ــت از 2006 ت ــال فعالی ــدت 11 س ــوی  در م ــدن تولگ مع
ــت؛  ــتان  پرداخ ــت مغلس ــه دول ــر ب ــارد دال ــک میلی ــدود ی ــدن در ح مع

ــر.  ــون دال ــاالنه 95 میلی ــط س ــد اوس ــی ح یعن
مــس عینــک - ذخایــر مــس بــه صــورت بالقــوه دو برابــر ذخایــر اثبــات 
شــدۀ تولگــوی کــه در حــال حاضــر بزرگ تریــن ذخیــرۀ مــس در 
ــد،  ــک می توان ــن، مــس عین ــر ای ــا ب ــت اســت. بن ــل بازیاف آسیاســت، قاب
ــان از  ــول اطمین ــرای حص ــد. ب ــته باش ــابهی داش ــی مش ــد مال ــل عای حداق
گــردش عوایــد، دولــت بایــد اطمینــان حاصــل کنــد کــه ســرمایه گذار از 
ذخایــر اثبــات شــده و احتمالــی مــس عینــک گــزارش می دهــد. دولــت 
بایــد بــه مطالعــات امکان ســنجی دسترســی داشــته باشــد و جهــت تخمیــن 
ــد  ــت« و »عای ــد دول ــدن »عای ــن مع ــل از ای ــد حاص ــول عای ــهم معق س
شــرکت« کمک هــای مســتقل بین المللــی را دریافــت کنــد. ابتــکار 
شــفافیت صنایــع اســتخراجی افغانســتان بایــد تقویــت گــردد، تــا از عوایــد 

ــه مــردم گــزارش داده شــود.  ــرد و ب ــد صــورت گی ــی تأیی مال
زیرساخت

ــار  ــرک اعم ــک س ــی و ی ــدان هوای ــک می ــدن ی ــدی مع ــیپون - متص س
کــرده اســت، کــه در حــال حاضــر بــرق مــورد نیــاز آن از یــک استیشــن 

ــود. ــن می ش ــود تأمی ــی موج آب
ــرک  ــک س ــی و ی ــدان هوای ــک می ــدن ی ــان مع ــوی -متصدی اوی تولگ
ــی  ــرژی واردات ــه ان ــدن در حــال حاضــر ب ــن مع ــا ای ــد، ام اعمــار کرده ان

ــن متکــی اســت. از چی
یــک  کــه  اســت  کــرده  موافقــت  ســرمایه گذار   - عینــک  مــس 
ــن  ــه ای ــر ب ــن دیگ ــا ممک ــد، ام ــداث کن ــن اح ــی و راه آه ــن برق ستیش
ســرمایه گذاری های مهــم متعهــد نباشــد. دولــت بایــد یــک تحلیــل 
مالــی مســتقل از ســطح پــروژه داشــته باشــد، تــا ببینــد آیــا موضــع شــرایط 
عملیاتــی تغییــر کــرده اســت یــا نــه. نبایــد ایــن امــر باعــث توجیــه شــرکت 

ــردد. ــی اش گ ــدات قبل ــا تعه ــردن ب ــت ک ــتای پش در راس
اسکان مجدد و پرداخت خساره

ــن  ــه 13000 ت ــاره ب ــت خس ــدد و پرداخ ــکان مج ــه اس ــر ب ــیپون  منج س
ــد.  گردی

اوی تولگــوی  ایــن معــدن تقریبــاً در حــدود 89 خانــواده کــه )تقریبــاً بــه 
ــای  ــمار خانواده ه ــان ش ــاخت؛ همچن ــرر س ــید( را متض ــن می رس 400 ت
متأثــر از تطبیــق ایــن پــروژه می توانــد در صــورت توســعۀ پــروژه افزایــش 
یابــد. پرداخــت خســاره در حــد وســیع بــر اســاس معیارهــای بین المللــی 
ــی  ــا تحقیقات ــد ت ــث ش ــدی باع ــکایت های بع ــا ش ــت، ام ــورت گرف ص
انجــام شــود کــه تعــدادی از مشــکالت در ایــن راســتا شناســایی گــردد.

مــس عینــک  بــرای معــدن عینــک بــه عنــوان اولیــن عملیات معــدن کاری 
در افغانســتان، داشــتن یــک ســابقۀ روشــن در راســتای اســکان مجــدد و 
رعایــت حقــوق بشــر بســیار حیاتــی اســت. عملــی نکــردن اســکان مجــدد 
و نــدادن جبــران خســارت بــه گونــۀ درســت، خطــر منازعــۀ خشــونت آمیز 
ــاق  ــزی اتف ــن چی ــز چنی ــاًل نی ــود قب ــه می ش ــه گفت ــراه دارد، ک ــه هم را ب
ــان امضــای  ــران خســارت از زم ــد اســکان مجــدد و جب ــود. رون ــاده ب افت
قــرارداد، »مطابــق بــا دســتورالعمل های اســکان مجــدد بانــک جهانــی« در 
حــال انجــام اســت . وزارت معــادن و پترولیــم در ســال 2011 گــزارش داد 
کــه کارهــای قابــل توجهــی در بخــش اســکان مجــدد جوامــع انجام شــده 
اســت. بــا ایــن حــال، تحقیقــات انجــام شــده توســط ســازمان های جامعــۀ 

ــد اســکان مجــدد و  ــع از رون ــی در ســال 2013 نشــان داد کــه جوام مدن
دریافــت جبــران خســارت و نداشــتن مزایــای اقتصــادی، ناراضی انــد . از 
ــرار  ــر ق ــر مــردم تحــت تأثی ــا توســعۀ ایــن معــدن، بیش ت آن جایــی کــه ب

می گیرنــد، بنــا بــر ایــن، مدیریــت اســکان مجــدد بســیار مهــم اســت. 
انکشاف محلی

ــد کــه 80000 قطعــه مــواد  ــان ایــن معــدن گــزارش دادن ســیپون  متصدی
منفجــر ناشــده را از ســاحه جمــع آوری کردنــد، مکاتــب و کلینیک هایــی 
را اعمــار کردنــد و ســرمایه گذاری های مختلفــی را از طریــق بودجــۀ 

ــد.  ــام دادن ــان انج روستایی ش
ــر را  ــون دال ــن معــدن گــزارش داد کــه 42.2 میلی تولگــوی  متصــدی ای

ــت.  ــرده اس ــت ک ــی پرداخ ــای اجتماع ــرای پروژه ه ب
مــس عینــک - هیــچ سیســتم گزارش دهــی معیــاری در ایــن مــورد 
وجــود نــدارد. بنــا بــر ایــن، شــرکت ها می خواهنــد کــه بــه بهتریــن وجــه 
ممکــن گــزارش دهنــد یــا اصــاًل نمی  خواهنــد. عــالوه بــر ایــن، ارقــام و 
 MJAM آمــار بــه نــدرت مــورد تاییــد قــرار می گیــرد. دولــت و شــرکت
ــاف  ــرمایه گذاری ها روی انکش ــون س ــنی را پیرام ــای روش ــد معیاره بای

محلــی، ایجــاد کننــد.
تأثیرات محیطی

ــه،  ــتفادۀ منطق ــورد اس ــدن در آب م ــای مع ــمانده ها و زباله ه ــیپون  پس س
بخش هــای مهــم تنــوع زیســتی و زیســتگاه های فیــل نشــر شــد. در ســال 
2009 م. در مــورد نفــوذ آب تیزابــی نیــز گزارش هایــی وجــود داشــت. 
ــع  ــه مرات ــی ب ــش دسترس ــدن، کاه ــن مع ــی ای ــرات محیط ــوی  اث تولگ
و چراگاه هــا، کاهــش تحــرک حیوانــات، کاهــش دسترســی آب بــا 
انحــراف دریــای زیرزمینــی و از بیــن رفتــن چشــمه ها بــود. ســازمان های 
 )ESIA( ــی ــی و اجتماع ــت محیط ــرات زیس ــی تأثی ــی ارزیاب ــۀ مدن جامع
در ایــن زمینــه را بســیار ناقــص، ناکامــل و معکــوس توصیــف می کننــد.

مــس عینــک  تأثیــرات محیطــی ایــن معــدن بــا توجــه بــه این کــه ارزیابــی 
ــده  ــده، نگران کنن ــی نش ــی آن علن ــی و اجتماع ــت محیط ــرات زیس تأثی
اســت. ارزیابــی تأثیــرات محیطــی و اجتماعــی بایــد بســیار دقیــق و نهایــت 
واضــح و شــفاف باشــد و فقــط مســایل تخنیکــی نــه، بلکــه پی آمدهــای 
آن بــرای مــردم را نیــز شــامل گــردد. طرف هــا بایــد بــا هــم موافقت هــای 
ــد، در  ــل کنن ــاس آن عم ــر اس ــند ب ــته باش ــایل داش ــن مس ــاره ی ای درب
ــع  ــا جوام ــکالت ب ــر مش ــده درگی ــاالً در آین ــروژه احتم ــن پ ــر آن، ای غی
می گــردد و هزینه هــای پاک ســازی را خواهــد پرداخــت. در این جــا 
نیــز نگرانی هایــی در راســتای تأمیــن آب وجــود دارد، زیــرا معــدن مــس 
عینــک در فاصلــۀ 40 کیلومتــری کابــل قــرار دارد. بنــا بــر ایــن، ارزیابــی 
تأثیــر دسترســی بــه آب در کابــل و دیگــر مناطــق پرجمعیــت بــرای چنــد 

دهــه در آینــده، حایــز اهمیــت اســت. 
استخدام

ســیپون - در مرحلــۀ ساخت وســاز ایــن معــدن، بــرای حــدود 5000 نفــر 
ــاعد  ــت کاری مس ــر فرص ــدود 2000 نف ــرای ح ــات ب ــول عملی و در ط
شــده بــود. تــا ســال 2012، اتبــاع الوس 90 درصــد مشــاغل را بــه خــود 
ــه  ــرای تقویــت اســتخدام الوســی ها ب ــد و برنامــه ای ب اختصــاص می دادن

ــن و متوســط وجــود داشــت. ــی ســطح پایی ســمت های مدیریت
ــای  ــگام کاره ــن در هن ــدود 18000 ت ــرای ح ــدن، ب ــن مع ــوی  ای تولگ
اثنــای عملیــات  بــرای 2500 تــن در  ساخت وســاز معــدن و تقریبــاً 
معــدن کاری، فرصــت کاری فراهــم ســاخته بــود. 95 درصــد از مشــاغل 
ــدود  ــود و ح ــده ب ــغال ش ــتان ی اش ــاع مغلس ــط اتب ــدن، توس ــن مع در ای
یــک ســوم مشــاغل ســطح اجرایــی در ایــن معــدن، نیز توســط شــهروندان 

ــد.  ــرده می ش ــش ب ــتان ی پی مغلس
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ظرفیت های بالقوه و خطرات احتمالی استخراج معادن در افغانستان

ــه  ــن ب ــه 4500 ت ــی، ب ــک جهان ــق بان ــک تحقی ــۀ ی ــر پای ــک  ب مــس عین
ــا  ــن در ســال ششــم ت ــه 2100 ت ــج ســال نخســت؛ ب طــور مســتقیم در پن
ــدن  ــن مع ــا در ای ــت، ت ــاز اس ــا 30 نی ــال 13 ت ــن از س ــه 4100 ت 12؛ و ب
اســتخدام گردنــد. بــه اضافــۀ فرصت هــای کاری غیــر مســتقیم، مجمــوع 
شــمار فرصت هــای کاری کــه انتظــار مــی رود در حــدود 10000 تــا 
ــر  ــی حاض ــد عملیات ــر رون ــود از تأخی ــن ش ــال تخمی ــی 18 س 45000 ط
در ایــن معــدن می تــوان بــرای تهیــۀ نیــروی کاری اســتفاده کــرد. دولــت 
ــۀ مشــاغل نیمه ماهــر  ــۀ آمــوزش و تهی و شــرکای انکشــافی بایــد در زمین
ــنی  ــای روش ــد برنامه ه ــرکت بای ــن ش ــد. ای ــرمایه گذاری کنن ــر س و ماه

ــد. ــته باش ــا داش ــتغال افغان ه ــرای اش ب
تهیه و تدارک محلی

ســیپون - گزارشــگران گــزارش دادنــد که حــدود 27 درصــد از مصارف 
تدارکاتــی کــه تــا ســال 2010 انجــام شــده اســت، بــه شــرکت های ملــی 
تعلــق داشــت - هــر چنــد مشــخص نیســت کــه چگونــه ایــن مصــارف و 

هزینه هــا تعریــف شــده اســت.
تولگــوی  از ســال 2015 تــا 2017 م از 51 تــا 69 درصــد مصــارف مربوط 
ــه شــرکت های ملــی پرداخــت  ــه اجنــاس و خدمــات در ایــن پــروژه، ب ب
ــارف و  ــن مص ــه ای ــه چگون ــت ک ــخص نیس ــد مش ــر چن ــت. ه ــده اس ش

ــف شــده اســت.  ــا تعری هزینه ه
مــس عینــک  اجنــاس و خدمــات مــورد نیــاز بــه جــای این کــه از خــارج 
تهیــه و تــدارک شــود، بهتــر اســت از داخــل کشــور فراهــم شــود، 
ــر،  ــن ام ــه ای ــد. البت ــک می کن ــور کم ــاد کش ــت اقتص ــر در تقوی ــن ام ای
ــد  ــی فاق ــده گان محل ــی تامین کنن ــه طــور کل ــرا ب کار آســانی نیســت؛ زی
ظرفیــت و کیفیــت مــورد نیــاز پروژه هــای بــزرگ اســتخراجی انــد. 
قــرارداد بــا متصــدی معدنــی بایــد شــامل پالن هــای روشــنی در راســتای 
ــۀ منظــم  ــه گون ــد ب ــدارک بای ــه و ت ــوارد تهی ــدارک باشــد و م ــه و ت تهی

ــود.  ــزارش ش گ
منبع: به ضمیمۀ ۲ مراجعه نمایید. 

ــی    ــتر دولت ــت و راجس ــد ثب ــه و واح ــتم یک پارچ ــک سیس ــتۀ 2-2  ی بس
یکــی از مهم تریــن موانــع دولــت افغانســتان در راســتای افزایــش عوایــد 
ــک سیســتم یک پارچــه و واحــد  ــت اســتخراجی، نداشــتن ی ــی صنع مال
ثبــت و راجســتر اســت کــه بــه ویــژه بــا توجــه بــه معــدن کاری در مقیــاس 

ــاز اســت. ــر مــورد نی کوچــک و متوســط بیش ت
دولــت، بــا حمایــت اهداکننــده گان، چندیــن دیتابیــس مرتبــط بــه صنعــت 
اســتخراجی ماننــد دیتابیــس جیولــوژی در ادارۀ ســروی جیولــوژی 
افغانســتان، دیتابیــس معــادن در وزارت معــدن و پترولیــم و ســوابق 
ــن  ــت همچنی ــر گمــرکات را ایجــاد کــرده اســت. دول صــادرات در دفت
ابتــکار شــفافیت صنایــع اســتخراجی را بــرای چندیــن ســال تطبیــق کــرده 
ــه  ــتخراجی ب ــرکت های اس ــق ش ــت از طری ــق پرداخ ــه تصدی ــت ک اس
ــن ســوابق و دیتابیس هــا  ــن حــال، ای ــا ای ــد. ب ــن می کن دولت هــا را تضمی
ــد.  ــرار دارن ــف ق ــا و ادارات مختل ــه در وزارت خانه ه ــور جداگان ــه ط ب
ــل،  ــی های متقاب ــان از بررس ــول اطمین ــتم ها و حص ــن سیس ــال ای ــا اتص ب
ممکــن اســت بــا شناســایی منابــع ایــن ضایعــات، ضایعــات عوایــد مالــی 

ــش داد. ــتخراجی را کاه ــت اس ــل از صنع حاص
قــرارداد  پترولیــم،  و  معــدن  وزارت  کــه  زمانــی  مثــال،  عنــوان  بــه 
معــدن کاری را صــادر می کنــد و حجــم تولیــد و رویالتی هــای قابــل 
پرداخــت را ثبــت می کنــد، ایــن معلومــات بررســی نمی  شــود، تــا 
ــد  ــم تولی ــا حج ــده ب ــع آوری ش ــا جم ــا رویالتی ه ــه آی ــود ک ــده ش دی
مــواد معدنــی مطابقــت دارد؟ در حالــی کــه دفترهــای گمــرکات حجــم 
ــناد  ــن اس ــی ای ــد، ول ــت می کنن ــی را ثب ــواد معدن ــادرات م و ارزش ص

بررســی نمی  شــود، تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه عــوارض دریافت شــدۀ 
ــت دارد؟ ــه، مطابق ــورت گرفت ــادرات ص ــا ص ــی، ب صادرات

ــر ایــن، هــر چنــد ابتــکار شــفافیت صنایــع اســتخراجی بررســی  افــزون ب
ــر  ــن ام ــد، ای ــام می ده ــط را انج ــزرگ و متوس ــرکت های ب ــل ش متقاب
بایــد توســط وزارت مالیــه بیش تــر مــورد توجــه قــرار گیــرد، تــا اطمینــان 
ــا آمــار ابتــکار شــفافیت  حاصــل شــود عوایــد جمــع آوری شــده واقعــاً ب
ــت  ــده از صنع ــت آم ــه دس ــد ب ــت دارد. عوای ــتخراجی مطابق ــع اس صنای
اســتخراجی بایــد بــه گونــۀ جداگانــه و بــا شــفافیت گــزارش داده شــود. 
همچنــان، آمــار و ارقــام وارد کننــده گان مــواد معدنــی افغانســتان، بــرای 
ــرکای  ــط ش ــه توس ــه ک ــا آن چ ــا ب ــدۀ آن ه ــت ش ــام ثب ــا ارق ــه آی این ک
ــه ثبــت رســیده،  ــی در افغانســتان، ب ــی افغان شــان و نهادهــای دولت تجارت
مطابقــت و همخوانــی دارد، بــه طــور متقابــل بررســی شــود. فقــدان 
معلومــات تفصیلــی و دقیــق پیرامــون جریان هــای مختلــف عوایــد حاصــل 
شــده از صنعــت اســتخراجی توســط وزارت مالیــه، بــه ایــن معناســت کــه 

تاییــد مســتقالنۀ آمــار مربــوط غیرممکــن اســت. 
ــود ادارات  ــات موج ــناد و معلوم ــل اس ــاس تحلی ــر اس ــزارش، ب ــن گ ای
مختلــف و تأییــد آن از طریــق مشــاهدات و مصاحبه هــای ســاحه ای، ایــن 
ــن  ــن چنی ــی از تدوی ــۀ مالیات ــش گذاشــته اســت کــه اظهارنام ــه نمای را ب
ــن  ــس و تدوی ــن دیتابی ــال ای ــد. اتص ــت باش ــا اهمی ــد ب ــتمی می توان سیس
بیــن دولتــی در راســتای  سیســتم شریک ســازی اســناد و معلومــات 
ــی و اصــالح آن، کمــک خواهــد  ــد مال ــوارد ضایعــات عوای دریافــت م

کــرد.
برای معلومات بیش تر به ضمیمۀ 5 مراجعه کنید. 

ــد دولتــی از معــدن مــس تولگــوی  بســتّۀ ۲-3  عوای
مغلســتان 

یــک تخمیــن ســاده از ذخایــر مــواد معدنــی زیرزمینــی و منابــع تولگــوی 
ــود.  ــه ب ــورت گرفت ــر ص ــارد دال ــدود 324 میلی ــال 2015( در ح )در س
عوایــد دولتــی حاصــل شــده در طــی 35 ســال از معــادن در ایــن کشــور، 
27 میلیــارد تخمیــن شــده بــود. گرچــه میــزان واقعــی عوایــد مالــی 
ــی از  ــال یعن ــدود 11 س ــتان  در ح ــت مغلس ــط دول ــده توس ــت ش دریاف
2006 تــا 2016، یــک میلیــارد یعنــی حــد اوســط ســاالنه 95 میلیــون دالــر 

ــود .  ب
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شکل 2-10 عواید دولتی از معدن مس تولگوی در مغلستان

منبع: ریو تینتو و دیگران، 2015 - 18

  . ادارۀ سروی جیولوجی ایاالت متحده، 2011م. 
 . میکریدی، پی. 2006م.  

 . تیلور، سی و ستیفن جی. پیترز، و دیوید ایم. سوتفین. 2011م. 
 . رینود، کا. و دیگران، 2011م. 

 . ادارۀ حمایت از سرمایه گذاری افغانستان، 2017م. 
 . وزارت معادن و پترولیم، 2014 م. 

 . راسین ای. 2012م. 
 . مصاحبه ها با معدن کارانی که نمونۀ رنگ های مختلف اونیکس را نشان 

دادند )سپتمبر  اکتوبر 2016م(.   
 . برنامۀ انکشافی ملل متحد، 2018م. 

 . کلیت، تی. ایت ال. 2005م. 
 . فهرست ساحات معدن کاری غیرقانونی که در سال 2013 م توسط 
وزارت معادن و پترولیم منتشر شده است. به نقل از ویلیام ای. بایرد و 
جاوید نورانی، »چپاول مواد معدنی افغانستان« گزارش ویژۀ انستیتوت 
صلح ایاالت متحده 404، جون 2017م، به تاریخ 12 جون 2019 در 
https://www.usip.org/sites/default/ این آدرس انترنتی

industrial-scale-looting-of--sr404/05-2017/files
س قرار  afghanistan-s-mineral-resources.pdf در دس�ت

گرفت.  
 . ایم. سی. سی- جینگسی، 2018م. 

 . EIU، 2012م. 
 . ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان، 2017م. 

  وزارت معادن و پترولیم. 2017. 
  ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان. 2017

  وزارت معادن و پترولیم . 2017.

  وزارت معادن و پترولیم . 2018.
 . تومال سکی، جی.، 2014م. 

 . مصاحبه با معدن کار طال در غزنی )15 جنوری 2017م(.  
  برنامۀ انکشافی ملل متحد. 2018.

 . نرخ رویالتی با توجه به منرال های مختلف، متفاوت است.  
   سازمان جهانی شاهد. 2018. 

  . وظایف اصلی این وزارت صدور جواز، تفتیش، تولید معلومات 
جیولوژی، تنظیم و جمع آوری رویالتی ها می باشد.

 . TFBSO، 2011م. 
 . بی. بی. سی، 2014م. 

 . بلومبرگ، 2011م. 

 . معلومات دقیق و تفصیلی پیرامون اینکه رقم یک تریلیون دالر، چگونه 
تخمین شده، به دسترس مردم قرار داده نشده است.  

 . در حالی که وزارت معادن و پترولیم در گزارش از دسته بندی 
معدن کاری به مقیاس کوچک و بزرگ استفاده می کند، اما ما در بین 

مقیاس کوچک، متوسط و بزرگ معدن کاری تفاوت قایل هستیم. 
آن چه که توسط وزارت معادن و پترولیم  به عنوان معدن کاری در 

مقیاس بزرگ طبقه بندی شده است، در این جا بین مقیاس متوسط و 
مقیاس بزرگ مشخص می شود. استخراج معادن در سطح متوسط 

در حال حاضر در افغانستان جریان دارد و به معنای استخراج معادن 
با سرمایه گذاری حدود 50000 تا چند میلیون دالر است. در حالی 

که معدن کاری در مقیاس بزرگ )و همچنین نفت و گاز( حاکی از 
پروژه هایی با سرمایه گذاری صدها میلیون دالر یا بیشتر از آن است. 
در معدن کاری به سطح وسیع یا بزرگ، در حال حاضر کدام پروژۀ 

استخراجی در افغانستان وجود ندارد.  
جمهوری اسالمی افغانستان، 2004م. 

برنامۀ انکشافی ملل متحد. 2018.
کنفرانس توسعه و تجارت ملل متحد، 2019م. 

  صندوق بین المللی پول، 2014م. بسیاری از کشورها عواید منبع شان را 
به گونۀ جداگانه منتشر نمی کنند، اما کشورهایی که معدن کاری، نفت 

و گاز در آن از جمله صنایع قابل توجهی می باشد به طور فزاینده ای 
معلوماتی را در این راستا در دسترسی قرار می دهند. 

باید توجه داشت که این برآورد به فرضیات اساسی آن، در حد باال 
حساس است و بنا بر این ممکن است در معرض حاشیه های قابل توجهی 

از اشتباه باشد. 
هم مانند مورد فوق.

ادارۀ کمرگات افغانستان، 2016م.  
 برنامۀ انکشافی ملل متحد. 2018.

در دوره های مورد نظر تفاوت کمی وجود دارد؛ زیرا افغانستان از سال 
مالی مارچ تا مارچ استفاده می کند، در حالی که پاکستان از سال مالی 

جوالی تا جون استفاده می کند. بنا بر این، این دوره برای افغانستان مارچ 
2015 - مارچ 2018 و برای پاکستان، جوالی 2015 - جون 2018 است. 

تحلیل های انجام شده با استفاده از معلومات برای تالک و زغال سنگ 
از ادارۀ مرکزی احصاییۀ افغانستان، »جدول های صادرات کشورها و 

اجناس« و دفتر احصاییۀ پاکستان، »واردات اجناس و کشورها« صورت 
گرفته است. آخرین دسترسی 11 نومبر 2018 
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 . مانند مورد فوق.  
  . ادارۀ گمرکات افغانستان، 2018م. 

  سازمان جهانی شاهد. 2018. 
 . این ها آخرین آمارهای موجود پیرامون عواید صنعت استخراجی از 

گزارش های ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان از سال های 
مختلف است.   

 . مقدار قابل توجهی از معادن در افغانستان، در آمارهای تولید و تجارت 
گرفته نمی شود. با این حال، حتا این تخمین ها به طور بالقوه ای میزان 

اشتباه بزرگی اند. متعاقباً برآورد عاید بالقوۀ مالی مبتنی بر آن ها نیز در 
معرض اشتباه بزرگی قرار دارد. عالوه بر این، حتا اگر فعالیت های 

منرالی کاماًل در اسناد و معلومات رسمی ضبط و ثبت شده باشد، این 
غیر واقع بینانه است که انتظار داشته باشیم از تمام این فعالیت ها مالیات 

گرفته شده باشد. با این وجود، رقم عواید مالی احتمالی از صنعت 
استخراجی، بر خالف عواید جمع آوری شدۀ فعلی، »آنچه را می توان 

جمع آوری کرد« را نشان می دهد. 
 . تا سال 2017م، برآورده شده بود که در حدود 5000 باشد.  

 . بر اساس معلومات ادارۀ مرکزی احصائیه محاسبه شده است، 2018م.  
  بانک جهانی2012م 

  ادارۀ مرکزی احصائیه، 2018م 
 . کاسبی ای و دیگران، 2017م 

 . به هدف این گزارش، سنگ الجورد به عنوان یک منرال مورد توجه 
قرار گرفت اما از لحاظ تخنیکی یک منرال نیست، بلکه نتیجۀ تراکم سه 

منرال: الجورد، افغانیت و پیریت است.   
 . میکون، 2016م. 

 . برای توضیحات قابل دسترسی، به میکون انترنشنل LLC مراجعه 
کنید. 2016م. گزارش دهی منابع منرالی  تفاوت میان CIM. JORC و 

دیگران، سپتمبر 2016م.
 . برای مقایسۀ دقیق به ضمیمۀ شماره 2 مراجعه کنید.  

 . این پروژه ها در مراحل مختلف استخراج قرار دارند. تولگوی 
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ــی  ــاً غیرقانون ــده، غالب ــم ش ــر تنظی ــتان کمت ــا در افغانس ــتخراج منرال ه اس
بــوده و در مناطقــی از کشــور توســط نخبــه گان سیاســی و یــا شورشــیانی 
کــه آنــان بــا اخــذ مالیــات از آن می تواننــد دســتگاه جنگی شــان را 
ــان  ــی همچن ــف نظارت ــای ضعی ــود. فض ــرول می ش ــد، کنت ــل کنن تموی
زمینــه را بــرای فســاد مســاعد می ســازد. در همیــن حــال، جوامــع محلــی 
ــوق  ــات حق ــده و از تخلف ــر مان ــل گی ــای متقاب ــد در درگیری ه می توانن

بشــر رنــج ببرنــد. 
در برخــی از مناطــق کشــور، رونــد اســتخراج منرال هــا توســط نخبــه گان 
این ســو  بــه  از ســال 1980  سیاســی و شورشــیان کنتــرول می شــود. 
ــه  ــادی ک ــابق جه ــان س ــبکه های قوماندان ــط ش ــادن توس ــماری از مع ش
بعــد از ســقوط رژیــم طالبــان، در دوره هــای مختلــف موقعیت هــای 
بــا نفــوذی را در دولــت از خــود کردنــد، اداره می شــود . در هنــگام 
ــان  ــوروی، در بدخش ــاد ش ــه اتح ــال 1980 علی ــت در س ــش مقاوم جنب
ــۀ  ــزرگ هفتگان ــای ب ــی از گروه ه ــال، یک ــوان مث ــه عن ــیر ب و درۀ پنجش
ــه  ــادن را ب ــرول مع ــرد، کنت ــری می ک ــت را رهب ــه مقاوم ــن ک مجاهدی
دســت گرفــت بــا اســتفاده از عوایــد آن جنــگ را تمویــل می کنــد. ایــن 
ــه  ــی ب ــواد معدن ــاق م ــه قاچ ــه ب ــۀ آزادان ــه گون ــت و ب ــا معافی ــبکه ها ب ش
خــارج از کشــور می پرداختنــد . در ایــن راســتا، مالکیــت و بهره بــرداری 
معــادن از ادارات بــه افــرادی انتقــال یافــت کــه از عوایــد معــدن کاری بــه 
ــد. در  ــای قدرت شــان اســتفاده می کردن ــای پایه ه منظــور گســترش و بق
ــی و کاهــش تقاضــا  ــد کمک هــای بین الملل ــا کاهــش رون ــن اواخــر ب ای
ــرای ساخت وســاز ســاختمان ها، برخــی از شــرکت های ســاختمانی نیــز  ب

ــد.  ــدن کاری رو آورده ان ــه ســکتور مع ب
ــرول  ــت بدخشــان تحــت کنت ــال، معــدن الجــورد در والی ــوان مث ــه عن ب
قومانــدان امنیــۀ ســابق ایــن ولســوالی و همراهــان و نزدیــکان وی می باشــد 
ــن  ــه«  . ای ــد. »قل ــکیل می دهن ــتا تش ــن راس ــی را در ای ــاختار اول ــه س ک
ــه اجــاره  ــا تونل هــای آن( را ب قلــۀ ســاختار، معــدن )شــاخه های معــدن ی
ــه  ــان ک ــه معدنچی ــد ب ــای جدی ــردن تونل ه ــاز ک ــت ب ــا جه ــد ی می ده
ایــن ســاختار را تشــکیل می دهنــد، جــواز می کنــد.  قشــر متوســط 
ــدن کاری در  ــرکت مع ــان ش ــادل صاحب ــی مع ــان متصدیان ــن معدنچی ای
ــه  ــی، ب ــدی و فزیک ــت تص ــدل امنی ــان، در ب ــمی اند. معدنچی ــش رس بخ
ــکل از  ــوم متش ــف س ــد. ردی ــت می کنن ــات پرداخ ــاختاری مالی ــۀ س قل
کارگــران معــدن کاری اســت کــه توســط معدنچیــان اســتخدام می شــوند. 
ــه  ــد کــه ب ســرانجام، جوامــع محلــی در روســتاهای اطــراف وجــود دارن
عنــوان اساســی بــرای تــدارکات، تأمیــن و ســازماندهی ترانســپورت مــواد 
ــن  ــن در تأمی ــاختاری ممک ــۀ راس س ــن قل ــد. ای ــت می کنن ــی خدم معدن
امنیــت، ســاخت مســاجد در دهکده هــای محلــی و ســاختن جاده هــا 

ــد . ــی باش ــع محل ــع جوام ــه نف ــد ب ــه می توان ــد ک ــرمایه گذاری کن س
منرال تمویل کنندۀ جنگ 

ــه  ــد اســتخراج مــواد معدنــی توســط گروه هــای شورشــی ب کنتــرول رون
ایــن معنــا اســت کــه از منابــع معدنــی در راســتای تمویــل مالــی و تقویــت 
درگیــری و جنگ هــا اســتفاده صــورت می گیــرد. ایــن امــر ضمــن 
ــه گســترش خشــونت  این کــه مشــروعییت دولــت را تضعیــف ســاخته، ب
در بیش تــر مناطــق کشــور نیــز می انجامــد . گروهــی کــه بیش تــر از 
ــت،  ــان اس ــروه طالب ــردد، گ ــل می گ ــتخراجی تموی ــت اس ــۀ صنع ناحی
ــالمی  ــت اس ــوان دول ــر عن ــی زی ــو گروه ــه این س ــال 2015 م ب ــا از س ام
ــت  ــدان رقاب ــه می ــا ب ــی، پ ــر معدن خراســان ، در راســتای تصاحــب ذخای

گذاشــته اســت. 
صنعــت اســتخراجی پــس از مــواد مخــدر دومیــن منبــع عایــد بــرای طالبان 
می باشــد . طالبــان مالیــات و »پــول محافظــت« از کارگــران معــدن کاری 
ــه  ــت ک ــده اس ــزارش ش ــال، گ ــوان مث ــه عن ــد. ب ــع آوری می کنن را جم

ــن  ــر ت ــدل ه ــار در ب ــت ننگره ــیرزاد والی ــوالی ش ــدن کاران در ولس مع
ــوان  ــه عن ــت ب ــه دول ــر ب ــان و 10 دال ــه طالب ــر ب ــک، 12 دال ــدن تال از مع
ــی ســاحه ای از  ــان کارهــای تحقیقات ــد . همچن ــات پرداخــت می کنن مالی
ــدن کاری از  ــرکت های مع ــر ش ــه اکث ــد ک ــان می ده ــد نش ــت هلمن والی
ــر  ــه ه ــه دســت آورده و ب ــواز ب ــان ج ــت و طالب ــم دول ــرف ه ــر دو ط ه
ــرکت ها  ــی ش ــه برخ ــی ک ــد؛ در حال ــت می کنن ــه پرداخ ــرف مالی دو ط
تنهــا از طالبــان جــواز دریافــت کــرده و در حــدود 10 دالــر مالیــه بــه ایــن 
گــروه می پردازنــد . در مــوارد دیگــر، تاجــران گــزارش داده انــد کــه در 
ــت  ــه در والی ــد ک ــان می پردازن ــه طالب ــه ب ــر   مالی ــن 6.7 دال ــر ت ــدل ه ب

ــید.  ــر می رس ــون دال ــه 8 میلی ــال 2017 م ب ــار در س ننگره
اخیــراً، گــروه دولــت اســالمی والیــت خراســان بــا قطــع حمایــت مالــی از 
مرکــز داعــش، بــه بهره بــرداری از بخــش معــدن کاری رو آورده اســت. 
ــوان دریافــت  ــه عن ــت ب ــد ثاب ــع عای ــون دارای منب ــن اکن ایــن گــروه همی
ــت  ــد . دول ــر می باش ــنگ مرم ــت و س ــک، کرومی ــر تال ــات از ذخای مالی
اســالمی والیــت خراســان حضــور گســتردۀ خــود را در ولســوالی اچیــن 
ــرده  ــظ ک ــت، حف ــک اس ــدن تال ــار از مع ــه سرش ــار ک ــت ننگره والی
و در حــال حاضــر بیــن طالبــان و دولــت اســالمی والیــت خراســان 
ــروه  ــان دارد . گ ــق جری ــن مناط ــرول ای ــرای کنت ــدی ب ــای ج رقابت ه
ــت  ــت خراســان اســتخراج معــدن نفری ــت اســالمی والی دیگــری از دول
و جاســپر را در ولســوالی گوشــتۀ ننگرهــار آغــاز کــرده اســت . همچنیــن 
گــزارش شــده اســت کــه دولــت اســالمی خراســان در برخــی از معــادن 
در ننگرهــار نیــز ســرمایه گذاری کــرده و در آن جــا ماشــین آالت و 
الری هــای مخصــوص ترانســپورت معــدن تالــک را فراهــم ســاخته اســت 
. دولــت اســالمی والیــت خراســان هــم توســط نیروهــای دولتــی و هــم از 
ــن  ــان در ای ــی پایگاه های ش ــه و از برخ ــرار گرفت ــه ق ــورد حمل ــان م طالب
ــا ایــن حــال، گــروه دولــت اســالمی خراســان  ــده شــده اند. ب والیــت ران
اخیــراً منطقــۀ میــرک خیــل ولســوالی شــیرزاد را کــه دارای بهتریــن 
ــان  ــرده و از معدنچی ــرف ک ــاره تص ــد، دوب ــان می باش ــک جه ــدن تال مع
تالــک خواســته کــه بــه فعالیــت معــدن کاری ادامــه دهنــد و همــان مبلــغ 
مالیاتــی را کــه قبــاًل بــه طالبــان می پرداختنــد، بــه آنــان بپردازنــد . عــالوه 
ــان  ــای انتخابی ش ــی را از حوزه ه ــان مالیات ــه طالب ــی ک ــن، در حال ــر ای ب
ــات  ــری مالی ــروه دیگ ــه گ ــه ب ــتند ک ــن نیس ــران ای ــد و نگ ــع می کنن جم
پرداخــت شــود، ولــی گــروه دولــت اســالمی خراســان معدنچیانــی را کــه 
ــد. ــازات می کن ــدت مج ــه ش ــد، ب ــات می دهن ــر مالی ــای دیگ ــه گروه ه ب

پیــش از ایــن، گروه هــای مخالــف بخــش عمــده ای از عواید شــان را در 
مناطقــی دورتــر از مراکــز دولتــی دریافــت می کردنــد. بــا ایــن حــال، بــه 
نظــر می رســد کــه ایــن مناطــق در حــال تغییــر اســت؛ زیــرا حتــا مناطــق 
ــورد  ــک ننگرهــار( م ــال، ســاحات تال ــوان مث ــه عن ــل )ب ــه کاب نزدیــک ب

اختــالف گــروه دولــت اســالمی خراســان و طالبــان قــرار دارد .
ــت  ــای پرداخ ــده، مزای ــا مالیات دهن ــدن کار ی ــرکت مع ــک ش ــد ی از دی
ــن  ــرات نپرداخت ــه خط ــی ک ــت، در حال ــدود اس ــت مح ــه دول ــات ب مالی
مالیــات بــه مخالفــان بســیار زیــاد اســت. بــه ویــژه گــروه دولــت اســالمی 
خراســان کــه بــا اعمــال مجازات هــای وحشــیانه شــناخته شــده اســت. بــه 
عنــوان مثــال، گــزارش شــده اســت کــه گــروه دولــت اســالمی خراســان 
در ننگرهــار، 10 تــن از متصدیــان معــدن کار را بــه دلیــل نقــض مقــررات 

تعییــن شــدۀ ایــن گــروه، تــرور کــرده اســت .
طالبــان حداقــل در مناطقــی کــه تحــت کنتــرول آنــان قــرار دارد، 
در  می کننــد.  محافظــت  مالیه دهنده گان شــان  از  و  تأمیــن  را  امنیــت 
ــد  ــاور ان ــن ب ــر ای ــدن کار ب ــرکت های مع ــادی و ش ــای ع ــع، افغان ه واق
ــت  ــن امنی ــه تأمی ــادر ب ــر ق ــان، بهت ــون و مقررات ش ــق قان ــان طب ــه طالب ک
ــدن کاری  ــرکت های مع ــد. ش ــم و قانون«ان ــت »نظ ــتقرار و حاکمی و اس
ــط  ــه توس ــی ک ــه از قراردادهای ــد ک ــزارش کرده ان ــس گ ــنگ اونیک س
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طالبــان صــادر شــده، نســبت بــه دولــت، امنیــت بهتــری دارنــد . نماینــدۀ 
ــان و  ــه طالب ــه را ب یــک شــرکت معــدن کار گفــت کــه آن هــا یــک مالی
دیگــری را بــه دولــت پرداخــت می کننــد و هــر دو امنیــت آنــان را تأمیــن 
ــد . ــل می کنن ــع را ح ــا جوام ــوط ب ــات مرب ــن اختالف ــد و همچنی می کنن

ــز از  ــتخراجی نی ــت اس ــل در صنع ــی دخی ــۀ دولت ــات بلندپای ــا مقام حت
ــرکت  ــک ش ــال، ی ــوان مث ــه عن ــتند. ب ــاف نیس ــان مع ــای طالب مالیات ه
معــدن کاری در والیــت کنــر کــه در عقــب آن یــک عضــو پارلمــان قــرار 
ــان، 15 درصــد  ــه طالب ــات را ب ــه می شــود کــه 15 درصــد مالی دارد، گفت
ــت  ــه گــروه دول ــان پاکســتان و 15 درصــد دیگــر را ب ــه تحریــک طالب ب

اســالمی خراســان می پــردازد . 
ــاالران و گاه گاه  ــی، جنگ س ــه های محل ــا، ملیش ــن گروه ه ــر ای ــزون ب اف
نیروهــای امنیتــی نیــز گــزارش شــده کــه از مــواد معدنــی مالیــات 
می گیرنــد یــا در اســتخراج غیرقانونــی مــواد معدنــی – بــه طــور مســتقیم 
یــا از طریــق همــکاران و اعضــای خانوادۀ شــان، دخیــل می باشــند . مــواد 
معدنــی بــه جــدال درگیــری در افغانســتان تبدیــل شــده انــد - آهنربایــی 
ــه  ــی ب ــری. افغان هــای معمول ــی درگی ــن مال ــع تأمی ــری و منب ــرای درگی ب
شــدت تحــت تأثیــر رقابــت منابــع معدنــی بیــن دولــت، طالبــان، دولــت 
ــرار  ــی ق ــی و شــبکه های جنای اســالمی شــاخه خراســان، شورشــیان محل

دارنــد.
معدن کاری غیرقانونی

بخــش عمــده ای از فعالیت هــای معــدن کاری در افغانســتان  بــه شــکل های 
فعالیت هــای  ایــن  از  عظیمــی  بخــش  اســت.  غیرقانونــی  متفاوتــی 
ــه  ــا ب ــا دهه ه ــا ی ــه از قرن ه ــوده ک ــمی ب ــا غیررس ــتی ی ــدن کاری دس مع
ــه  ــرار نگرفت ــی ق ــررات دولت ــن و مق ــت قوانی ــه دارد و تح ــو ادام این س
ــک  ــاس کوچ ــدن کاری در مقی ــرکت های مع ــب آن، ش ــه تعقی ــت. ب اس
ــه دارای  ــود دارد ک ــان وج ــرول مخالف ــت کنت ــق تح ــط در مناط و متوس
ــم،  ــادن و پترولی ــۀ وزارت مع ــه گفت ــند. ب ــی نمی باش ــای دولت قرارداده
بیــش از 350 ســاحۀ اســتخراج غیرقانونــی زغال ســنگ در ولســوالی های 

ــود دارد . ــتان وج ــف افغانس مختل
ــه  ــت ک ــرول دول ــت کنت ــق تح ــمی در مناط ــرکت های رس ــی از ش برخ
ــان  ــه آن ــی ک ــافی اند، از آنجای ــش اکتش ــا در بخ ــط دارای قرارداده فق
ــک  ــد. ی ــت دارن ــی فعالی ــور غیرقانون ــه ط ــد، ب ــز می کنن ــدن کاری نی مع
مطالعــۀ صــورت گرفتــه در پنــج معــدن در سراســر کشــور نشــان داد کــه 
ــود،  ــدن کاری می ش ــافی مع ــرارداد اکتش ــک ق ــت ی ــا تح ــادن ی ــن مع ای
ــا در مناطــق مجــاور محالتــی کــه قــرارداد معــدن کاری در آن اِعمــال  ی

ــد . ــرار می گیرن ــدن کاری ق ــورد مع ــده، م ش
ــوار  ــن دش ــا، ای ــیاری از کاروباره ــرای بس ــع، ب ــر، در واق ــوی دیگ از س

اســت کــه قانونــاً طبــق قراردادهــای معتبــر دولتــی عمــل کننــد. بســیاری 
از قراردادهــا بــرای دوره هــای بســیار کوتــاه یعنــی تنهــا بــرای چنــد مــاه 
صــادر می شــود؛ در حالــی کــه در عیــن حــال، صــدور جــواز قراردادهــا 
چهــار مــاه طــول می کشــد، هــر چنــد ممکــن اســت تمدیــد آن ســریعتر 
انجــام شــود.از 821 قــرارداد معــدن کاری کوچــک، حــدود 15 درصــد 
آن، بــرای مدت هــای طوالنــی از یــک تــا 8 مــاه، 56 درصــد دیگــر بــرای 
ــش  ــی بی ــدت طوالن ــرای م ــده ب ــد باقی مان ــال و 29 درص ــا دو س ــک ی ی
از دو ســال صــادر شــده اســت . از آن جایــی کــه اکثــر قراردادهــا بــرای 
ــر  ــاد را در ب ــت زی ــز وق ــد آن نی ــاه صــادر می شــوند  و تمدی مــدت کوت
ــار ممکــن وارد وضعیــت متفــاوت قانونــی بــودن  می گیــرد، یــک کاروب
ــار  ــک ب ــار ی ــک کاروب ــت ی ــد اس ــرا بعی ــود؛ زی ــودن ش ــی ب و غیرقانون
ــا بســیاری  ــد. حت ــه کار شــروع کن ــاره ب ــف و دوب ــش را متوق فعالیت های
از آن هــا همچنیــن پــس از لغــو قراردادهای شــان در یــک وضعیــت 
کامــال غیرقانونــی بــه فعالیت شــان ادامــه می دهنــد. همچنیــن مــواردی از 
شــرکت های معــدن کاری وجــود دارد کــه در پــی »تطهیــر مــواد معدنــی« 
انــد، یعنــی شــرکت های قانونــی اقــدام بــه خریــد مــواد معدنــی می کننــد 
کــه بــه طــور غیرقانونــی اســتخراج شــده و ســپس آن را بــه صــورت مــواد 
معدنــی قانونــی می فروشــند  . بــه گفتــه  وزارت معــادن و پترولیــم، دولــت 
ــی  ــه فن ــری کمیت ــه رهب ــی ب ــادن فعل ــای مع ــه بررســی قرارداده شــروع ب
کــرده اســت کــه مشــکالت و مــوارد مربــوط بــه هــر قــرارداد را شناســایی 
ــا دســامبر  ــه می دهــد. ت ــه کمیتــه تــدارک ملــی ارائ کــرده و توصیــه را ب

2019 حــدود 25 قــرارداد ارزیابــی شــده اســت.
اســتخراج غیرقانونــی ممکــن اســت ســودآور باشــد، امــا بســیار کارآمــد 
نیســت. متصدیــان معــدن کاری غیرقانونــی در امــور معــدن کاری شکســت 
ــه عنــوان مثــال، اســتخراج معــدن بــدون  ــاکام می ماننــد. ب ــد و ن می خورن
پیمــودن مراحــل اکتشــافی، بیش تــر رنــج آور و مملــو از اشــتباهات 
اســت. ایــن مســأله بــرای معدنچیانــی کــه در ســاحات معــدن کاری فعالــی 
کــه دارای منابــع معدنــی فــراوان هســتند، مشــکلی ایجــاد نمی  کنــد، امــا 
ــتخراج  ــی، اس ــورت کم شــدن مــواد معدن ــا در ص ــر ی ــق دیگ در مناط
ــی  ــتخراج غیرقانون ــت. اس ــع اس ــاع مناب ــای ضی ــه معن ــاف ب ــدون اکتش ب
معــادن نیــز ســودمند نبــوده و پیامدهــای مخربــی در پــی دارد. متصدیــان 
ــزات  ــه ســرمایه گذاری در تجهی ــادر ب ــاس کوچــک ق ــدن کار در مقی مع
مناســب معــدن کاری نیســتند و معمــوالً از روش انفجــار معــدن اســتفاده 
می کننــد. بــه عنــوان مثــال، 80 تــا 90 درصــد از الجــورد و مرمــر موجــود 
ــی ارزش  ــل توجه ــزان قاب ــه می ــار    ب ــرد. انفج ــن می ب ــدن را از بی در مع
ــن  ــرا ای ــد؛ زی ــش می ده ــدن کاری را کاه ــل از مع ــد حاص ــواد و عوای م
کار، مقادیــر بالک هــای بزرگ تــر و بــا ارزش تــر مــواد معدنــی را 

شکل 3-1. سازمان استخراج غیررسمی الجورد الپیس
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ــرکت های  ــد. ش ــش می ده ــود، کاه ــت می ش ــش قیم ــث افزای ــه باع ک
بــا  انفجــار  شــیوۀ  کــردن  جایگزیــن  بــا  می تواننــد،  معــدن کاری 
ــج  ــا پن ــی ت ــد خــود را از مــواد معدن ــاع، عای ــر و کــم ضی روش هــای بهت
ــش  ــرزش، پخ ــاد ل ــث ایج ــار باع ــن انفج ــد . همچنی ــش دهن ــر افزای براب
ــود  ــدید می ش ــار ش ــاک و دود و غب ــای خطرن ــاب صخره ه ــا، پرت گازه
کــه بــه محیــط زیســت آســیب می رســاند و صحــت و امنیــت کارگــران 
را بــه خطــر مواجــه می ســازد. معــدن کاری غیرقانونــی نیــز بــه طــور کلــی 
دارای برنامه ریــزی ضعیــف ســاحه و مدیریــت عقب مانــده اســت. از 
طــرف دیگــر، شــرکت هایی کــه بــه صــورت قانونــی فعالیــت می کننــد، 
ــد و  ــتخدام می کنن ــر را اس ــان ماه ــایر کارشناس ــران و س ــاالً انجین احتم
ــدن کاری  ــد . مع ــتفاده می کنن ــادن اس ــتخراج مع ــر اس ــای بهت از روش ه
غیرقانونــی همچنیــن رشــد و توســعۀ کاروبــار را تحــت تأثیــر قــرار 
می دهــد و می توانــد منجــر بــه »رفتــار گلــه« شــود و قیمــت مــواد معدنــی 

ــاورد )بســتۀ 3- 1(. ــن بی را پایی
قاچاق

ــی و  ــنگ های قیمت ــال، س ــد ط ــاال مانن ــا ارزش ب ــی ب ــواد معدن ــاق م قاچ
نیمه قیمتــی نســبتاً کار ســاده ای اســت. ایــن مــواد بــه عنــوان مــواد معدنــی 
ــده و  ــق پراکن ــانی در مناط ــه آس ــه ب ــود ک ــناخته می ش ــارت« ش ــل غ »قاب
دوردســت مخفــی شــده می توانــد . بــا ایــن حــال، قاچــاق، دیگــر محــدود 
بــه مــواد معدنــی قابــل غــارت، نمی  شــود. در مناطقــی کــه زیــر کنتــرول 
ــی، قاچــاق  ــاس صنعت ــم در مقی ــی حجی ــواد معدن ــرار دارد، م ــان ق مخالف
می شــود - از جملــه آن هایــی کــه بــرای اونیکــس، تالــک، زغال ســنگ، 
فعالیت هــای  ایــن  می شــود.  اســتفاده  کرومیــت  و  نفریــت  یشــم، 
ــپس  ــد، و س ــاق می افت ــکار اتف ــورت آش ــه ص ــی ب ــدن کاری غیرقانون مع
ــای  ــداد جاده ه ــزرگ در امت ــای ب ــا الری ه ــده ب ــر ش ــی ذک ــواد معدن م
ــواد  ــد . م ــور می کنن ــتان عب ــرحد افغانس ــرده و از س ــت ک ــی حرک اصل
معدنــی ماننــد ســنگ مرمــر در افغانســتان کــه بــه طــور معمــول از طریــق 
ــود و  ــتخراج می ش ــمی اس ــای رس ــط بخش ه ــی توس ــکتورهای صنعت س

ایــن کار غالبــاً بــه طــور غیرقانونــی صــورت می گیــرد. بــه عنــوان مثــال، 
ســنگ اونیکــس در یــک شــهرک صنعتــی در والیــت هلمنــد کــه دارای 
ســرحد نزدیــک و وســیع بــا پاکســتان اســت، اســتخراج و تقریبــا همــه اش 

ــود. ــتاده می ش ــتان فرس ــه پاکس ب
توســط  آن  قاچــاق  و  معدنــی  مــواد  اســتخراج  مــوارد،  برخــی  در 
ــم  ــان فراه ــان برای ش ــط طالب ــهولت های توس ــه س ــتانی ک ــران پاکس تاج
ــادن  ــتخراج مع ــد، از اس ــان در هلمن ــود. طالب ــام می ش ــت، انج ــده اس ش
رویالتی هــا جمــع آوری می کننــد و از تاجــران از درک ذخیرۀ ســازی 
اونیکــس قبــل از صــادرات آن بــه پاکســتان، عــوارض می گیرنــد. طالبــان 
ــرای  ــد و ب ــنجش وزن ان ــتگاه س ــا دارای دس ــی وزن الری ه ــرای بررس ب
ــتفاده از  ــراً اس ــد و اخی ــول می گیرن ــی پ ــه کراچ ــن ب ــل مطمی حمل ونق

ــد . ــرار داده ان ــع ق ــس را من ــر اونیک ــدن مرم ــار در مع روش انفج
بــه همیــن ترتیــب، شــماری از تاجــران پاکســتانی در اســتخراج غیرقانونــی 
ــت دخیــل می باشــند. طالبــان پوســته های تالشــی را در  معــدن کرومی
مســیرهای اصلــی ایــن والیــت مســتقر کــرده و از هــر الری حامــل 
کرومیــت مالیــات می گیرنــد. پــول قابــل پرداخــت بــرای ایــن معامــالت 
روپیــۀ پاکســتانی اســت و ایــن شــرکت ها قبــل از ورود بــه افغانســتان، از 
ــای  ــن فعالیت ه ــی از ای ــبکۀ حقان ــد . ش ــت می کنن ــواز دریاف ــان ج طالب
ــبثات  ــد و تش ــت می کن ــات دریاف ــرده و از آن مالی ــت ک ــاق حمای قاچ

ــد .  ــدازی می کن ــود را راه ان ــی خ قاچاق
فساد اداری

شــواهدی وجــود دارد کــه حتــا شــرکت های معــدن کاری کــه در 
چارچــوب قــرارداد بــه طــور قانونــی فعالیــت می کننــد، در راســتای 
ــات  ــوند. تحقیق ــه رو می ش ــاد اداری روب ــا فس ــرارداد ب ــاد ق ــۀ انعق پروس
عمیــق مــوردی از پنــج معــدن کــه در ســال 2015 انجــام شــد، بی نظمی هــا 
و تخلفــات متعــدد را در رونــد مناقصــۀ قراردادهــای معــدن کاری و متعاقباً 
ــه  ــد ک ــان می ده ــق نش ــن تحقی ــد  . ای ــان می ده ــرای آن، نش ــد اج رون
تهیــۀ اســناد مناقصــه بــرای قراردادهــا جعــل می شــود، تــا ایــن قراردادهــا 

الری هــا بــرای تکمیــل مراحــل قانونــی و رســمی گمرکــی و صادارتــی در کاروان عمومــی ایســتاده انــد. همــه روزه صــد هــا الری ســنگ تالــک از راه بنــدر تورخــم از افغانســتان بــه پاکســتان صــادر میشــود. عکــس - 
شــرکت افغانیــت 
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شکل 3-2 – شاخص حکومت داری منابع، امتیازات و رده بندی کشورها

منبع: بر اساس اطالعات انستیتوت حکومت داری منابع طبیعی،2017م. 
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بــه شــرکت های منتخبــی کــه مزایــای ناعادالنــه ای را نیــز دریافــت 
ــر  ــت تأثی ــز، تح ــا نی ــدور قرارداده ــد ص ــود. رون ــپرده ش ــد، س می کنن
ــن  ــات روش ــن تحقیق ــورد ای ــج م ــر پن ــرار دارد. در ه ــت مداران ق سیاس
شــده کــه قراردادهــای معــدن کاری بــه نفــع سیاســت مداران یــا نزدیــکان 
ــا  ــا جمــع آوری نشــده اســت. قرارداده ــا از آن ه ــوده و رویالتی ه ــان ب آن
ــو  ــا لغ ــالح و ی ــا اص ــدن کاری، باره ــرکت های مع ــع ش ــه نف ــان ب همچن

شــده اند.
ــۀ اســناد و دیتابیــس قراردادهــای معــدن کاری در ســطح  تحلیــل و تجزی
کوچــک، نشــان مــی داد کــه در مــدت قراردادهــا و رویالتی هــا تفــاوت 
ــام  ــات در انج ــه مقام ــد ک ــان می ده ــر نش ــن ام ــود دارد و ای ــادی وج زی
قراردادهــا، صالحیــت و اختیــار اســتفاده از زمینه هــای فســاد را دارنــد. بــه 
گونــۀ مثــال، مــدت قراردادهــا بــرای ســنگ رخــام از یــک تــا ده ســال، 
بــرای انــواع مــواد معدنــی صنعتــی از یــک تــا 12 ســال و بــرای مصالــح 
ــری ها  ــن خودس ــت . چنی ــوده اس ــال ب ــا ده س ــاه ت ــک م ــاختمانی از ی س
ــا  ــد قرارداده ــد تمدی ــد و رون ــان می ده ــدرت را نش ــتفاده از ق ــوء اس س
می توانــد، مــدت زیــادی طــول بکشــد کــه بــا پرداخــت »هــر چــه زودتــر 

ــد. ــه مســووالن، ســرعت می یاب ــول« ب پ
ــال  ــرکت ها دنب ــیاری از ش ــه بس ــود ک ــث می ش ــادها، باع ــه فس ــن گون ای
مالیه هــای  نمی  داننــد،  هرگــز  آن هــا  زیــرا  نباشــند،  قــرارداد  بســتن 

ــخصی. ــب ش ــه جی ــا ب ــی رود ی ــت م ــۀ دول ــه خزان ــده ب ــت ش پرداخ
اگــر چــه مقامــات دولتــی و انتخابــی از دیــد قانــون، از فعالیت هــای 
ــه طــور  ــی ب ــۀ دولت ــن مقــام بلندپای ــا چندی ــع شــده اند، ام معــدن کاری من
مســتقیم یــا غیرمســتقیم در صنعــت اســتخراج مــواد معدنــی دخیل انــد   . 
ــور  ــه ط ــان ب ــا نزدیکان ش ــواده ی ــای خان ــاختن اعض ــل س ــا دخی ــا ب آن ه
ــه چالــش می کشــند. اگرچــه نشــانه هایی از دخالــت  ــون را ب معمــول، قان
ــل و  ــد سیاســی در بخــش معــدن کاری هــم در کاب و تحریــک قدرت من
ــط  ــبکه های مرتب ــت مداران و ش ــد، سیاس ــن رون ــت . ای ــات اس ــم والی ه
ــت  ــۀ دول ــه هزین ــوالً ب ــادن معم ــا از مع ــازد، ت ــادر می س ــان را ق ــه آن ب
ــی  ــل توجه ــوذ قاب ــد دارای نف ــت مداران می توانن ــوند . سیاس ــد ش بهره من

ــت باشــند. ــه دول ــوط ب ــر وزارت هــا و ادارات مرب ب
نهادهــای مختلــف دولتــی از جملــه نیروهــای امنیتــی در شــبکه های 
بــر  بنــا  انــد.  نفــوذ  دارای  آن  تجــارت  و  غیرقانونــی  معــدن کاری 
ــب  ــا غیرمســتقیم در قل ــه طــور مســتقیم ی ــی ب ــات دولت ــا، مقام گزارش ه
ایــن شــبکه ها در اســتخراج غیرمشــروع و غیرقانونــی مــواد معدنــی 

دخیــل بــوده و فعالیــت می کننــد.
ــت از  ــا معافی ــترده، ب ــات گس ــای دارای ارتباط ــه کاروباره ــی ک در حال
مجــازات بــه نقــض قوانیــن و مقــررات می پردازنــد، کاروبارهایــی 
کــه دارای ارتباطــات وســیع نمی باشــند جهــت فــرار از جریمه هــای 
مختلفــی کــه مقامــات بــر آن هــا تحمیــل می کننــد و بــه گفتــۀ متصدیــان 
ــد  ــور ان ــد، مجب معــدن کاری بســیاری از آن هــا خودســرانه و غیرقانونی ان

ــد.  ــه پرداخــت رشــوه بزنن دســت ب
فســاد اداری و در مجمــوع ضعــف و نــاکارا بــودن مدیریــت و ادارۀ 
ــن افغانســتان در شــاخص  ــۀ پایی ــگاه و رتب ســکتور معــدن کاری، در جای
2017 حکومــت داری و مدیریــت منابــع، منعکــس می شــود کــه ارزیابــی 
می کنــد »کشــورهای سرشــار از منابــع چگونــه نفــت، گاز و ثــروت 
ــر  ــاخص از ه ــن ش ــتان در ای ــد« . افغانس ــت می کنن ــان را مدیری منرالی ش
100 امتیــاز فقــط 34 امتیــاز بــه دســت آورده و در بیــن 89 کشــور، جایگاه 
71 را کســب کــرده اســت )کشــل 2-3(. جایــگاه پاییــن کشــور در ایــن 
ــت داری،  ــش حکوم ــن در بخ ــرات پایی ــب نم ــاً از کس ــاخص، عمدت ش
ــت  ــالل در حاکمی ــاد و اخت ــورش ها، فس ــی و ش ــای سیاس ــزان تنش ه می
قانــون، ناشــی می گــردد؛ افغانســتان بــه ویــژه در مؤلفــۀ »محیــط مناســب« 
دارای کمتریــن امتیــاز اســت. افغانســتان همچنیــن از دیــد »شــاخص 

ــان  ــی از می ــای پایین ــی، در رده ه ــک جهان ــار« بان ــام کاروب ــهولت انج س
190 کشــور در جایــگاه 173 قــرار دارد، هــر چنــد در ســال 2019 از دیــد 
مثبــت در ایــن شــاخص، افغانســتان بــه یکــی از ده کشــور در این فهرســت 
ــد. ــان می ده ــتا نش ــن راس ــت را در ای ــن پیش رف ــه بیش تری ــد ک ــدل ش ب

ــار  ــفافیت و مه ــود ش ــت بهب ــتان در جه ــت افغانس ــت، دول ــرف مثب از ط
فســاد، اقدامــات مشــخصی را انجــام داده اســت. بــه همیــن منظــور توســعه 
ــی  ــر مالیات ــتم غی ــدن )MCAS( و سیس ــتر مع ــت کاداس ــتم مدیری سیس

ــت. ــام اس ــال انج ــد )NTRS( در ح درآم
شرایط ضعیف کاری

ــت  ــوده و از امنی ــم ب ــتمزدهای ک ــادن دارای دس ــر مع ــران بیش ت کارگ
ــن  ــه ای ــد. ب شــغلی برخــوردار نیســتند و در شــرایط اســتثمار کار می کنن
ــردی دســتمزد پرداخــت  ــد ف ــر اســاس تولی ــی، ب ــه طــور کل کارگــران ب
ــه  ــدن دارای ســهم می باشــند . ب ــد کل مع ــدرت در تولی ــه ن می شــود و ب
ــت ،  ــخت اس ــیار س ــورد بس ــادن الج ــرایط کاری در مع ــال، ش ــۀ مث گون
ــد.  ــر از آن کار می کنن ــا بیش ت ــاعت ی ــه 12 س ــران روزان ــر کارگ بیش ت
ــه معمــوالً توســط  ــک ک ــنگ اونیکــس و تال ــادن س ــدن کاری مع در مع
ــی  ــدن کاری دولت ــرارداد مع ــک ق ــق ی ــده از طری ــت ش ــرکت های ثب ش
ــد،  ــت می کنن ــر دو، فعالی ــا ه ــان ی ــرارداد صــادر شــده توســط طالب ــا ق ی
شــرایط کاری بهتــر بــوده امــا بــه طــور قابــل مالحظــه ای خــوب نیســت.

بــر اســاس گزارش هــا، در معــادن تالــک کارگــران غیــر ماهــر از هشــت 
تــا ده ســاعت در روز، شــش روز در هفتــه کار می کننــد و 12000-9300 
ــن،  ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــت می کنن ــه دریاف ــر(  ماهان ــی )127-164 دال افغان
ــی  ــواد غذای ــون م ــهولت های چ ــدن کاری س ــرکت های مع ــی از ش برخ
ــتمزدها  ــزان دس ــازند. می ــم می س ــران فراه ــرای کارگ ــز ب ــکان را نی و اس
بــرای کارگــران متخصــص یــا کارمنــدان نظارتــی بــه طــور چشــم گیری 
بلندتــر اســت  کــه از 16000 تــا 30000افغانــی در یــک معــدن تالــک و 
ــن راســتا  ــر( محاســبه می شــود. در ای ــا 410 دال ســنگ اونیکــس )218 ت
ــک  ــران ی ــه کارگ ــت ک ــن اس ــود دارد و آن ای ــت وج ــورد مثب ــک م ی
ــا هــم گــرده  ــه منظــور افزایــش حقــوق و دســت مزد ب شــرکت تالــک ب

ــد. ــه دستمزدهای شــان بیافزاین ــق، توانســتند ب ــن طری ــده و از ای آم
بــا ایــن وجــود، چندیــن جامعــۀ ســنتی دخیــل در معــدن کاری غیررســمی 
ــاویانه  ــهم مس ــتا س ــن راس ــه در ای ــد ک ــک، متمایل ان ــاس کوچ در مقی
داشــته باشــند. بــه گونــۀ مثــال، برخــی از معــادن در والیــت خوســت بیــن 
ــر(،  ــوول )مدی ــادن دارای مس ــن مع ــود. ای ــیم می ش ــف تقس ــل مختل قبای
ــر اســتخراج معــدن نظــارت دارنــد.  ــه داران و افــرادی هســتند کــه ب خزان
ــور  ــه ط ــده ب ــت آم ــه دس ــول ب ــه پ ــد ک ــان دارن ــه اطمین ــزرگان قبیل ب

ــود. ــیم می ش ــه تقس ــای مربوط ــه خانواده ه ــن هم ــاویانه بی مس
خطرات صحی و ایمنی

معــدن کاری، قانونــی یــا غیرقانونــی در افغانســتان، بــه نــدرت بــا معیارهای 
صحــی و مصونیــت شــغلی مطابقــت دارد. بــا ایــن وجــود، کار در معــادن 

یکــی از کارهــای خطرنــاک اســت.
کارگــران در معــدن الجــورد، افــزون بــر گــرد و غبــار، در معــرض نــور 
ــاده روی  ــی پی ــاعت های طوالن ــا س ــد، آن ه ــرار دارن ــش ق ــاورای بنف م
بــه جــز داخــل  پاییــن می آینــد و  بــه آرامــی در دامنه هــا  کــرده و 
معدن هــا، هیــچ پناه گاهــی از نــور خورشــید وجــود نــدارد. ایــن معــادن، 
در مناطــق مرتفــع و دورافتــاده واقــع شــده کــه وســایل نقلیــه نمی  تواننــد 
ــه طــور دســتی  ــه آن جــا رفت وآمــد داشــته باشــند، کارگــران معــادن ب ب
بارهایــی حــدوداً 100 کیلوگرامــی را در پاییــن تپه هــای شــیب دار روزانــه 

ــد .  ــل می کنن ــار حم ــن ب چندی
معــدن ســنگ اونیکــس و تالــک توســط ماشــین آالت ســنگین اســتخراج 
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می شــود. وجــود ایــن ماشــین آالت در نبــود آمــوزش مالحظــات صحــی 
و ایمنــی پیرامــون آن هــا، تجربه نداشــتن کارگــران و بــا معیارهــای 
احتیاطــی بســیار پاییــن، بــه معنــای کثــرت حــوادث در ایــن معــادن اســت.

ایــن جــای تعجــب نیســت کــه مــوارد زیــادی از مصدومیــت و جان باختــن 
ــع  ــان صنای ــراد از محــل کار معــدن کاری گــزارش می شــود  . معدنچی اف
دســتی )در مــورد الجــورد( و شــرکت های معــدن کاری )در مــورد 
اونیکــس و تالــک( عمومــاً بــرای تــداوی کارگــران و یــا تکفیــن و تجهیز 
ــادن  ــه در مع ــد ک ــت می کنن ــه پرداخ ــک مرتب ــاً ی ــان عموم ــازۀ آن جن
تالــک از 750 تــا 1500 دالــر می باشــد. در برخــی جوامــع، چنیــن بــه نظــر 
می رســد کــه بــزرگان قومــی و محلــی نقــش مهمــی در مذاکــره و ارایــۀ 
ــده  ــا، در آین ــد. ام ــده دارن ــف ش ــران تل ــای کارگ ــه خانواده ه ــک ب کم
ــرد و شــرایط زنده گــی  ــان صــورت نمی  گی ــه آن هیــچ کمکــی اضافــی ب
ــی  ــود. گزارش های ــر ش ــرعت بدت ــه س ــد ب ــان می توان ــای آن ــواده ه خان
وجــود دارد کــه اطفــال و نوجوانــان پــس از تلــف شــدن پدران شــان، در 
ــر  ــان را ب ــۀ فامیل ش ــوولیت نفق ــا مس ــد، ت ــروع می کنن ــه کار ش ــادن ب مع
عهــده گیرنــد . ایــن امــر، همچنیــن از جملــه عوامــل عمــده ای اســت کــه 
زنــان را بــه داشــتن فرزنــدان بیش تــر، ترجیحــاً پســران، بــه عنــوان »بیمــه« 

ــد. ــب می کن ــی، ترغی ــای احتمال ــرر و زیان ه ــر ض در براب
ــی در  ــدت طوالن ــرای م ــه ب ــل این ک ــه دلی ــن ب ــدن همچنی ــران مع کارگ
معــرض گازهــای ســمی و گــرد و غبــار قــرار می گیرنــد، در درازمــدت 
از امــراض ریــه رنــج می برنــد . در برخــی معــادن، بــه صــورت احتیاطــی 
ماســک کــه کمتــر می توانــد از ایشــان در برابــر چنیــن امــراض محافظــت 
کنــد، اســتفاده صــورت می گیــرد. ســایر کارگــران، از چادرهــا یــا 
ــه  ــی ک ــد. در حال ــتفاده می کنن ــک اس ــوان ماس ــه عن ــان ب دستمال های ش
حــوادث ناگهانــی و قابــل مشــاهده باعــث پرداخــت پــول بــه خانواده هــای 
ــد  ــدت مانن ــدن کاری درازم ــه مع ــوط ب ــراض مرب ــود، ام ــان می ش قربانی
ــان در  ــه محقق ــی ک ــود. هنگام ــه می ش ــده گرفت ــه نادی ــای ری بیماری ه

مــورد بیمــه از کارگــران پرســیدند کــه می توانــد امــراض طوالنی مــدت 
را تحــت پوشــش قــرار دهــد، یــا در صــورت آســیب یــا وفــات حمایــت 
ــه  ــد ک ــاور کنن ــتند ب ــان نمی توانس ــد، آن ــته باش ــراه داش ــه هم ــی را ب مال

چنیــن چیــزی حتــا ممکــن باشــد.
تأثیرات آن بر زنان

روســتاهای  در  ندارنــد.  اشــتغال  معــدن کاری  در  مجمــوع  در  زنــان 
افغانســتان قوانیــن ســخت گیرانه اجتماعــی زنــان را ملــزم می کنــد کــه در 
قــدم نخســت در خانــه کار کننــد. بــا ایــن حــال، شــماری از زنــان، بعضــاً 
ــکتور کار  ــن س ــی در ای ــات کمک ــدۀ خدم ــپز و ارایه دهن ــوان آش ــه عن ب
می کننــد. بــا ایــن وجــود، زنــان در کارگاه هــای پروســس مــواد معدنــی 
ــل داده شــده و  ــی صیق ــواد معدن ــه م ــی کــه ب ــد، جای ــه کار ان مشــغول ب
ــن بخشــی اســت کــه  ــدل می شــود. ای ــورآالت ب ــع دســتی و زی ــه صنای ب
ــود  ــان در آن وج ــه زن ــتغال ب ــر اش ــش بیش ت ــرای افزای ــی ب فرصت های

دارد.
فاجعه بارتریــن پیامــد معــدن کاری بــرای زنــان، از دســت دادن همســر یــا 
دیگــر سرپرســتان خانواده شــان می باشــد. در ایــن صــورت، اغلبــاً انتظــار 
ــه  ــد ک ــان ازدواج کنن ــوهر متوفی ش ــرادران ش ــا ب ــان ب ــه زن ــی رود ک م
ممکــن حداقــل حمایــت الزم را از آنــان کســب کننــد. در ســطح ملــی، 
ــوهِر  ــک ش ــه )ی ــد زن ــای چن ــان در خانواده ه ــد از زن ــدود 8.2 درص ح
دارای بیــش از یــک همســر( زنده گــی می کننــد کــه ایــن امــر، اکثــراً بــه 

دلیــل از دســت دادن شــوهر اول اســت .
ــال،  ــوان مث ــه عن ــد. ب ــای خانه ان ــر کاره ــه شــدت درگی ــان ب ــان همچن زن
ــورد  ــوی آب م ــوولیت تکاف ــد، دارای مس ــش از ح ــران بی ــان و دخت زن
نیــاز خانــواده می باشــند. امــا اگــر معــدن کاری باعــث کاهــش دسترســی 
ــد  ــان خواه ــر زن ــدی ب ــر ب ــود، تأثی ــه ش ــود آب در منطق ــه آب و کمب ب
ــد  داشــت. جوامــع مقیــم در منطقــۀ معــدن مــس عینــک گــزارش داده ان

کارگــران محلــی معــدن از محصــوالت الجــورد خــود بــرای ترتیــب و محافظــت ان از محــل هــای زیســتی شــان اســتفاده مینماینــد. بعــداز ســقوط بــی پیشــنه نــرخ الجــورد در مارکیــت جهانــی، کارگــر 
محــل ســنگ الجــورد را از انبــار جــدا مینمایــد. عکــس - شــرکت افغانیــت 
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کــه ســطح آب در ایــن منطقــه پاییــن آمــده کــه ایــن امــر دسترســی بــه 
ــاری شــرکت  ــر را ناشــی از حف ــن ام ــان، ای آب را مشــکل می ســازد. آن

معــدن کاری می داننــد . 
ــر  ــه دلیــل کار همسران شــان در معــادن، تحــت تأثی ــه ب ــان همیــن گون زن
ــادن را  ــردان کارشــان در مع ــد. هنگامــی کــه م ــرار می گیرن مهاجــرت ق
تــرک می کننــد، زنانــی کــه بــه ســختی می تواننــد خانه های شــان را 
رهــا کننــد، ممکــن اســت دسترســی بــه مراقبت هــای صحــی را از دســت 
بدهنــد. در همیــن حــال، ورود مــردان بــه روســتاهای نزدیــک معــادن بــا 
ــا  ــی از قریه ه ــه برخ ــود ک ــث می ش ــده، باع ــر ش ــای بهت ــا و پل ه جاده ه

ــان و اطفــال از امنیــت کمتــری برخــوردار باشــد.  ــرای زن ب
تخلفات حقوق بشری

چندیــن مــورد مســتند در مــورد نقــض حقــوق بشــر توســط شــرکت های 
معــدن کاری کــه توســط شــبکه های کارگــزاران قــدرت محافظــت 
می شــوند، وجــود دارد. پروســۀ فســادآلودۀ بســتن قــرارداد و عــدم 
فعالیــت شــرکت های معــدن کار بــه نفــع جوامــع محلــی، از جملــه 
بــا  می توانــد،  کاری  فرصت هــای  نبــود  و  جوامــع  بی جاشــده گی 
ــر  ــد منج ــر می توان ــن ام ــود. ای ــه رو ش ــی روب ــات محل ــراض اجتماع اعت
ــن  ــۀ چنی ــا دامن ــردد، ت ــراد گ ــتن اف ــا کش ــا حت ــاب و ی ــار، ارع ــه اجب ب
ــق از  ــت در تحقی ــوارد، دول ــر م ــود. در بیش ت ــوش ش ــات خام اعتراض

ــت. ــده اس ــاکام مان ــه، ن ــن زمین ــالن در ای ــازات عام ــالن و مج عام
ــال در  ــدن کار ط ــرکت مع ــک ش ــه ی ــه می شــود ک ــال، گفت ــۀ مث ــه گون ب
معــدن قــره ذغــن در ولســوالی دوشــی بغــالن، افــزون بــر جعــل و تقلــب و 
نقــض مــواد قــرارداد معــدن کاری، در یــک سلســله مــوارد نقــض حقــوق 

ــد. او و ســایر  ــه مینمای ــاب درســی خــود را مطالع ــت پنجشــیر، شــاگرد صنــف ســوم کت در والی
دختــران منطقــه اش اکنــون بــا اســتفاده از پلــی کــه توســط ســازمان انکشــافی ملــل متحــد ســاخته 

شــده اســت بــه مکتــب خــود میرونــد. عکــس - عمــر ســادات   

بشــر اعضــای جامعــه از جملــه تجــاوز جنســی، غصــب زمیــن و امــالک 
ــع کــه  ــراد جوام ــه اف ــران خســارت و آتــش گشــودن ب ــدون جب ــردم ب م
ــوده  ــل ب ــز دخی ــد، نی ــان بودن ــان و دختران ش ــر زن ــت بهت ــتار امنی خواس
ــک و  ــراد نزدی ــط اف ــداً توس ــات بع ــن تخلف ــود، ای ــه می ش ــت. گفت اس
ــراً  ــدرت، ظاه ــا ق ــت و ب ــا صالحی ــای ب ــرکت در موقف ه ــه ش ــادار ب وف

بــه حاشــیه رفتــه اســت.    
ــۀ  ــی در دو منطق ــوه صاف ــت ک ــدن کرومی ــه در مع ــری ک ــرکت دیگ ش
ــل  ــه دخی ــن دو قری ــی بی ــگ خونین ــد، در جن ــروان کار می کن ــت پ والی
اســت کــه از ســال 2014 تــا کنــون در نتیجــۀ آن 17 تــن جان های شــان را 
از دســت داده انــد و چهــار نفــر دیگــر زخمــی شــده اند. در نتیجــه، یکــی 
ــه  ــرکت را از منطق ــا ش ــای داد ت ــلح ج ــان مس ــه مخالف ــا ب ــن قریه ه از ای

بیــرون برانــد .
در عیــن وقــت، مــردم محلــی در نتیجــه درگیــری بیــن گروه هــای 
ــه  ــد. ب ــرار می گیرن ــه ق ــورد حمل ــدن، م ــرول مع ــت کنت ــی جه شورش
ــال 2014 م.  ــان در س ــورد در بدخش ــدن الج ــرف مع ــال، تص ــۀ مث گون
ــه تلفــات  ــان پیشــین جمعیــت اســالمی منجــر ب توســط یکــی از قوماندان
ــروه  ــط گ ــک توس ــدن تال ــرف مع ــد از تص ــان بع ــد . همچن ــادی ش زی
دولــت اســالمی والیــت خراســان در دســمبر 2017م در والیــت ننگرهــار 
نزدیــک بــه 60000 نفــر از منطقــه فــراری دادنــد . گــزارش شــده اســت 
ــق  ــار و مناط ــق زرع کوکن ــرول مناط ــر کنت ــر س ــت ب ــن والی ــه در ای ک
سرشــار از تالــک، بیــن طالبــان و گــروه دولــت اســالمی والیــت خراســان 
ــر  ــای اخی ــن، درگیری ه ــر ای ــزون ب ــود دارد. اف ــدی وج ــای ج رقابت ه
میــان گروه هــای جنگ ســاالر در معــدن الجــورد سرســنگ والیــت 
ــت.  ــده اس ــه ش ــن منطق ــونت ها در ای ــد خش ــه تجدی ــر ب ــان، منج بدخش
چندیــن دهــه درگیــری در افغانســتان، انجــام انــواع زیــادی از کاروبارهــا 
ــدن کاری را  ــر، مع ــن ام ــا ای ــت. ام ــرده اس ــوار ک ــور دش ــن کش را در ای
ــدازی  ــون راه ان ــش قان ــارج از پوش ــاده و خ ــق دورافت ــاً در مناط ــه اغلب ک
می شــود، بســیار متأثــر ســاخته اســت. بــا ایــن حــال، حتــا در کشــورهای 
ــتای  ــدن کاری در راس ــه مع ــوده ک ــوار ب ــاً دش ــز اغلب ــن نی ــات و ام باثب
انکشــاف بشــری بــه خوبــی کار کنــد کــه آن چــه کــه بــه عنــوان »مصیبــت 
منابــع« خوانــده شــده اســت. ایــن موضــوع در فصــل بعــدی مــورد بحــث 

قــرار خواهــد گرفــت.
بسته ها

بستۀ 3- 1  خطرات ناشی از استخراج بیش از حد 
بــه حداکثــر رســاندن منفعــت کوتاه مــدت توســط کارگــران غیردولتــی 
معــدن کاری می توانــد، بــازده آن هــا را در طوالنــی مــدت بــه خطــر 
ــا کارگــران  ــر، احتمــال دارد ت ــود مقــررات مؤث ــدازد. در صــورت نب بیان
معــادن بــرای اســتخراج و بهره بــرداری بیــش از حــد از معــادن، بــه 
ــه  ــا توجــه کــم ب ــدت - ب ــر رســاندن منفعــت کوتاه م ــه حداکث منظــور ب
ــه کار شــوند. در عیــن حــال،  کاهــش مــواد معدنــی در آینــده، دســت ب
تولیــد بیــش از حــد می توانــد باعــث ترقــی بــازار و کاهــش قیمــت مــواد 
معدنــی شــود، بــه ویــژه هنگامــی کــه یــک کشــور، تولید کننــدۀ بــزرگ 

ایــن مــواد معدنــی باشــد.
ــد  ــدق کن ــورد ص ــۀ الج ــال، در زمین ــوان مث ــه عن ــد ب ــر، می توان ــن ام ای
کــه بخــش عمــدۀ الجــورد جهــان از منطقــۀ سرســنگ در افغانســتان بــه 
دســت می آیــد. میــزان تولیــد معــادن الجــورد در منطقــۀ سرســنگ، پــس 
ــی در ســال 2014  ،  ــدان محل ــک قومان از تصــرف مجــدد آن توســط ی
بــه طــور چشــم گیری افزایــش یافتــه اســت. در نتیجــه، در ســال های 
ــزار و 500  ــا 7 ه ــن 5000 ت ــه بی ــود ک ــن زده می ش 2014-2015، تخمی
ــر ایــن اســت کــه  ــاور ب تــن الجــورد از بدخشــان صــادر شــده اســت . ب
افزایــش ســریع در تولیــد از ایــن معــدن، در ذخایــر بــازار آن در کابــل و 
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ــه  همچنیــن شــهرهای پاکســتان و چیــن نقــش بســزایی داشــته و منجــر ب
کاهــش شــدید قیمــت الجــورد شــده اســت. چنان کــه قیمــت اوســط آن 
از 100 دالــر فــی کیلوگــرام در ســال 2014 م بــه 30 دالــر فــی کیلوگــرام 
در ســال 2017م    پاییــن آمــده اســت. طبــق گزارش هــا، ایــن امــر منجــر 
ــدن کار و  ــرکت های مع ــیان، ش ــد شورش ــه عوای ــل توج ــش قاب ــه کاه ب

کارگــران معــدن نیــز شــده اســت.
 

بیرد، دبیلو. و جاوید نورانی، 2017 م.

بیرد، دبیلو. و جاوید نورانی، 2017 م.
نقش »رأس ساختار« همچنان می تواند توسط رهبران محلی و گروه های 

مخالف انجام شود.  
برنامۀ انکشافی ملل متحد. 2018.

بیرد، دبیلو. و جاوید نورانی، 2017 م.
IS-K یا دولت اسالمی خراسان همچنان به دولت اسالمی والیت 

خراسان )ISKP( یاد می گردد. 
ویلیام ای. بیرد، دبیلو. و جاوید نورانی، 2017 م. سطح صنعتی غارت 

منابع منرالی افغانستان. گزارش ویژه 404. 2017م. انستیتوت صلح 
https://www. :ایاالت متحده. واشنگتن دی. سی. قابل دسترسی در

industrial--sr404/05-2017/usip.org/sites/default/files
 scale-looting-of-afghanistan-s-mineral-resources.pdf

به تاریخ 13 می 2019 در دسترس قرار گرفت.  
نورانی، جاوید، 2015م. 

برنامۀ انکشافی ملل متحد. 2018.
مصاحبه با یکی از اعضای اتحادیۀ تالک، شهر جالل آباد )10 اپریل 

2018م(.  
گیستوزی، ای. 2018م. 
گیستوزی، ای. 2018م.

بیرد، دبیلو. و جاوید نورانی، 2017 م.
برنامۀ انکشافی ملل متحد. 2018.

 مصاحبه با یک خبرنگار تحقیقاتی مقیم ننگرهار )20 اپریل 2019م(.  
بیرد، دبیلو. و جاوید نورانی، 2017 م.

گیستوزی، ای. 2018م. 
 .2018b .سازمان جهانی شاهد

مصاحبه با یک عضو شرکت معدن کاری در ننگرهار )4 می 2019(.  
بیرد، دبیلو. و جاوید نورانی، 2017 م.

مصاحبه با یک فعال جامعۀ مدنی، کابل )جون 2017م(.  
 .فهرست ساحات معدن کاری غیرقانونی که در سال 2013 م توسط 

وزارت معادن و پترولیم  نشر شده است. نقل قول از ویلیام ای. بیرد و 
جاوید نورانی، »سطح صنعتی غارت منابع منرالی افغانستان« انستیتوت 

صلح ایاالت متحده، گزارش ویژه 404. جون 2017م. به تاریخ 12 
https://www.usip.org/sites/default/ :جون 2019 در آدرس

industrial-scale-looting-of--sr404/05-2017/files
afghanistan-s-mineral-resources.pdf به دسترس قرار داده 

شد.  
  نورانی، جاوید. 2015م.  

2018a . وزارت معادن و پترولیم  
  دیده بان شفافیت افغانستان.2015.
2018a . وزارت معادن و پترولیم  
2018a . وزارت معادن و پترولیم  
2018a . وزارت معادن و پترولیم  

 . محاسبه با استفاده از معلومات جمع آوری شده از مطالعات فوق 
پیرامون ارزش افزایی سه منرال. 

  برنامۀ انکشافی ملل متحد. 2018.
 . سنیدر، 2006م.  

 . بیرد، دبیلو. و جاوید نورانی، 2017 م.
 . استفاده از روش انفجار، به سنگ اونیکس و کیفیت آن صدمه می زد، 

باعث ایجاد درزها در آن می شد که متعاقباً هنگام انتقال و بارگیری منجر 
به شکستن بالک های آن می شد. این مشکل در مورد انواع سنگ مرمر 

و الجورد نیز وجود داشت، بنا بر این، معدنچیان دارای گزینۀ استفاده از 
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بسیار باالست، از 1 دالر تا 1000 دالر فی کیلوگرام بسته به )درجۀ( 
کیفیت آن. 

  برنامۀ انکشافی ملل متحد. 2018.

روش های صنعتی بودند که کیفیت سنگ اونیکس و متعاقباً ارزش آن را 
حفظ می کرد.   

مصاحبه با یک فعال جامعۀ مدنی، کابل )6 جون 2017 م(. 
پیترز. جی. 2012م. 

این معادن سمنت غوری )سمنت، زغال سنگ و مواد خام سمنت(، نورابه 
و سمتی )طال(، قره ذغن )طال(، کوه صافی )کرومیت(، و گرمک غربی 

)زغال سنگ( بود.  
دیده بان شفافیت افغانستان.2015.
2018a . وزارت معادن و پترولیم

نورانی، جاوید، 2015م. 
بیرد، دبلیو. و جاوید نورانی، 2017م. .

نورانی، جاوید. 2015م. .
بیرد، دبلیو. و جاوید نورانی، 2017م. .

شاخص مدیریت و حکومتداری عاید از سه مولفه تشکیل شده است: 
تحقق ارزش از سکتور استخراجی، مدیریت عواید و محیط مناسب. 

امتیازات برای دو مولفۀ نخست با پرسشنامه هایی تکمیل شده که توسط 
محققان مستقل انجام شده بود، در حالی که مولفۀ سوم معلومات مربوط 

را از 20 سازمان بین المللی جمع آوری کرد. این ارزیابی مراحل زمانی 
2015-2016 را دربرمی گیرد. به میتودولوژی شاخص حکومت داری 

https:// :عواید مراجعه کنید که در آدرس زیر قابل دسترسی است
resourcegovernanceindex.org/about/methodology، به 

تاریخ 13 می 2019 در دسترس قرار گرفت. 
.2019c .بانک جهانی
.2019c .بانک جهانی
.2019c .بانک جهانی

در والیات ننگرهار و هلمند جایی که این مصاحبه ها انجام شد، روپیۀ 
پاکستانی ارز عمدۀ تبادله می باشد.   

افزون براین، ذخایر الجورد در ارتفاعات کوه ها واقع شده که این امر 
انتقال تجهیزات را به این معادن، دشوار می سازد، و این موقف قوماندان 
محلی حاکم در منطقه نیز است که از استفادۀ تجهیزات جلوگیری کند، 

تا مردم محلی دارای کار باشند.
برنامۀ انکشافی ملل متحد. 2018.
برنامۀ انکشافی ملل متحد. 2018.
برنامۀ انکشافی ملل متحد. 2018.

ذرات معلق هوا 10، 2.5 و یک میکرومتر را تشکیل می دهد. ذرات 
کوچک(PM2.5(  به ویژه برای ریه ها بسیار مضر اند. کارگران معدن 

با قرار گرفتن طوالنی مدت در معرض این ذرات، مستعد ابتال به 
بیماری طوالنی مدت ریه از جمله خلط سینه، سرفه و بیماری های مزمن 

نفس تنگی به ویژه آمفیزم و برونشیت می باشند. 
این مشخص نیست که مرگ ومیر مردان کارگر به دلیل معدن چقدر 
شایع است. ناامنی و شورش احتماالً تا حد بسیار عامل اصلی در این 

راستا می باشد، ادارۀ مرکزی احصاییه، 2018م. 
دیده بان شفافیت افغانستان. 2014. 

مصاحبه با یکتن از ساکنان قره ذغن، دالور )27 اپریل 2013م(.  
دیده بان شفافیت افغانستان.2015.
دیده بان شفافیت افغانستان.2015.

.2018b .سازمان جهانی شاهد
.2018a .سازمان جهانی شاهد
.2018b .سازمان جهانی شاهد
.2018b .سازمان جهانی شاهد

سازمان جهانی شاهد، 2018. این یک قیمت تخمینی است که برای 
الجورد دارای کیفیت متوسط برآورد شده است. در واقع قیمت الجورد 
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ــاف  ــد انکش ــریع رون ــادی و تس ــد اقتص ــث رش ــتخراجی باع ــت اس صنع
ــیاری از  ــت. بس ــودکار نیس ــور خ ــه ط ــن کار ب ــا ای ــود، ام ــری می ش بش
کشــورهایی کــه اقتصاد شــان تحــت تســلط اســتخراج مــواد معدنــی قــرار 
گرفتــه، شــاهد افزایــش درگیری هــا بوده انــد و از »مصیبــت منابــع« رنــج 
می برنــد. تعــداد محــدودی از افــراد از مزایــای آن مســتفید شــده اند؛ 
منفــی  اثــرات  یــا  و  بی جاشــدن ها  از  افــراد  بیش تــر  در حالــی کــه 
ــا را از  ــیار چیزه ــا بس ــاز دارد ت ــتان نی ــد. افغانس ــج برده ان ــدن کاری رن مع

ــد.  ــد، بیاموزی ــی معدنی ان ــع غن ــه دارای مناب ــورهای ک ــایر کش س
ــی  ــای اساس ــترش آزادی ه ــرای گس ــدی ب ــری رون ــدار بش ــاف پای انکش
ــری  ــرای جلوگی ــه ب ــای معقوالن ــال تالش ه ــن ح ــروز و در عی ــردم ام م
از بــه خطــر انداختــن جــدی نســل های فــردا می باشــد . حمایــت و 
دغدغه هــای  از  یکــی  همچنیــن  گروه هــا  محروم تریــن  از  حفاظــت 
ــدار  ــرای انکشــاف پای ــدای ســال 2030 ب ــی انکشــاف بشــری و اجن اصل
اســت کــه توســط یکــی از اصل هــای آن »هیــچ فــرد عقــب نمانــد«، بیــان 

شــده اســت.
ــلی  ــم درون نس ــت، ه ــول عدال ــر اص ــی ب ــری مبتن ــدار بش ــاف پای انکش
و هــم میان نســلی، اســت. عدالــت درون نســلی اقتضــا می کنــد کــه 
ــه طــور معقــول بایــد  ــع طبیعــی اساســی، ب ــع، از جملــه مناب محیــط و مناب
ــرای اقشــار محــروم گســترش دهــد.  ــا را ب ــا فرصت ه ــت شــود، ت مدیری
رفــاه و آســایش نســل امــروز بــه تــالش در راســتای کاهــش آلوده گــی، 
تضمیــن عدالــت بیــن نســلی بــه همــان انــدازه مهــم اســت. ایــن کــه نســل 
فعلــی بایــد از نهادهــا و منابــع بــه طــور مؤثــر بــرای پاســداری از منافــع و 
حقــوق نســلهای آینــده اســتفاده کنــد. محــدود کــردن انتشــار گازهــای 
ــی و  ــا و زیســتگاه های طبیع ــب جنگل ه ــری از تخری ــه ای، جلوگی گلخان

ــته گی دار. ــی، بس ــع قانون ــن زودرس مناب ــدر رفت ــری از ه جلوگی
ایــن اصــول انکشــاف پایــدار بشــری - حقــوق درون نســلی و بین نســلی، 
ــر  ــا خط ــد ب ــتخراجی، می توان ــکتور اس ــدن س ــت نش ــورت مدیری در ص
روبــه رو شــود. در رونــد اســتخراج منابــع، افــراد و جوامعــی کــه بــا 
محرومیت هــای متعــدد روبــه رو انــد، می تواننــد بــا زیــان تخریــب محیــط 
زیســت روبــه رو شــوند   و منافــع مالــی اســتخراج منابــع بــه افــراد محــدود 
ــازد.  ــر می س ــلی را بدت ــری درون نس ــد نابراب ــت، رون ــن حال ــد. ای برس
نتیجــۀ  در  تجدید پذیــر  منابــع  کاهــش  و  زیســت  محیــط  تخریــب 
ــد. عــالوه  ــر کن ــده را محروم ت ــد نســل های آین ــع، می توان اســتخراج مناب
ــر جنــگ  ــژه در کشــورهایی کــه در حــال حاضــر درگی ــه وی ــر ایــن، ب ب
ــات را  ــا و منازع ــد درگیری ه ــتخراجی می توان ــکتور اس ــد، س و منازعه ان

شــدت ببخشــد.
ــد  ــده می توان ــم ش ــوول و تنظی ــتخراجی مس ــکتور اس ــال، س ــن ح در عی
ــد،  ــر می توان ــن ام ــد. ای ــری باش ــاف بش ــع انکش ــه نف ــت ب ــد جه از چن
ــت  ــده اس ــرمایه گذاری ش ــی س ــات عموم ــه در خدم ــی ک ــد دولت عوای
ــود.  ــی ش ــد صادرات ــب عای ــه کس ــر ب ــن منج ــد و همچنی ــش ده را افزای
ــش  ــای کاری، افزای ــازی فرصت ه ــث فراهم س ــد، باع ــن می توان همچنی
ــا  ــه جاده ه ــاخت ها از جمل ــعۀ زیرس ــی، توس ــبثات محل ــرای تش ــا ب تقاض
و انــرژی شــود کــه در مجمــوع بــه نفــع تمــام جامعــه و جواجــع مجــاور 
ــد در  ــتخراجی می توان ــت اس ــال، صنع ــن ح ــت. در عی ــز اس ــک نی کوچ

ــد. ــرمایه گذاری کن ــی س ــع محل جوام
ــی،  ــع غنــی مــواد معدن درس از تجربه هــای ســایر کشــورهای دارای مناب
ســکتور  مزایــای  افزایــش  و  کاســتی ها  از  جلوگیــری  راســتای  در 

ــت. ــد اس ــم و مم ــیار مه ــتخراجی، بس اس
تجارب کشورهای سرشار از منابع

ــه طــور  ــی ب ــوع اقتصــادی و امنیــت غذای در برخــی کشــورها، رشــد، تن
منفــی تحــت تأثیــر ســکتور اســتخراج مــواد معدنــی قــرار گرفتــه اســت. 

ــتخراج و واردات  ــۀ 1990، اس ــن در ده ــۀ 1970 و یم ــا در ده در نایجری
نفــت در مقیــاس بــزرگ بــا کاهــش تولیــد در ســکتور صنعــت و 
ــه  زراعــت   همــراه بــود. یمــن از خودکفایــی در تولیــد مــواد غذایــی، ب
ــای  ــد . نمونه ه ــدل ش ــی ب ــواد غذای ــه واردات م ــته ب ــور وابس ــک کش ی
زیــادی از کشــورهای نفت خیــز ماننــد الجزایــر، آنگــوال، کولمبیــا، 
ــی  ــای داخل ــاهد جنگ ه ــه ش ــود دارد ک ــراق وج ــودان و ع ــا، س نایجری

نیــز بوده انــد .
ســایر کشــورهایی کــه دارای منابــع سرشــاری اند، شــاهد پیش رفت هــای 
خوبــی بوده انــد، امــا ایــن پیش رفــت بــه ســرعتی نبــوده کــه ســایر 
بــه  بوده انــد.  برخــوردار  آن  از  شــده،  تجهیــز  کم تــر  اقتصادهــای 
عنــوان مثــال، کشــورهای بوتســوانا، اندونیزیــا، مالیزیــا و تایلنــد بــا 
ــد  ــه دارای رش ــت ک ــه اس ــن ده ــان، چندی ــکتور منابع ش ــتفاده از س اس
و ســرمایه گذاری پایــداری بوده انــد، امــا ایــن رشــد و انکشــاف بــه 
ــد جمهــوری  ــر« آســیای شــرقی مانن ــوده کــه اقتصادهــای »بب ســرعتی نب
ــورداری  ــود برخ ــا وج ــورها، ب ــن کش ــته اند. ای ــنگاپور  داش ــا، س کوری
ــد زنده گــی دســت  ــه معیارهــای بلن ــی، ب ــع طبیعــی صادرات ــر از مناب کمت

. یافته انــد 
در دهه هــای اخیــر، تنهــا محــدود کشــورهایی توانســته اند، ثــروت منابــع 
طبیعی شــان را بــه پیش رفت هــای مــداوم در راســتای انکشــاف بشــری یــا 
ــد. ایــن کشــورها شــامل بوتســوانا، شــیلی  ــدل کنن افزایــش عواید شــان ب
ــه  ــۀ 1980 م ب ــط ده ــوانا از اواس ــت. بوتس ــی اس ــده عرب ــارات متح و ام
دنبــال کشــف المــاس در ایــن کشــور و افزایــش قیمت هــای بین المللــی 
آن، ســرمایه گذاری های خوبــی را در زمینــۀ صحــت و تعلیــم انجــام 
داده اســت، در نتیجــه، شــاخص های صحــی و تعلیمــی آن بــه طــور قابــل 
توجهــی بهبــود یافتــه اســت . شــیلی، بیــن ســال های 1980 و 1998، 
ــا صــادرات  ــه صــادرات مــس کاهــش داده و آن را ب باورمنــدی اش را ب
چــوب و خمیــر چــوب، ماهــی و میــوه متنــوع ســاخت . امــارات متحــده 
ــی  ــای بزرگ ــز پیش رفت ه ــی نی ــع نفت ــش مناب ــی کاه ــا پیش بین ــی ب عرب
ــی  ــر نفت ــای غی ــه و انکشــاف بخش ه ــم و تربی ــۀ صحــت، تعلی را در زمین

داشــته اســت .
مصیبت منابع

تجربــۀ ضعیــف بســیاری از کشــورهای سرشــار از منابــع بــه عنــوان 
ــن  ــی در ای ــات مختلف ــت. توضیح ــده اس ــف ش ــع« توصی ــت مناب »مصیب
ــردد  ــامل می گ ــادی را ش ــی و اقتص ــل سیاس ــه عوام ــود دارد ک ــاره وج ب

ــد. ــط دارن ــا هــم رب ــاً ب کــه اغلب
ابعاد سیاسی

ــی  ــودهای خصوص ــادی و س ــد اقتص ــی، رش ــد مال ــریع عوای ــش س افزای
می توانــد، حاکمیــت را تضعیــف کنــد )شــکل 4-1(. هم ســویی و تبانــی 
ــخ گویی   و  ــش پاس ــه کاه ــر ب ــی منج ــی و تجارت ــه گان   سیاس ــن نخب بی
ــه تضعیــف ادارات  افزایــش فســاد  می شــود. ایــن امــر همچنیــن منجــر ب
ــزون  ــور روزاف ــه ط ــی را ب ــد مال ــت عوای ــه مدیری ــردد ک ــی می گ دولت
ــع  ــد مناب ــی عوای ــا بی ثبات ــر ب ــن مشــکالت بیش ت ــوارتر می ســازد . ای دش
و قــورت شــدن مقادیــر زیــادی ازعوایــد توســط مقامــات فاســد، همــراه 

اســت.
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شکل 4-1 - مصیبت منابع: تأثیرات منفی اقتصاد سیاسی وابسته به منابع

ــذ  ــت را در اخ ــی دول ــاکارا، توانای ــت و ادارات ن ــف دول ــت ضعی ظرفی
ــع در  ــر مناف ــت. اکث ــاخته اس ــف س ــر تضعی ــهروندان بیش ت ــات از ش مالی
پناهگاه هــای مالیاتــی منحــرف می شــود . ایــن امــر کیفیــت پالن گــذاری 
عوایــد  و علی رغــم  را کاهــش می دهــد  و ســرمایه گذاری  عمومــی 
بــه قرضه هــای عامــه بیش تــر می گــردد . کاهــش  بیش تــر، تمایــل 
ــر  ــرمایه گذاری ب ــش س ــبب کاه ــد س ــاً می توان ــه متعاقب ــد عام در عوای

ــردد.  ــی گ ــری و فزیک ــرمایه های بش س
در اخیــر، بــه دلیــل کاهــش رشــد و عوایــد مالــی ناشــی از پاییــن آمــدن 
قیمــت مــواد معدنــی، نفــت و گاز یــا ختــم شــدن منابــع، کشــور بــا قرضــۀ 
ــا  ــی ب ــد. دولت های ــه می یاب ــوده خاتم ــی فرس ــاس مالیات ــک اس ــاال و ی ب
ــر  ــد از »اث ــز می توان ــع، نی ــکوفایی مناب ــق و ش ــی رون ــاکارا ط ادارات ن
ــه  ــد ب ــای قدرت من ــه در آن گروه ه ــد ک ــج ببرن ــوری« رن ــا پرخ ــع ی ول
اصطــالح در راســتای ثــروت بــادآورده رقابــت می کننــد کــه در نهایــت 

ــود . ــادی می ش ــد اقتص ــرعت رش ــش س ــث افزای باع
ابعاد اقتصادی

رشــد ناشــی از صنعــت اســتخراجی می توانــد اقتصــاد را بــا »مــرض 
ــد.  ــرار ده ــر ق ــت تأثی ــت( تح ــادی اس ــالح اقتص ــک اصط ــدی« )ی هالن
ــی  ــع مبتن ــریع در صنای ــد س ــه رش ــد ک ــی رخ می ده ــده هنگام ــن پدی ای
بــر منابــع، بــا صنایــع دیگــر امتعــۀ صادراتــی )عمدتــاً تولیــدی(   جاگزیــن 

شــود.
بــه عنــوان مثــال، اگــر کشــوری مقــدار قابــل توجهــی از منابــع نفــت، گاز 
یــا مــواد معدنــی را کشــف کنــد، صــادرات ایــن اقــالم آغــاز می گــردد 
کــه باعــث افزایــش شــدید در میــزان تولیــد ناخالــص داخلــی می شــود. 
ــد مالیاتــی را افزایــش می دهــد، حســاب  ــۀ خــودش عای ــه نوب ایــن امــر ب
ــازد.  ــم می س ــای کاری را فراه ــد و فرصت ه ــود می بخش ــت را بهب موق
بیش تــر کشــورهای روبــه توســعۀ سرشــار از منابــع اقتصــادی، از چرخــۀ 

فوق العــاده امتعــه ســال های 2001-2013 بهره منــد شــده اند .
ــد  ــن می توان ــع همچنی ــت مناب ــا محوری ــادی ب ــد اقتص ــال، رش ــن ح ــا ای ب
بــه صعــود ارزش پــول، باالرفتــن دســتمزدهای واقعــی و افزایــش واردات 
ــی  ــادی صادرات ــکتورهای اقتص ــد، س ــا می توان ــۀ این ه ــود. هم ــر ش منج
ــر  ــب ب ــن ترتی ــه ای ــد و ب ــرار ده ــر ق ــت تأثی ــع را تح ــر مناب ــی ب غیرمبتن
توانایــی کشــور بــرای متنوع ســازی اقتصــاد خــارج از ســکتور اســتخراج 
منابــع، تأثیــر بگــذارد و صــادرات آن را در بازارهــای جهانــی، غیرقابــل 

رقابــت کنــد.
ــروت و هزینه هــا در خدمــات،  ــه افزایــش ث ــا توجــه ب ــن حــال، ب در همی
ــی وجــود  ــرای کارگــران ســکتور خدمات ــری ب احتمــاالً تقاضــای بیش ت
ــرد و  ــاال بب ــی را ب ــتمزدهای واقع ــد دس ــن می توان ــه ای ــد ک ــته باش داش
حفــظ کارگــران در ســایر ســکتورها را دشــوار ســازد. بــا توجــه بــه صعود 
ــده و  ــت گردی ــل رقاب ــد غیرقاب ــر، تولی ــتمزدهای باالت ــعار و دس ــرخ اس ن

ــد.  ــد ش ــادی خواه ــدن اقتص ــر ش ــد کندت ــه رش ــر ب ــرمایه گذاری منج س
ــا  ــزان تقاض ــم گیر در می ــش چش ــاهد کاه ــدی ش ــع تولی ــه، صنای در نتیج
ــه ســکتور اولــی  ــد، از ســکتور تولیــدی ب ــود و اقتصــاد می توان خواهــد ب
تغییــر کنــد . ســکتورهایی ماننــد ســکتور تولیــدی کــه از ســایر کشــورها 

ــد.  ــت کن ــد پیش رف ــداً نمی  توان ــد، بع ــب می افت عق
ایــن عوامــل بــا هــم یک جــا، ضمــن شــگوفایی موقــت ســکتور خدمــات، 
باعــث کاهــش رقابــت در ســکتورهای صادراتــی ای کــه مبتنــی بــر منابــع 
معدنــی نباشــند، از جملــه ســکتور تولیــدی، می گــردد. ایــن گونــه 
اقتصــاد، بــه شــکل روزافــزون بیش تــر بــه ســکتور منابــع وابســته خواهــد 
ــا  ــته شــود، ی ــق آن کاس ــزان رون ــه از می ــی ک ــب آن، زمان ــه تعقی شــد. ب

ــد، ســبب کاهــش رشــد اقتصــاد می شــود. ــع کاهــش یاب مناب
ــن  ــور، پایی ــع مح ــد مناب ــادی، رش ــی اقتص ــرات منف ــر از تأثی ــی دیگ یک
آمــدن ســطح اشــتغال و باالرفتــن عایــد صاحبــان ســرمایه اســت . ماهیــت 
شــدید ســرمایه طلبی و فراهــم آوری فرصت هــای کاری کــم در صنعــت 
ــواد  ــف م ــاً، کش ــود. غالب ــر می ش ــری بیش ت ــه نابراب ــر ب ــتخراجی منج اس
خــام، درصــد کمــی از جمعیــت را منتفــع می ســازد . در حالــی کــه 
ــدن کاری و  ــکتور مع ــی در س ــتمزدهای واقع ــش دس ــران از افزای کارگ
خدمــات بهــره می گردنــد، بیش تــر ســود حاصــل از اســتخراج منابــع بــه 
صاحبــان ســرمایه تعلــق می گیــرد. بنــا بــر ایــن، مزایــای آن بــه طــور برابــر 
ــه طــور روزافــزون در  در جامعــه توزیــع نمی  شــود، از ایــن رو، ثــروت ب
دســت شــمار کمــی از افــراد متمرکــز می شــود. تنــوع ضعیــف، ماهیــت 
شــدید ســرمایه طلبی و پیوندهــای ناچیــز ســکتوری می توانــد میــزان 
تقاضــای نیــروی کار و ورود زنــان را بــه نیــروی کار کاهــش دهــد. 
ــب  ــر نصی ــع بیش ت ــوژی و نف ــای کاری، تکنول ــر فرصت ه ــا از نظ مزای
کشــورهای انکشــاف یافتــه از جایــی کــه ســرمایه گذاران می آینــد 
ــه  ــتخراجی ب ــکتور اس ــن، س ــزون برای ــی. اف ــاد محل ــه اقتص ــردد، ن می گ
ــه ســایر  ــا پیوندهــای محــدود ب ــوان یــک »ســکتور محاصــره شــده« ب عن
اقتصــادی، کمتــر فرصت هــای کاری را مهیــا ســاخته و  بخش هــای 
کمتــر بــه تنــوع اقتصــادی کمــک می کنــد . تعــداد محــدودی از ارتبــاط 
ــه  ــک ب ــا کم ــغل ی ــن ش ــرای تأمی ــی ب ــام کار کم ــاد ، انج ــه اقتص ــا بقی ب
تنــوع بخشــیدن اســت )در مــورد پیوندهــا ، بــه کادر 4.1 مراجعــه کنیــد(.
ــتخراج  ــکتور اس ــل از س ــود حاص ــن س ــه، بیش تری ــن در نتیج ــر ای ــا ب بن
ــارج از  ــران خ ــرمایه و کارگ ــان س ــده گان، صاحب ــه تأمین کنن ــع، ب مناب

ــرد. ــق می گی ــور تعل کش
ابعاد محیط زیستی

پروژه هــای اســتخراج مــواد معدنــی و هیدروکاربــن بــر آب، زمیــن 
)خــاک( و هــوای مناطــق اطــراف تأثیــر می گــذارد. در محیط هــای 
ــتفاده از آب  ــه اس ــوط ب ــی مرب ــرات اصل ــی، تأثی ــه بیابان ــا نیم ــک ی خش
ــار ســمی توســط طوفان هــای  ــد اســتخراج و پخــش گــرد و غب در فرآین

برنامه ریزی و سر مایه گذاری 
ضعیف عامه

* افزایش قرضه
*بسیج محدود مالیات

* مشوق های نا چیز
* حمایت های دولت

* تبانی میان نخبگان سیاسی
* افزایش فساد

* تقویت رژیم های استبدادی

* افزایش عاید مالیاتی از منابع

حسابدهی کاهش یافتهمدیریتضعیف مالی رشد منابع محورظرفیت ضعیف دولت
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ظرفیت های بالقوه و خطرات احتمالی استخراج معادن در افغانستان

گــرد و غبــار اســت. در مناطــق کوهســتانی، شــدیدترین اثــرات زیســت 
ــه،  ــای زبال ــی در انباره ــن، خراب ــزش زمی ــامل لغ ــد ش ــی می توان محیط
ریختــن باطلــه و آلودگــی آب باشــد. اســتخراج معــادن از مقادیــر زیــادی 
ــش آب در  ــث کاه ــت باع ــن اس ــن ممک ــد و ای ــی کن ــتفاده م آب اس
ــع دیگــر اجتماعــات معیشــتی شــود. ــا مناب ــرای کشــاورزی ی دســترس ب
ــد  ــی توان ــدن م ــا ارزش، مع ــی ب ــی و جنگل ــق جنگل ــوص در مناط بخص
ــن  ــن رفت ــی، از بی ــش گیاه ــا پوش ــی ی ــش جنگل ــردن پوش ــن ب ــا از بی ب
اکوسیســتمها و زیســتگاه، زخــم شــدن منظرههــا، زهکشــی معــدن اســید 
بــه طــور قابــل توجهــی بــر محیــط زیســت تأثیــر بگــذارد. تأثیــرات عمــده 
زیســت محیطــی نــه تنهــا در فرآینــد اســتخراج بــه خــودی خــود بلکــه در 
ــن محــل کارگاه هــا و  ــرار دادن زباله هــا و همچنی ــع، ق حمــل و نقــل مناب

ــود. ــاد می ش ــران ایج ــکن کارگ مس

خشونت  و منازعه
ــه افزایــش خشــونت و درگیری هــای ناشــی از اســتخراج  کشــورها تجرب
مــواد معدنــی را داشــته انــد. بــر اســاس گــزارش برنامــۀ انکشــافی ســازمان 
ملــل متحــد، منابــع طبیعــی، در حداقل 40 درصــد از درگیری هــای داخلی 
نقــش داشــته اســت . بــه عنــوان مثــال، در کشــورهای شــکننده بــا پیشــینۀ 
ــای  ــف میدان ه ــه کش ــد ک ــان می ده ــا نش ــی، پژوهش ه ــونت سیاس خش
ــا  ــج ت ــی را پن ــلحانۀ داخل ــای مس ــروز درگیری ه ــزان ب ــی می ــزرگ نفت ب
ــۀ  ــل از ناحی ــه از قب ــتان ک ــد . در افغانس ــش می ده ــد افزای ــت درص هش
ــه صــورت  ــع طبیعــی ب ــرد، اســتخراج مناب ــج می ب جنــگ و منازعــات رن
ــارض ، در  ــک تع ــازد.  دینامی ــعله ورتر  می س ــا را ش ــی درگیری ه احتمال
ابتــدا توســط عوامــل ســاختاری و متنــی شــکل مــی گیــرد کــه محیطــی 
مناســب بــرای درگیــری ایجــاد مــی کنــد. در چنیــن شــرایطی ، اســتخراج 

منابــع مــی توانــد مشــوق یــا محــرک درگیــری باشــد )شــکل 2-4(.
اول ، عوامل ساختاری و زمینه ای بلند مدت که زمینه ساز تعارض 

ــژه  ــه وی ــینی ، ب ــیه نش ــم و حاش ــری ، ظل ــر ، نابراب ــه فق ــتند از جمل هس
ــت  ــا حکوم ــراه ب ــا ، هم ــی. اینه ــا زبان ــی ی ــی ، مذهب ــات قوم در اختالف
ــا عــدم  ــی ی ــد ناتوان ضعیــف، فســاد و عــدم شــفافیت دولتهــا ، مــی توانن
تمایــل دولــت بــرای توســعه مناطــق روســتایی و دورافتاده آشــکار شــوند.

 
دوم، اســتخراج منابــع طبیعــی می توانــد عامــل ایجــاد درگیری هــای 

ــود.  ــدت ش ــا میان م ــاه ت کوت

شکایت
هنگامــی کــه گروه هــای شورشــی بــه تحرکات شــان ادامــه دهنــد، منابــع 
یــا ســهم بیش تــری از عایــد بهره بــرداری معــادن را مطالبــه می کننــد. بــه 
همیــن ترتیــب، »شــکایت« وقتــی می توانــد محــرک درگیــری باشــد کــه 
جوامــع محلــی و اقشــار ســاکن در مناطــق سرشــار از منابــع طبیعی، نســبت 
ــده  ــد شــده و عق ــدن کاری، ناامی ــزرگ مع ــا شــرکت های ب ــت ی ــه دول ب
ــع طبیعــی  ــه مناب ــد. در واقعیــت، هــر دو عامــل درگیــری مربــوط ب بگیرن
ــری،  ــن درگی ــت و طرفی ــته اس ــود داش ــترک وج ــورت مش ــه ص ــاً ب اغلب
ــر اســاس  ــی، ب ــا گــروه محل ــارۀ این کــه جامعــه ی ــی درب ــات متفاوت نظری

ــد.  ــه می شــوند، دارن ــه برانگیخت ــا حــرص چگون شــکایت ی

 شکل 4-2 عوامل درگیری های مربوط به منابع

محرومیت
بــه گونــۀ مثــال، در مناطقــی کــه گروه هــای قومــی مســتقر اســت و 
ــع  ــروت مناب ــوده و دارای ث ــارج ب ــور خ ــی کش ــری سیاس ــۀ رهب از حیط
طبیعــی بــه شــکل ذخایــر نفتــی باشــد، احتمــاالً رهبــران ایــن گــروه قومــی 
خواهــان ســهمی از عایــد حاصــل از اســتخراج منابــع می گردنــد . گــروه 
قومــی همچنــان می توانــد، بــا اســتفاده از خشــونت فشــار وارد نمــوده تــا 
بــه اســتقالل و یــا خودمختــاری برســد و بتوانــد ثــروت منابــع طبیعــی اش 

را کنتــرول کنــد. 
تمویل مالی جنگ 

ــی  ــای شورش ــرای گروه ه ــد، ب ــی می توان ــع طبیع ــرداری از مناب ــره  ب به
ــه  ــل، ب ــری موجــود از قب ــا دوام درگی ــرای آغــاز جنــگ ی ــا مخالــف ب ی
عنــوان منابــع تمویــل درآیــد. ایــن حتمــی نیســت کــه درگیری هــا بعــد از 
آغــاز فعالیــت معــدن کاری اتفــاق بیافتــد. فقــط چشــم انداز بهره بــرداری 
از منابــع طبیعــی می توانــد، ســبب درگیــری شــود، حتــا اگــر تولیــد آغــاز 
نشــده و پــول بــه گــردش در نیامــده باشــد. بــه عنــوان مثــال، گروه هــای 
ــه وعــدۀ  ــی را ب شورشــی و دولت هــا از طرف هــای خارجــی بودجــۀ مال
ــت،  ــد پرداخ ــع آن را خواهن ــرداری از مناب ــا بهره ب ــده ب ــه در آین این ک
ــا گســترش جنــگ  ــرای آغــاز ی ــد - و از ایــن بودجــه ب دریافــت می کنن
و درگیــری اســتفاده می کننــد . جنگ هــای خشــونت آمیز همچنیــن 
می توانــد توســط گروه هــای مخالــف تحریــک شــود، تــا ســاحات 

ــد. ــه دســت آورن ــع طبیعــی را ب سرشــار از مناب
بــه  مربــوط  درگیری هــای  اجبــاری  جابه جایــی  و  بی جاشــدن ها 
شــرکت های معــدن کاری غالبــاً ناشــی از بی جاشــده گی اجبــاری یــا 
ــرادی  ــا و زمین های شــان می باشــد. اف ــی از خانه ه ــع محل آوارگــی جوام
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کــه بــه دلیــل فعالیــت پروژه هــای معــدن کاری، نفــت و گاز آواره 
ــه  ــک مطالع ــوند. ی ــا ش ــلح یک ج ــای مس ــا گروه ه ــن ب ــده اند، ممک ش
ــش از 30  ــورد بی ــه م ــی در س ــه اراض ــوط ب ــایل مرب ــه مس ــان داده ک نش
ــی  ــش مهم ــا رخ داده ، نق ــال 1990 در آفریق ــه از س ــی ک ــگ داخل جن
داشــته اســت. عــالوه بــر ایــن، بی جاشــده گی، دارای اثــرات منفــی 
ــان می باشــد   ــر صحــت، معیشــت مــردم و انســجام اجتماعــی آن جــدی ب

ــری.  ــروز درگی ب
ــا  ــی ی ــع محل ــا جوام ــورت ب ــدم مش ــی ع ــع محل ــارکت جوام ــدم مش ع
ــع موجــود  ــان در راســتای پروژه هــای اســتخراج مناب عــدم مشــارکت آن
در مناطــق آن هــا، می توانــد محــرک درگیــری باشــد. ایــن امــر، بــا رونــد 
ــای  ــی، فرصت ه ــه محیط ــل توج ــرات قاب ــف، تأثی ــدد ضعی ــکان مج اس
کاری و ســایر منافــع اقتصــادی محــدود بیش تــر شــدت می یابــد. فقــدان 
معلومــات شــفاف و قابــل اعتمــاد در مــورد پروژه هــای اســتخراجی 
می توانــد، انتظــارات را تحریــک کنــد و در صــورت عــدم تحقــق آن هــا 

ــود. ــری ش ــه درگی ــر ب ــد منج می توان
تأثیرات زیست محیطی

ــر  ــن ام ــاد ای ــتفاده از آب زی ــا اس ــدن کاری ب ــال، در مع ــوان مث ــه عن  ب
ــع  ــا ســایر مناب ــی ی ــرای مقاصــد زراعت ــکان دسترســی آب ب ــد ام می توان
معیشــتی را کاهــش دهــد. بنابرایــن جوامــع محلــی را بطــور غیــر مســتقیم 
ــه  ــن منطق ــد در ای ــا نتوانن ــوند آنه ــی ش ــث م ــد و باع ــی کنن ــا م جابج
زندگــی کننــد.  نشــأت نفــت ممکــن بــر خــاک و آبــی کــه جوامــع بــه 

ــذارد. ــر بگ ــد، تأثی ــته گی دارن آن بس
نبود امنیت اقتصادی 

 فقــدان فرصت هــای اقتصــادی و عــدم امنیــت اقتصــادی می توانــد، 
درگیــری را افزایــش دهــد. درگیــری ممکــن ناشــی از بــی کاری باشــد، 
بــه ویــژه اگــر میــزان توقعــات بلنــد باشــد. عــالوه بــر ایــن، نابرابری هــای 
ــی  ــده اند و آنان ــد ش ــای آن بهره من ــه از مزای ــرادی ک ــن اف ــزون بی روزاف
ــه  ــر ب ــد منج ــد، می توانن ــرار گرفته ان ــی آن ق ــرات منف ــت تأثی ــه تح ک

ــری شــود. درگی
ــع  ــرداری از مناب ــه بهره ب ــوط ب ــدت مرب ــع کوتاه م ــا وقای ســوم، شــرایط ی
ــال  ــا محــرک در راســتای انتق ــم ی ــک نقطــۀ مه ــه ی ــد، ب طبیعــی می توان
ــدید  ــبب تش ــا س ــردد ی ــدل گ ــل ب ــری بالفع ــه درگی ــان ب ــای پنه تنش ه
ــه  ــد شــعله ورتر شــود، ب ــری می توان درگیری هــای موجــود شــود . درگی
عنــوان مثــال، در نتیجــۀ واکنــش مســلحانه یــک شــرکت معــدن کاری بــه 
ــی از طریــق  ــۀ ناشــی از ترانســپورت مــواد معدن اعتــراض اجتمــاع، حادث
یــک روســتا، برخــورد ناگهانــی پیرامــون معدنچیــان دســتی و کوچــک، 
بی جاشــده گی اجبــاری جوامــع یــا جــاری شــدن حوضچــۀ باطله هــا 
در دریــا، هــر یــک از ایــن وقایــع می توانــد، باعــث درگیری هــای 

خشــونت آمیز شــود.
بالقــوۀ صنعــت  بــه ظرفیت هــای  بــرای دســتیابی کامــل  افغانســتان، 
ــی  ــد در پ ــری، بای ــدار بش ــاف پای ــه انکش ــک ب ــت کم ــتخراجی جه اس
پایــان بخشــیدن بــه درگیری هــا و دســتیابی بــه صلــح پایــدار باشــد. 
ــه  ــیدن ب ــان بخش ــر پای ــز ب ــا تمرک ــه ب ــت را دارد ک ــن فرص ــتان ای افغانس
درگیری هــا و بهبــود مدیریــت منابــع خــود، از منابــع طبیعــی خــود 
اســتفاده نمایــد. همــان طــوری کــه اجنــدای ســال 2030 تأکیــد می کنــد: 
»انکشــاف پایــدار بــدون اســتقرار صلــح و امنیــت نمی  توانــد تحقــق یابــد 
و صلــح و امنیــت بــدون انکشــاف پایــدار در معــرض خطــر قــرار خواهــد 
ــراری  ــه توانایــی دولــت در برق ــن امــر ب ــه ای ــزان دســتیابی ب گرفــت«، می
صلــح، ارتقــای انســجام اجتماعــی و درآوردن ســکتور معــدن کاری زیــر 
نظــارت و کنتــرول خــود، بســته گی دارد. فصــل بعــدی گام هــای عملــی 
کــه در ایــن راســتا بایــد برداشــته شــود را مــورد توجــه قــرار خواهــد داد.

بستۀ 4- 1 رابطه میان صنعت استخراجی و اقتصاد
ــت  ــاد و تقوی ــد ایج ــادی، نیازمن ــد اقتص ــکوفایی رش ــت ش ــت جه دول

انــواع پیوندهــای انکشــافی بــا صنعــت اســتخراج می باشــد:
پیوندهای رو به رشد

اینهــا شــامل پــردازش کاالهــای معدنــی یــا نفــت بــرای تولیــد کاالهــای 
ــت.این  ــود اس ــام خ ــت خ ــا در حال ــردن آنه ــادر ک ــای ص ــه ج ــی ب نهای
ــده  ــر در داخــل کشــور گردی ــروت بیش ت ــای ث ــظ و بق ــر، باعــث حف ام
و بــر میــزان کاریابــی، صنعتــی شــدن و تنــوع اقتصــادی در کشــور 
ــاس  ــدن کاری در مقی ــات مع ــوالً در عملی ــا معم ــن پیونده ــد. ای می افزای
کوچــک بطــور مثــال، در بخــش ســنگ های قیمتــی و نیمه قیمتــی، طــال 
ــن  ــس و همچنی ــر و اونیک ــنگ مرم ــد س ــاختمانی مانن ــنگ های س و س

ــرار دارد. ــیاری ق ــه بس ــورد توج ــک م تال
پیوندهای رو به عقب

 وصــل کــردن تامین کننــده گان محلــی امتعــه و خدمــات، بــه شــرکت های 
اســتخراجی و تشــویق بــه ایجــاد ســایر صنایــع محلــی اســت. ایــن پیوندهــا 
بــرای معــدن کاری در مقیــاس بــزرگ بــه ویــژه بــرای صنایــع نفــت و گاز 
ــه عنــوان مثــال خدمــات تکنولــوژی معلوماتــی و جیولــوژی، خدمــات  ب
تجهیــزات  یونیفــورم،  می توانــد  کــه  معــدن،  مدیریــت  ســاختمانی، 
محافظــان شــخصی و بــرای کارگــران معــدن، غــذا، ترانســپورت و 

ــری دارد. ــت بیش ت ــد، اهمی ــداری کن ــی را خری ــات امنیت خدم
پیوندهای مالی 

 عایــد حاصــل از مالیــات و رویالتی هــای تولیــدات هایدروکاربونــی 
و منرالــی می توانــد بــرای ارتقــای انکشــاف صنعتــی در ســکتورهای 

غیرامتعــه ای و ســرمایه گذاری در انکشــاف بشــری اســتفاده شــود.
پیوندهای مکانی یا زیرساختی

ــه  ــت ک ــی اس ــاخت های اساس ــار زیرس ــکیل دهنده اعم ــا تش ــن پیونده ای
اســتخراج منابــع را تســهیل می بخشــد  ماننــد تولیــد بــرق، اعمــار جاده هــا، 
ــع ســایر ســکتورهای  ــه نف ــد، ب ــر می توان ــن ام ــا. ای ــا بندره خــط آهــن ی

اقتصــادی باشــد و عملکــرد بازارهــای محلــی را بهبــود بخشــد.
پیوندهای مصرفی

 تقاضــای ایجــاد شــده توســط کارگــران صنعــت اســتخراجی، همــراه بــا 
اســتفاده شــرکت ها از اجناســی کــه بــه صــورت محلــی تولیــد می شــود، 
ــاش در ســکتور هــا  بــه توســعۀ صنایــع جدیــد و رونــد اشــتغال و مع

کمــک خواهــد کــرد.
پیوندهای افقی

اســتخراجی  ســکتور  در  شــده  کســب  قابلیت هــای  و  مهارت هــا  از 
ــی  ــای صنعت ــا بخش ه ــا ی ــایر فعالیت ه ــاف س ــتای انکش ــوان در راس می ت
ــب و  ــاری مناس ــط تج ــک محی ــا ی ــراه ب ــر هم ــن ام ــرد. ای ــتفاده ک اس
دوســتانه، می توانــد بــه انکشــاف شــرکت های کوچــک و متوســط 
ــع  ــد و در راســتای صنعتــی شــدن و ایجــاد اشــتغال ممــد واق کمــک کن

ــود. ش
منبع: کنفرانس تجارت و انکشاف سازمان ملل متحد، 2017م.
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ــن  ــن کشــورهای جهــان اســت کــه از چندی  افغانســتان یکــی از فقیرتری
دهــه بــه این ســو درگیــر جنــگ می باشــد. بــا چشــم انداز اســتقرار 
انکشــاف  در  ســرمایه گذاری  بــرای  بیش تــری  فرصت هــای  صلــح، 
ــر مســتلزم  ــن ام ــه ای ــن کشــور وجــود خواهــد داشــت. البت بشــری در ای
ــالش  ــه ت ــه ب ــد ک ــور می باش ــی کش ــع معدن ــل از مناب ــری کام ــره گی به
مصمــم و هماهنــگ در راســتای اصــالح پالیســی های کشــور و نهادهــای 

ــاز دارد. ــع، نی ــن مناب ــدۀ ای اداره کنن
هــدف نهایــی اســتخراج مــواد معدنــی در افغانســتان بایــد انکشــاف 
پایــدار بشــری و تقویــت رونــد رفــاه و آســایش عامــه باشــد. تــا کنــون، 
ــزرگ  ــای ب ــاف پروژه ه ــر انکش ــر س ــاً ب ــتان عمدت ــا در افغانس گفتمان ه
ــز  ــری متمرک ــاف بش ــرد انکش ــرای پیش ب ــی ب ــع مال ــد مناب ــت تولی جه
شــده اســت. امــا ایــن کل داســتان نیســت. اســتفادۀ خــوب از ایــن عوایــد 
ســرمایه گذاری در راســتای انکشــاف بشــری و گســترش فرصت هــا 
بــرای همــه - بــه ویــژه جوانــان، زنــان، افــراد فقیــر و محــروم - بســیار مهم 
ــبی  ــای کاری مناس ــد فرصت ه ــن بای ــتخراجی همچنی ــت اس ــت. صنع اس
ــت داری  ــد، حکوم ــت کن را فراهــم ســاخته، از انســجام اجتماعــی حمای
خــوب را تقویــت کــرده و هرگونــه آســیب بــه محیــط زیســت را محــدود 

ســازد.
ــادی  ــد اقتص ــد رش ــان، رون ــرور زم ــا م ــد ب ــتخراجی می توان ــت اس صنع
ــه طــور مســتقیم فرصت هــای کاری را ایجــاد  ــد، ب ــده را هدایــت کن آین
ــا ســرمایه گذاری های حمایتــی  کــرده و میــزان عایــد را افزایــش دهــد. ب
در بخــش ترانســپورت و ســایر زیرســاخت ها، تجــارت و تــراز پرداخــت 
ــا  ــراز پرداخت ه ــارت و ت ــیده، تج ــق بخش ــی را رون ــد داخل ــی عوای کل
ــافی  ــای انکش ــه کمک ه ــتان را ب ــته گی افغانس ــد و وابس ــود بخش را بهب
ــود،  ــت ش ــی مدیری ــه خوب ــش ب ــن بخ ــر ای ــد. اگ ــش ده ــی کاه خارج
ــت، بلکــه  ــی و دول ــه ســکتور صنعت ــا ب ــه تنه ــا ن ــع اســتخراج منرال ه مناف
ــل  ــا تبدی ــع، ب ــتخراج مناب ــرد. اس ــق می گی ــز تعل ــی نی ــع محل ــه جوام ب
ــد  ــه عنــوان عامــل و محــرک رشــد و توســعۀ اقتصــادی، می توان شــدن ب
ــاز کــردن ثــروت  ــرای ب ــه کاهــش فقــر در کشــور کمــک کنــد. امــا ب ب
معدنــی افغانســتان و اســتفادۀ آن بــه نفــع مــردم، بایــد اقدامــات زیــادی در 

ــرار داده شــود. معــرض اجــراء ق
نقش صلح و ثبات

ــد تمــام تالش شــان را در راســتای  ــان در افغانســتان، بای ــت و ذی نفع دول
ــه  ــن امــر ب ــد. ای اســتقرار صلــح و تقویــت انســجام اجتماعــی انجــام دهن
ــا  ــی ی ــای اجتماع ــی گروه ه ــدرت و رویاروی ــط ق ــۀ رواب ــای مقابل معن
ــم  ــک رس ــاًل ی ــت قب ــد. دول ــا می باش ــا محرومیت ه ــوول ب ــای مس نهاده
ــا ســازمان های جامعــۀ مدنــی در راســتای  ــکاری ب ثابتــی را بــرای هم
ــادۀ  ــه بخش هــای دور افت ــرای دســتیابی ب ــه خدمــات عامــۀ اساســی ب ارائ

ــت. ــاخته اس ــه س ــور، نهادین کش
اکنــون زمــان مناســبی بــرای ذی نفعــان در دولــت، جامعــۀ مدنــی و 
ــت  ــت تقوی ــه جه ــد ک ــافی می باش ــریکان انکش ــا ش ــرکتی ب ــکتور ش س
انســجام اجتماعــی بــا هــم گــرد آمــده و یــک دیــدگاه مشــترک و 
احســاس مالکیــت را توســعه بخشــند. آن هــا بایــد گفت وگوهــا را تقویــت 
بخشــیده، مشــارکت و نقــش وکالتــی گروه هــای دارای پیشــینه های 
مختلــف را تشــویق کننــد. در ایــن مــورد بایــد تالش هــای ویــژه ای 
صــورت گیــرد، تــا زنــان بــه رونــد صلــح و مذاکــرات صلــح وارد شــوند. 
ــت داری  ــای حکوم ــه نهاده ــردم ب ــاد م ــاد اعتم ــه ایج ــی ب ــن اقدامات چنی
ــه  ــش داده و ب ــت افزای ــه دول ــبت ب ــا را نس ــاور آن ه ــرده - ب ــک ک کم
ویــژه دولــت را در برابــر شــهروندانش و محافظــت از آنــان بیش تــر 

می ســازد.  پاســخ گو  و  مســوولیت پذیر 
ــن  ــت. ای ــی اس ــر الزم ــک ام ــری ی ــاف بش ــت انکش ــات جه ــح و ثب صل

امــر، همچنــان نیازمنــد جــذب ســرمایه گذاری خارجــی اســت. در همیــن 
ــی، نفــت  ــرداری ذخایــر معدن حــال، افغانســتان جهــت اکتشــاف و بهره ب
و گاز در مقیــاس بــزرگ، نیــز بــه جــذب ســرمایه گذاری خارجــی نیــاز 
دارد؛ زیــرا اقتصــاد ایــن کشــور در حــال حاضــر قــادر بــه ســرمایه گذاری 
در مقیــاس مــورد نیــاز نیســت، امــا ایــن امــر تنهــا وقتــی ممکــن می گــردد 
ــل  ــری را ح ــگ و درگی ــون جن ــی پیرام ــایل اساس ــور مس ــن کش ــه ای ک
ــه انســجام اجتماعــی  ــد منجــر ب ــن بای ــن ســرمایه گذاری همچنی ــد. ای کن
ــات  ــح و ثب ــود. صل ــور ش ــری در کش ــزان درگی ــش می ــب و کاه مناس
ســرمایه گذاری های  جــذب  راســتای  در  مهمــی  پیش شــرط های 
ــح  ــا صل ــت، ام ــتخراجی اس ــای اس ــرای پروژه ه ــن اج ــزرگ و همچنی ب
نیــز بایــد نتیجــه چنیــن ســرمایه گذاری باشــد. صلــح و ثبــات همچنیــن در 
راســتای فعالیت هــای ســطح کوچــک و متوســط در ایــن زمینــه کمــک 
ــی را کاهــش می دهــد و آن هــا  ــور تجارت ــد، هزینه هــای انجــام ام می کن
را قــادر می ســازد، تــا دیدگاه های شــان را فراتــر از منافــع کوتــاه مــدت، 

بلنــد ببرنــد.
استراتژی  مدیریت بهتر صنعت استخراجی

ــی  ــالیان طوالن ــرای س ــتان را ب ــاد افغانس ــد اقتص ــع می توان ــتخراج مناب اس
انکشــاف داده و بــه چرخــش درآورد. از ایــن رو، مهــم اســت کــه دارای 
ــدت  ــاه م ــی کوت ــادی و مال ــای اقتص ــر مزای ــر از منظ ــم اندازی فرات چش
ــی  ــت محیط ــی و زیس ــادی، اجتماع ــرات اقتص ــه تأثی ــزی ک ــیم؛ چی باش

ــد.  ــرار می ده ــورد توجــه ق ــز م ــدت را نی ــد م بلن
بــا صنعــت اســتخراجی کــه خــارج از کنتــرل افغانســتان اســت، ابهامــات 
بســیاري وجــود دارد. قیمت هــای بــازار بین المللــی مــواد معدنــی بــه 
رشــد اقتصــادی در اقتصادهــای بــزرگ بســته گی دارد. در اتــکا بــه 
منابــع معدنــی بــرای رشــد اقتصــادی، بی اعتمــادی قابــل توجهــی وجــود 
دارد. بــا ایــن حــال، دولــت افغانســتان و ذی نفعــان می تواننــد، بــر اســاس 
عواملــی کــه بــر ایــن امــر اثرگــذار باشــد، عمــل کننــد. اولویــت اصلــی 
ــت  ــوع تقوی ــی و در مجم ــجام اجتماع ــود انس ــح، بهب ــه صل ــتیابی ب دس
ــب  ــتراتژی های متناس ــد اس ــن بای ــت همچنی ــت. دول ــت داری اس حکوم
بــا پروژه هــای اســتخراجی در مقیــاس بــزرگ و معــدن کاری ســطح 

ــد. ــن کن ــط را تدوی ــک و متوس کوچ
اقتصــاد افغانســتان در حــال حاضــر، قــادر بــه ســرمایه گذاری در راســتای 
فعالیــت اکتشــافی و بهره بــرداری از ذخایــر منرالــی و هایدروکاربونــی در 
مقیــاس بــزرگ نیســت - بــرای ایــن کار، بــه جــذب ســرمایه های بــزرگ 
ــرمایه گذاران  ــا س ــل ب ــورد و تعام ــت، در برخ ــت. دول ــاز اس ــی نی خارج
بــزرگ، بایــد رونــد تعــادل بیــن ایجــاد محیــط مالــی جــذاب بــرای آن هــا 
و حصــول اطمینــان از ســهم عادالنــه بــرای افغانســتان را حفظ کنــد - زیرا 
ــرمایه گذاری های  ــن س ــت چنی ــوس ترین مزی ــاالً محس ــی احتم ــد مال عای
بــزرگ خواهــد بــود. دولــت، همچنیــن از صنعت اســتخراجی در راســتای 
ــرای مــردم  ــار ب تقویــت فرصت هــای کاری و انکشــاف و توســعۀ کاروب
ــت  ــاخت های صنع ــرمایه گذاری در زیرس ــد و س ــتفاده کن ــتان اس افغانس
ــرای اجــرای  ــردم اســت را تســهیل بخشــد. ب ــع م ــه نف اســتخراجی کــه ب
ایــن راهکارهــا ، پیشــرفت چشــمگیر در هماهنگــی و همــکاری در 
ــه هــا ، ســازمان هــا و ســطوح دولــت  داخــل دولــت - در بیــن وزارتخان
ــد  ــع و رون ــارت جوام ــران خس ــدد و جب ــکان مج ــروری است.اس - ض
ــرد.  ــی صــورت بگی ــق اســتندرد باالی ــد طب ــه شــکایات، بای رســیده گی ب
بــا پایــان یافتــن پروژه هــای بــزرگ، بایــد بــا اثــرات »مصیبــت منابــع« بــر 

اقتصــاد، سیاســت و نهادهــا مقابلــه صــورت گیــرد.
در حــال حاضــر، معــدن کاری در ســطح کوچــک و متوســط، بــر ســکتور 
ــن ســکتور، اســتراتژی  ــه ای ــا توجــه ب ــی افغانســتان مســلط اســت. ب منرال
و  نامشــروع  معدن کاری هــای  مأیوس ســازی  ضمــن  بایــد  دولــت 
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غیرقانونــي، ممثــل ارتقــای معــدن کاری مســووالنه باشــد. دولــت بایــد بــا 
ــایی و  ــتای شناس ــباتی را در راس ــی ها و محاس ــد، بررس ــه کن ــاد مقابل فس
محــدود کــردن »ضایعــات« مالیــات و ســایر عوایــد مالــی دولــت معرفــی 
ــررات  ــی مق ــات گســترده و معرف ــۀ خدم ــد جهــت ارائ ــت بای ــد. دول کن
عملــی در راســتای کاروبارهــای معــدن کاری در ســطح کوچــک و 
متوســط، اقــدام کنــد، تــا صحــت، امنیــت کارگــران و مدیریــت محیــط 
ــد  زیســت ایــن کاروبارهــا را بهبــود بخشــد. هم چنیــن دولــت، بایــد رون
ــت  ــد.  دول ــعه ده ــواد را توس ــن م ــرۀ ارزش ای ــی و زنجی ــس منرال پروس
چندیــن مطالعــه زنجیــره ارزش را در مــورد بخــش هــای تالــک ، ســنگ 
ــره  ــرای توســعه زنجی ــای ارزشــمند ب ــه ه ــه توصی ــت ، ارائ ــر ، گرانی مرم
ــام داده  ــا انج ــش ه ــن بخ ــذاری در ای ــرمایه گ ــاء س ــای ارزش و ارتق ه
اســت. دولــت چندیــن مطالعــه زنجیــره ارزش را در مــورد بخــش هــای 
ــرای  ــه هــای ارزشــمند ب ــه توصی ــت ، ارائ ــر ، گرانی ــک ، ســنگ مرم تال
ــن بخــش  ــاء ســرمایه گــذاری در ای ــای ارزش و ارتق ــره ه توســعه زنجی

هــا انجــام داده اســت.
پیشنهادهای ویژه

بهره بــرداری از مزایــای صنعــت اســتخراجی در راســتای انکشــاف بشــری 
نیــاز بــه یــک ســری اقدامــات در ســه حــوزۀ وســیع دارد.

جلوگیری از ضیاع عواید مالی.   o
حفاظت مردم و محیط زیست   o

تقویت صنعت استخراجی پاسخگو و مشروع   o

جلوگیری از ضیاع عواید مالی
بیش تــر شــرکت های معــدن کار، دولــت را بــه عنــوان نهــاد فاســد و 
غیردوســتانه تلقــی می کننــد کــه تنهــا وظایــف آن، صــدور قراردادهــای 
ــت.  ــم اس ــد ک ــدل آن دارای تولی ــه در ب ــی ک ــت - در حال ــی اس مالیات
ــر  ــا ب ــود. بن ــام نمی  ش ــر انج ــورت موث ــه ص ــز ب ــرد نی ــن عمل ک ــا ای و حت
ــر  ــدن کاری را ه ــرارداد مع ــپردن ق ــیجرهای س ــد پروس ــت بای ــن، دول ای
چــه زودتــر ســاده و موثرتــر ســازد و هزینــۀ راه انــدازی کاروبــار را بــرای 

ــد. ــش ده ــرداز، کاه ــه پ ــرکت های مالی ش
همچنیــن مهــم اســت، تــا فســاد و تعلــل در امــور کاری روزمــره در 
ــرد و  مقیــاس کوچــک کــه حیثیــت و اعتبــار دولــت را زیــر ســوال می ب
بــه رونــد دولت ســازی آســیب می رســاند، از بیــن بــرده شــود. ایــن امــر، 
بــه معنــای گــوش دادن بیش تــر بــه خواســته های شــهروندان بــه ویــژه از 
طریــق ســازمان های جامعــۀ مدنــی و انجــام اقدامــات منظــم بــرای ریشــه 

کــن کــردن فســاد اســت.
رســیدن بــه ایــن مأمــول، نیازمنــد تــالش بــرای افزایــش شــفافیت، 
مقامــات  پاسخگوســازی  رســانه ها،  و  مدنــی  جامعــۀ  توان مند ســازی 
ــی،  ــار غیرقانون ــارت و کاروب ــش تج ــتای کاه ــای در راس ــاد راه ه و ایج
می باشــد. ایــن کار بایــد بــر مبنــای رویکــرد مکافــات و مجــازات باشــد 
ــه  ــر منجــر ب ــن ام ــه ای ــد، البت ــز را مجــازات کن کــه رفتارهــای فســاد آمی
ــن حــال  ــت اجتماعــی می شــود و در عی ــت و موقعی از دســت دادن حیثی
ــرای صداقــت و درســت کاری در بیــن مقامــات دولتــی  انگیزه هایــی را ب
ــت و حکومــت داری  ــه مدیری ــا توجــه ب ــه خصــوص ب ــد. ب ایجــاد می کن
صنعــت اســتخراجی، اقدامــات زیــر می توانــد در راســتای کاهــش فســاد 

موثــر تمــام شــود:
توحید ثبت و راجستر دولتی

دولــت در حــال انجــام اقدامــات بــرای توســعه سیســتم مدیریــت کاداســتر 
معــادن )MCAS( و سیســتم غیــر مالیاتــی درآمــد )NTRS( اســت. 
ــی ،  ــای مال ــت درآمده ــع نش ــایی مناب ــه شناس ــک ب ــرای شناســایی کم ب

دولــت مــی توانــد بانکهــای اطالعاتــی جداگانــه ای را پوشــش دهــد کــه 
ــی ها  ــد بررس ــورد بای ــن م ــود. در ای ــی ش ــامل م ــتخراج را ش ــت اس صنع
و محاســباتی در میــان ادارات دولتــی مربوطــه وجــود داشــته باشــد: 
ــوژی افغانســتان، وزارت  ــم و ادارۀ ســروی جیول ــادن و پترولی وزارت مع
ــکار  ــن ابت ــزی   و همچنی ــه مرک ــرکات و ادارۀ احصائی ــه، ادارۀ گم مالی
ــه  ــوط ب شــفافیت صنعــت اســتخراجی افغانســتان. اســناد و معلومــات مرب
قراردادهــای معــدن کاری، تولیــد و تجــارت مــواد معدنــی و عوایــد مالــی 
بایــد بــه صــورت متقابــل بررســی، تجزیــه و تحلیــل، مطابقــت داده شــده 
ــوط  ــر ایــن، اســناد و معلومــات مرب و مــورد تأییــد قــرار گیــرد. عــالوه ب
ــتان،  ــد پاکس ــتان )هم مانن ــی افغانس ــدۀ تجارت ــرکای عم ــه واردات از ش ب
ایــران، امــارات متحــده عربــی( بایــد بــا معلومــات مربــوط بــه صــادرات 
ــا شناســایی بخش هایــی  ــل بررســی شــود. ب ــه صــورت متقاب افغانســتان، ب
چنیــن  می دهــد،  رخ  آن  در  مالــی  عوایــد  ضیــاع  بیش تریــن  کــه 
ــی  ــمی و غیرقانون ــدن کاری غیررس ــد مع ــتمی، می توان ــای سیس کمک ه
را در محــدودۀ دولــت درآورده و بــه مهــار ضیــاع عوایــد کمــک کنــد.

پی گیری و مالیات گیری از حرکات منرالی
 دولــت بایــد ظرفیتــش را جهــت ثبــت حــرکات مــواد منرالــی در نقــاط 
مهــم بندرگاه هــای مــرزی تقویــت کنــد. همچنیــن بایــد امکانــات 
ــیرهای  ــی در مس ــواد معدن ــل م ــای حام ــات از الری ه ــع آوری مالی جم
اصلــی ترانســپورتی را در نظــر گیــرد. عــالوه بــر ایــن، بایــد تخصــص اش 
را در زمینــۀ قیمت گــذاری ســنگ های قیمتــی و نیمه قیمتــی در محــالت 
اصلــی ســرحدی کــه ســنگ های قیمتــی صــادر می شــود، تقویــت کنــد.

بهبود پروسه های قرارداد
ــل  ــق مراح ــفاف از طری ــورت ش ــه ص ــد ب ــدن کاری بای ــای مع  قرارداده
ــود.  ــادر ش ــح، ص ــاًل واض ــم و کام ــل فه ــه، قاب ــۀ آزاد و منصفان مناقص
ــل  ــه حداق ــرای ب ــا را ب ــدت قرارداده ــد م ــم بای ــادن و پترولی وزارت مع
ــب،  ــور مرت ــه ط ــد ب ــن بای ــازد. همچنی ــگ س ــاد هماهن ــاندن و فس رس
فهرســت و دیتابیــس جوازهــا و قراردادهــا را بــه روز کنــد و قراردادهــای 
معــدن کاری را دیجیتلــی ســازد و ایــن معلومــات را بــه صــورت دوام دار 
ــن،  ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــرار ده ــه ق ــترس عام ــی در دس ــای محل ــه زبان ه و ب
دولــت بایــد اصــالح مقــررات مربــوط بــه معــدن کاری ســطح کوچــک 
ــوده و  ــم نم ــی را فراه ــع محل ــای جوام ــا اولویت ه ــرد، ت ــر گی را در نظ

ــد. ــن کن ــرای آن تدوی ــه ای را ب ــای معقوالن قرارداده
ساده سازی پروسۀ مالیات 

 بــرای بهبــود انطبــاق و جمــع آوری عوایــد، پروســۀ رویالتی هــا و مالیــات 
بــر مــواد صادراتــی، بایــد ســاده و قابــل فهــم بــوده و بــدون تفاوت هــای 
ــه مــردم اطــالع  ــه وضــوح ب ــرخ عــوارض گمرکــی، ب غیرضــروری در ن
داده شــود. دولــت همچنیــن بایــد جهــت جلوگیــری از افزایــش ناگهانــی 
ــایه،  ــورهای همس ــا کش ــت و واردات ب ــای ترانزی ــرانۀ مالیات ه و خودس
بــه ویــژه ایــران و پاکســتان، مذاکــره کنــد. در عیــن حــال، دولــت بایــد 
ــل  ــده گان در مقاب ــامالن مالیه دهن ــت از ش ــرای محافظ ــت الزم را ب امنی
ــع  ــا یــک بررســی جام ــد ب ــر می توان ــن ام ــد - کــه ای اخــاذی فراهــم کن
ــی ســکتور اســتخراجی  ــی کــه شــرکت های قانون ــورد پرداخت های در م
در حــال حاضــر بایــد از طریــق مالیات هــای رســمی، رشــوه بــه مقامــات 
ــف،  ــای مخال ــر گروه ه ــان و دیگ ــه طالب ــت« ب ــول »حفاظ ــی، و پ دولت

بپردازنــد، انجــام شــود. 
توانمند سازی جوامع

 جوامــع بایــد بتواننــد خواهــان معــدن کاری مســوولیت پذیر شــوند. ارائــه 
ــدون  ــده ب ــع آوری ش ــات جم ــی، معلوم ــای خارج ــه زبان ه ــات ب معلوم
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پیشــینه، گزارش هــای ضخیــم و ادعاهــای غیرواقعــی، می تواننــد جوامــع 
را گیــج ســازد، توقعــات غیرمنطقــی را بــاال ببــرد، منجــر بــه ایجــاد 
ــورد  ــاده گی م ــه س ــا ب ــردد ی ــر گ ــالف نظ ــت اخت ــود، باع ــات ش اختالف
ــد از طریــق شــوراهای  اســتفاده قــرار نگیــرد. در عــوض، دولــت می توان
ــا  ــطح آگاهی ه ــش س ــا افزای ــوالی ب ــوراهای ولس ــی و ش ــافی محل انکش
و راه انــدازی برنامه هــای آموزشــی در مــورد معــدن کاری پاســخگو 
و مســوولیت پذیر، کمــک کنــد. ایــن مــوارد بایــد شــامل معلومــات 
ــورد  ــات در م ــد معلوم ــع - مانن ــتخراج مناب ــای اس ــه پروژه ه ــوط ب مرب
قراردادهــای ســرمایه گذاری، مستفیدشــونده گان از مالیــات شــرکت های 
ــت مرکــزی، ادارات  ــه دول ــی کــه ب ــات و رویالتی های ــدن کاری، مالی مع
ــن  ــی و ســرمایه گذاری های اجتماعــی توســط ای ــی، شــوراهای محل محل

شــرکت ها باشــد. 
در  اســتخراجی اند،  صنعــت  مدیریــت  دنبــال  بــه  کــه  دولت هایــی 
بین المللــی و  بی ثبــات  قیمت هــای  بــا  پیچیــده  بســیار  یــک محیــط 
ــر  ــی و مقادی ــی و هایدروکاربون ــر منرال ــن ذخای ــت در تخمی ــود قطعی نب
ــن  ــی ای ــور رهنمون ــه منظ ــت، ب ــد. دول ــت می کنن ــده، فعالی ــتخراج ش اس
ــد در  ــی، بای ــروت منرال ــع از ث ــول نف ــا و حص ــود قطعیت ه ــات و نب ابهام
راســتای تقویــت دانــش، ظرفیت هــا و آگاهی هــای در مــورد منابــع 
بالقــوه،  ســرمایه گذاران  و  بین المللــی  بازارهــای  همچنــان  و  خــود 
ــه  ــد ب ــتا می توان ــن راس ــت در ای ــد. دول ــی کن ــرمایه گذاری قابل توجه س

ــد: ــیده گی کن ــر رس ــوارد زی م

معیارهای شفافیت را تقویت کند
 دولــت بایــد پوشــش شــرکت ها را از طریــق گزارش هــای تلفیقــی 
ابتــکار شــفافیت صنایــع اســتخراجی، گســترش دهــد، و بــه تطبیــق 
ــردازد؛  ــتخراجی بپ ــع اس ــفافیت صنای ــکار ش ــر ابت ــای پیش رفته ت معیاره
ــای  ــه قرارداده ــرکت هایی ک ــی ش ــی انتفاع ــکان نهای ــای مال ــد: افش مانن
اســتخراجی را دریافــت می کننــد. در ایــن مــورد نیــز بایــد اطمینــان 
حاصــل شــود کــه بــا تفکیــک دقیــق عوایــد مالــی از صنعــت اســتخراجی 
بــه طــور منظــم توســط وزارت مالیــه گــزارش داده می شــود. نقــش 

ــود. ــت ش ــد تقوی ــی در AEITI بای ــه مدن ــای جامع نهاده
نیاز گزارشدهی شرکت

 اطمینــان حاصــل کنیــد کــه شــرکت های بــزرگ معــدن کاری، نفــت و 
گاز از معیارهــای بین المللــی افشــاگری و شــفافیت پیــروی می کننــد؛ بــه 
ــی و تخنیکی شــان، توســط کارشناســان  طــوری کــه معلومــات مهــم مال
ــا  ــزرگ، حت ــرمایه گذاران ب ــد. س ــل باش ــی و تحلی ــل بررس ــتقل قاب مس
اگــر ایــن شــرکت ها بــه طــور علنــی لیســت نشــده باشــند، بایــد از اصــول 
ســهام بــازار بین المللــی ماننــد مقــررات موجــود در مــورد افشــای ذخایــر 
معدنــی و منابــع، مطالعــات امــکان ســنجی؛ ســرمایه گذاری و ســایر 
ــه ابتــکار شــفافیت صنایــع اســتخراجی پیــروی  قراردادهــا و افشــای آن ب
ادارات  و  افشــاگری، دولــت  بیش تــر در راســتای  ، شــفافیت  کننــد 
ــه نفــع  ــا قراردادهایــی را تاییــد کننــد کــه ب ــادر می ســازد، ت مســتقل را ق

افغانســتان باشــد.
ایجــاد یــک واحــد تحقیــق و مشــوره دهی، کــه متشــکل از کارشناســانی 

انجمــن افغانســتان ســبز، بــا ســازمان انکشــافی ملــل متحــد و تســهیالت جهانــی محیــط زیســتی در پروگــرام مســاعدت هــای کوچــک حمایــت گردیــده کــه در والیــت بامیــان قریــه زرگــر بــرای 
حفاظــت محیــط پــاک و آگاهــی عامــه باطلــه دانــی هــا را بــرای مــردم مســاعدت نمــوده اســت - عکــس - رابــرت فیــو 



.........................  57  

ظرفیت های بالقوه و خطرات احتمالی استخراج معادن در افغانستان

هم ماننــد اقتصاددانــان، وکال، انجنیــزان و زمین شناســان باشــد؛ ایــن 
ــع،  ــزرگ مناب ــای ب ــون پروژه ه ــی پیرام ــات و ارزیاب ــد تحقیق ــد بای واح
ــع افغانســتان  ــازار مــواد معدنــی مهــم و  هایدروکاربون هــا و پایــگاه مناب ب
ــون  ــه ای را پیرام ــی های آگاهان ــد، پالیس ــد بتوان ــت بای ــد. دول ــام ده انج
ــد.  ــن کن ــع، تدوی ــی از مناب ــرمایه گذاران و آگاه ــی از س ــازار، آگاه ب
دولــت بایــد بتوانــد سیاســتهایی را تدویــن کنــد کــه مبتنــی بــر آگاهــی و 

ــع آن باشــد. ــا - ســرمایه گــذار و مناب ــورد بازاره ــش بیشــتر در م دان

تحلیل بازارهای بین المللی
ــا و  ــع از بازاره ــل جام ــر درک و تحلی ــی ب ــد مبتن ــی ها بای ــن پالیس  تدوی
ــی، نفــت و گاز و  ــواد معدن ــی م ــه مقصــد نهای ــا باشــد - از جمل قیمت ه
همچنیــن چشــم انداز آینــدۀ آن. توجــه ویــژه بایــد بــه پاکســتان، ایــران و 
چیــن کــه مقصــد اصلــی، کشــورهای ترانزیتــی و کشــورهای ارزش افــزا 

انــد، صــورت گیــرد.
جیولــوژی  معلومــات   – جیولــوژی  مربــوط  معلومــات  غنی ســازی 
عامــه در ادارۀ ســروی جیولــوژی افغانســتان بایــد بــه طــور مســتمر 
ــا  ــده ب ــام ش ــافات انج ــق اکتش ــده از طری ــع آوری ش ــات جم ــا معلوم ب
ســرمایه گذاری های دولتــی و خصوصــی، غنــی گــردد. ادارۀ ســروی 
جیولــوژی افغانســتان نیــز بایــد سیســتم واضحــی را جهــت شریک ســازی 
ــات  ــد. معلوم ــا ســرمایه گذاران، ایجــاد کن ــوژی ب ــق جیول ــات دقی معلوم
عمومــی بایــد دارای تفکیــک واضحــی بیــن منابــع معدنــی شــناخته شــده 

ــد. ــر باش ــر و کمت ــان بیش ت ــۀ اطمین ــا درج ب
حفاظت از مردم و محیط زیست

اداره صنعــت اســتخراج بــرای توســعه پایــدار انســانی بــه معنــای حمایــت 
ــت.  ــت اس ــط زیس ــت از محی ــع و محافظ ــران و جوام ــوق کارگ از حق
ــن  ــکاری بی ــی و هم ــمگیر در هماهنگ ــرفت چش ــتلزم پیش ــر مس ــن ام ای
MOMP ، NEPA ، دولتهــای محلــی و ســایر وزارتخانــه هــای ذیربــط و 

ــی اســت. ســازمانهای دولت
ــا،  ــی آن ه ــارکت کاف ــع و مش ــا جوام ــوره ب ــان از مش ــول اطمین ــا حص ب
ــات و  ــت توقع ــدن، مدیری ــرات مع ــورد تأثی ــق در م ــات دقی ــه معلوم ارائ
ــه  ــع عادالن ــان از توزی ــط زیســت، حصــول اطمین ــد محی نگرانی هــا از دی
ــان از حــل مســالمت آمیز  ــع اجتماعــی و اقتصــادی و حصــول اطمین مناف
ــد از بســیاری تنش هــا  اختالفــات پیرامــون زمین هــا و ملکیت هــا، می توان
ــل  ــه عم ــری ب ــع، جلوگی ــتخراج مناب ــی از اس ــی ناش ــات اجتماع و منازع
آوَرد. پرداختــن بــه جنبه هــای اجتماعــی و زیســت محیطــی معــدن کاری 
در حــال حاضــر نیــز، باعــث بهبــود شــهرت ســکتور اســتخراجی خواهــد 
ــتخراجی در  ــای اس ــی پروژه ه ــر اجتماع ــت بیش ت ــب مقبولی ــد و موج ش

مقیــاس بــزرگ در آینــده، خواهــد گردیــد.
حمایت از حقوق بشر

 افغانســتان بایــد بــه هــدف »حمایــت، احتــرام و چاره جویــی« و بــر 
اســاس اصــول »رضایــت آزادانــه، قبلــی و آگاهانــه«، اصــول رهنمــودی 
ــتای  ــر در راس ــوق بش ــار و حق ــون کاروب ــد را پیرام ــل متح ــازمان مل س
صنعــت اســتخراجی خــود پذیرفتــه و تصویــب کنــد. ایــن اصــول، بایــد 
بــه تدریــج بــر شــرکت های اســتخراج کننده و شــرکت های فرعــی 
ــات  ــده ¬گان خدم ــد ارائه دهن ــرارداد دارد، مانن ــا ق ــا آن ه دیگــری کــه ب
ــت از  ــول، حمای ــن اص ــدف ای ــود. ه ــال ش ــپورتی، اعم ــی و ترانس امنیت
ــی و  ــر قضای ــی و غی ــات قضای ــه خدم ــد ب ــه بای ــت ک ــردم اس ــوق م حق
ــی  ــکایات دسترس ــه ش ــیده گی ب ــنتی رس ــای س ــه میکانیزم ه ــن ب همچنی
داشــته باشــند. شــرکت ها بایــد قبــل از راه انــدازی پــروژۀ اســتخراج منابــع 
ــی  ــوده و از فضاهای ــورت نم ــع مش ــا جوام ــاالی آن، ب ــای کار ب و در اثن

ــان حاصــل کننــد. ســازمان های جامعــۀ  ــان اطمین ــا زن ــرای گفت وگــو ب ب
مدنــی بایــد در راســتای آگاهی دهــی در مــورد حقــوق بشــر، بررســی و 
مستند ســازی مــوارد نقــض آن، آزاد باشــند. برنامه هــای آموزشــی بــرای 
کاروبارهــا و ادارات دولتــی بایــد حقــوق بشــر و نقــش مســووالن امــور را 
در ایــن راســتا تحــت پوشــش قــرار دهــد. دولــت بایــد در مــورد نقــض 
حقــوق بشــر کــه توســط جامعــۀ مدنــی نشــانی شــده اســت، تحقیــق کنــد 

ــرار دهــد. ــرس ق و عامــالن آن را مــورد بازپ

جبران خساره به جوامع بی جا شده 
 دولــت، پیرامــون اســکان مجــدد و پرداخــت خســاره بــر اســاس معیارهــا 
و راه کارهــای بین المللــی، بایــد چارچــوب و معیارهــای حقوقــی را 
تدویــن کنــد، جوامــع را مــورد شناســایی قــرار دهــد و بــه آنانــی کــه بــه 
ــد.  ــا اقتصــادی بی جــا شــده اند خســاره پرداخــت کن صــورت فزیکــی ی
مستفیدشــونده گان در ایــن راســتا بایــد جوامــع عشــایر کوچــی، محــروم 
ــد سیســتم های  ــده گان را شــامل گــردد. ایــن چارچــوب بای و عودت کنن
ســنتی جبــران خســارۀ اراضــی را در بــر گیــرد و مــوارد جبــران ناکافــی یــا 
غیرمنصفانــه را کنــار بگــذارد. جوامــع متأثــر شــده بایــد بــه کمک هــای 
حقوقــی و حمایــت گروه هــای جامعــۀ مدنــی کــه می تواننــد در راســتای 
مستند ســازی مشــکالت و رســیده گی بــه شــکایات کمــک کننــد، 

دسترســی داشــته باشــند.
تضمین حقوق کارگران

ــد یــک  ــی کــه بتوان ــا کارگران ــی را ب ــد قراردادهــای کتب  شــرکت ها بای
قــرارداد الگــو باشــد، انعقــاد کننــد. دولــت می توانــد، دســتمزدها را 
ــش  ــتمزدها نق ــل دس ــرد حداق ــوم و عملک ــۀ مفه ــاخته و در زمین ــام س ع
پیشــگامی داشــته باشــد؛ در حالــی بایــد کارگــران را در راســتای معاملــۀ 
جمعــی توان منــد ســاخته، تــا شــرایط کار مناســب را مــورد بحــث قــرار 
ــت و عمــر  ــد دارای بیمــۀ صحــی، معلولی ــان بای ــد. کارگــران همچن دهن
باشــند و در ســوابق آنــان درج شــود. ایــن امــر، در قبــال کارگرانــی کــه 
مصــروف انجــام خدمــات فرعــی ماننــد ترانســپورت، امنیتــی، ســاختمانی، 
پذیرایــی و همچنــان ورکشــاپ های پروســس منرالی انــد نیــز اعمــال 

شــود. 
فراهم سازی محیط دوستانۀ کاری برای زنان 

ــه ویــژه در مــورد ورکشــاپ های پروســس مــواد معدنــی، از   ایــن امــر ب
ــام  ــتخدام، انج ــورد اس ــدان در م ــع و کارمن ــازی جوام ــق حساس س طری
ــی  ــای کاری فرهنگ ــت مکان ه ــیت، و تقوی ــه جنس ــاس ب ــار حس کاروب

ــود. ــال می ش ــان، اعم ــرای زن ــب ب مناس
حصول اطمینان از معیارهای صحی و ایمنی 

ــل  ــدون هزینه هــای قاب ــاً ب  شــرکت ها می تواننــد کارهــای زیــادی را غالب
توجــه در راســتای بهبــود وضعیــت امنیتــی در معــادن و فعالیت هــای 
معــدن کاری انجــام دهنــد. ایــن امــر بایــد شــامل اســتفادۀ ایمــن یــا 
ــار و شــعاع،  ــر گــرد و غب اســتفاده نکــردن از مــواد انفجــاری، نظــارت ب
ــای  ــۀ آموزش ه ــران، ارای ــه کارگ ــی ب ــی و ایمن ــایل محافظت ــع وس توزی
معرفــی  و  معــادن  محــل  برنامه ریــزی  بهبــود  آنــان،  بــه  احتیاطــی 
دســتگاه هایی بــرای کارگــران جهــت ورود و خــروج از معــادن و حمــل 
ــی  ــایی نقاط ــه، شناس ــی و کهن ــادن قدیم ــد. در مع ــنگین باش ــای س باره
ــود.  ــد ب ــرار دارد، مهــم خواه ــاالی فروپاشــی ق کــه در معــرض خطــر ب
ــه در  ــنگ های باطل ــرۀ س ــل ذخی ــا مح ــه ی ــالت زبال ــر مح ــی خط ارزیاب
محــل ســکونت کارگــران معــدن و ترانســپورت آنــان، امــر الزمــی اســت. 
بــا ایــن حــال، وضــع ناگهانــی معیارهــای بــاال کــه عملــی نباشــد، احتمــاالً 
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ظرفیت های بالقوه و خطرات احتمالی استخراج معادن در افغانستان

ــر  ــار تبدیــل خواهــد شــد. بنــا ب ــه منبــع فســاد و نارضایتــی بــرای کاروب ب
ایــن، دولــت بــه کمــک شــریکان انکشــافی بایــد رهنمــود، دورۀ مکمــل 
آمــوزش را فراهــم و انگیزه هایــی را جهــت »معــدن کاری نمونــه« کــه از 
معیارهــای صحــی، احتیاطــی و زیســت محیطــی خوبــی برخــوردار باشــد، 
ــات  ــق خدم ــد از طری ــا می توان ــا و آموزش ه ــن رهنموده ــد. ای ــه کن ارائ

ــدن کاری انجــام شــود.  ــی مع توســعه ای و حمایت
انجــام ارزیابــی تأثیــرات زیســت محیطــی و اجتماعی 

 )ESIA(
 دولــت در ایــن راســتا نیازمنــد تقویــت ظرفیت هــا و همــکاری بیــن 
وزارت خانه هــای مربــوط می باشــد. معــادن غیررســمی و در مقیــاس 
ــب  ــی مناس ــی و اجتماع ــرات محیط ــی تأثی ــد دارای ارزیاب ــک بای کوچ
بــا  متناســب  بایــد  ارزیابی هــا  ایــن  و  باشــد  محلــی  شــرایط  بــرای 
ظرفیت هــای موجــود، از ابزارهــای ســاده و کاربــردی برخــوردار باشــد. 
ایــن ابزارهــا می توانــد شــامل کتاب هــای »پــاک و ســبز« بــا لیســت 
اقدامــات انجــام شــده در راســتای کاهــش اثــرات محیطــی یــا ابزارهایــی 
باشــند کــه بــا گذشــت زمــان می توانــد پیچیده تــر شــود. دولــت همچنــان 
ــا و  ــا آگاهی ه ــد، ت ــم کن ــی را فراه ــعه ای و حمایت ــات توس ــد خدم بای
ــر از  ــالم تر و بهت ــای س ــا و تکنولوژی ه ــون روش ه ــی را پیرام مهارت های

ــد. ــه نمای نظــر زیســت محیطــی تهی
مقررات متناسب زیست محیطی 

 مقــررات و ارتقــای ظرفیت هــا بایــد متناســب بــه انــواع معــادن و شــرایط 
جغرافیایــی- اقلیمــی محلــی ماننــد مناطــق بیابانــی و کوهســتانی، بــا توجــه 
ــه مســایلی از قبیــل کمبــود آب و خطــرات لغــزش زمیــن باشــد. یــک  ب
ــواد منفجــره در  ــت اســتفاده از م ــد در راســتای ممنوعی ــی بای ــررۀ کل مق
ــی  ــی و نیمه قیمت ــادن طــال، ســنگ های ســاختمانی و ســنگ های قیمت مع
ــرای ســنگ  ــان ب ــن اواخــر طالب وجــود داشــته باشــد، طــوری کــه در ای
ــود  ــت را بهب ــزان امنی ــا می ــه تنه ــر ن ــن ام ــد، ای ــع کرده ان ــس وض اونیک
بــه حداقــل  نیــز  را  اثــرات محیطــی معــدن کاری  بلکــه  می بخشــد، 
ــواد  ــد و ارزش م ــش می ده ــم کاه ــات را ه ــانَد؛ در ضمــن ضایع می رس
ــواد در  ــن م ــن، تأمی ــر ای ــالوه ب ــد، ع ــش می بخش ــز افزای ــی را نی معدن

ــازد. ــر می س ــز بهت ــی را نی ــواد معدن ــس م ــای پروس کارگاه ه
تقویت ظرفیت های مدیریت محیط زیست

 دولــت و شــرکای انکشــافی بایــد بــرای کاهــش اثــرات محیطــی 
ــرکت های  ــارکت ش ــا مش ــد، ب ــن می توان ــت همچنی ــد. دول ــالش کنن ت
اعتباردهــی،  برنامــۀ  و  ظرفیت ســازی  برنامه هــای  در  معــدن کاری 
ــر  ــد، در نظ ــتندردها باش ــا اس ــق ب ــه مطاب ــا ک ــرای آن ه ــوق هایی را ب مش
گیــرد. دولــت مرکــزی بایــد بــرای پخــش پیــام در مــورد اهمیــت توجــه 
ــر  ــه خاط ــا ب ــه تنه ــدن کاری - ن ــای مع ــت در فعالیت ه ــط زیس ــه محی ب
حفاظــت از محیــط زیســت، بلکــه بــرای کاهــش هزینه هــا، نجــات جــان 
انســان ها، بهبــود ایمنــی و افزایــش ارزش محصــوالت معدنــی و همچنیــن 
بــرای منافــع طوالنی مــدت از نظــر حفــظ محیــط طبیعــی بــرای معیشــت 

ــود.  ــه کار ش ــت ب ــی، دس ــات طبیع ــا و امکان آن ه
ــرات و  ــش تأثی ــرای کاه ــی ب ــع مال ــص مناب تخصی

خدمــات توســعه ای معــدن کاری 
دولــت می توانــد، بخشــی از عوایــد مالــی حاصــل شــده از صنعــت 
اســتخراجی را در راســتای کاهــش زیان هایــی کــه ایــن صنعــت بــه 
ــد  ــع می توان ــن مناب ــد. ای ــاص ده ــد، اختص ــت وارد می کن ــط زیس محی
ــذ و  ــازی، تنفی ــت، ظرفیت س ــط زیس ــرات محی ــر اث ــارت ب ــۀ نظ در زمین
ــی از  ــد بخش ــان می توان ــت همچن ــود. دول ــتفاده ش ــررات اس ــرای مق اج

عوایــد مالــی اختصــاص داده شــده بــرای خدمات توســعه ای معــدن کاری 
را بــرای شــرکت های معــدن کاری در مقیــاس کوچــک و متوســط 
ــت  ــی و مدیری ــی و احتیاط ــای صح ــا معیاره ــا آن ه ــد، ت ــاص ده اختص

تأثیــرات محیطی شــان را بهبــود بخشــند. 
حفاظت از طبیعت 

و  طبیعــی  زیســتگاه های  ســاحات  بایــد  مدنــی،  جامعــۀ  بــا  دولــت 
ــه دارای  ــاحاتی ک ــد و س ــی طبیعی ان ــره و زیبای ــه دارای منظ ــی ک مناطق
میراث هــای فرهنگــی می باشــد را بــه عنــوان مناطــق حفاظــت شــده 
تعریــف کنــد و در آن جــا فعالیــت صنعــت اســتخراجی را ممنــوع ســازد. 
ــود،  ــه ش ــت گرفت ــتا روی دس ــن راس ــوری در ای ــی ف ــات حفاظت اقدام
ــه در  ــبزی ک ــای سرس ــن و دره ه ــای تراورت ــال، جهیل ه ــوان مث ــه عن ب
والیت هــای غــور و ســرپل واقــع شــده و در معــرض خطــر صنعــت 
ــد. دولــت بایــد در نظــر داشــته باشــد  معــدن کاری غیرقانونــی قــرار دارن
 )IUCN( ــت ــت از طبیع ــرای حفاظ ــی ب ــۀ بین الملل ــتم اتحادی ــه سیس ک

سیســتم دســته بندی مناطــق حفاظت شــده را در نظــر گیــرد.
معیارهــای  و  اصــول  چارچوب هــا،  از  اســتفاده 

لمللــی  بین ا
 ایــن چارچوب هــا و اصــول شــامل اســتفاده از پالیســی انجمــن بــی 
ــت  ــای مدیری ــعه پایدار و چارچوب ه ــزات و توس ــادن، فل ــی مع الحکومت
ــه  ــازمان از جمل ــن س ــط چندی ــه توس ــد ک ــی می باش ــی و اجتماع محیط
اتحادیــۀ بین المللــی بــرای حفاظــت از طبیعــت، ســازمان حفاظــت از 
فضاهــا و بانــک جهانــی و همچنــان ذی نفعــان و دولت هــا هم ماننــد 

ــت .  ــده اس ــن ش ــترالیا تدوی اس
تقویت صنعت استخراجی مشروع و اشتغال

را  زیــادی  خارجــی  ســرمایه گذاری های  بخواهــد  افغانســتان  اگــر 
جلــب کنــد، بایــد ضمــن بهبــود اطمینــان از یــک »ســهم منصفانــه بــرای 
دولــت«، محیــط کاروبــار را بهبــود بخشــد. بــرای معــادن کوچــک 
و متوســط، دولــت بایــد رویکــرد توان منــدی را روی دســت گیــرد 
ــن  ــد و در عی ــا بخش ــووالنه را ارتق ــی و مس ــار قانون ــیوه های کاروب و ش
حــال، بــا فعالیت هــای غیرقانونــی معــدن کاری نیــز مقابلــه کنــد. همچنیــن 
ــی  ــن امــر گســترش زنجیره هــای ارزش و پروســس معدن ــد هــدف ای بای
بــه ویــژه بــرای ســنگ های قیمتــی و ســنگ های ســاختمانی باشــد. 
ــوزش و توســعۀ  ــد در ضمــن ســرمایه گذاری در آم ــن بای ــت همچنی دول
مهارت هــا، فرصت هــای کاری مناســب را در صنعــت اســتخراج تقویــت 
بخشــد. بــا توجــه بــه تقویــت رونــد اســتخراج و پروســس منرال هــا ایــن 

ــا:  مهــم اســت ت
میــزان محصــول یــا بازدهــی بــرای دولــت و 

شــود هم تــراز  ســرمایه گذاران 
 ســرمایه گذاران بایــد از ایــن طریــق ســود قابــل قبولــی را کســب کننــد؛ 
در حالــی کــه دولــت نیــز بایــد یــک »ســهم منصفانــه« داشــته باشــد. بــرای 
ــزرگ،  ــاس ب ــرای پروژه هــای اســتخراجی در مقی ــت ب ــن منظــور، دول ای
ــت  ــه دول ــد کــه ب ــا و الگوهــای مالی/حســابی را ایجــاد کن ــد نمونه ه بای
کمــک می کنــد، تــا ضمــن کســب ســهم عادالنــه مزایــا بــرای افغانســتان، 
مالیــات و رویالتی هــای مــورد پســند و دلچســپی ســرمایه گذاران را روی 
دســت گیــرد. ایــن امــر، بایــد بــا اقداماتــی در راســتای شــفافیت و افشــای 

اطالعــات همــراه باشــد.
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ظرفیت های بالقوه و خطرات احتمالی استخراج معادن در افغانستان

خدمات توسعه ای و حمایتی فراهم گردد 
ــا  ــا توجــه بــه کمبــود دانــش و تجربــه در بخــش اســتخراجی، دولــت ب ب
همــکاری شــرکای انکشــافی و بخــش خصوصــی بایــد طیــف وســیعی از 
برنامه هــای انکشــافی را ارائــه کنــد. ایــن مــوارد بســیاری از موضوعاتــی 
ماننــد بهبــود روش هــا و تکنولــوژی اســتخراج معــدن، صحــت، امنیــت، 
ــتفاده از  ــافی و اس ــای اکتش ــام فعالیت ه ــت، انج ــط زیس ــت محی مدیری
ــاس  ــای حس ــر و رویکرده ــوق بش ــج حق ــوژی و تروی ــات جیول معلوم
ــر  ــن ام ــرد. ای ــر می گی ــد را در ب ــرار دارن ــت ق ــه جنســیت کــه در اولوی ب
می توانــد مفیــد باشــد کــه معدن کاری هــای نمونــه ای کــه قانونــی و 

ــردد. ــایی گ ــد، شناس ــخ گو ان پاس
زنجیره های ارزشی باید تقویت شود 

ــای  ــت زنجیره ه ــرای تقوی ــد ب ــافی آن می توانن ــرکای انکش ــت و ش دول
ارزشــی و ارتقــای ظرفیت هــای ذی نفعــان بــه ویــژه درراســتای پروســس 
ســاختمانی،  ســنگ های  و  گران بهــا  فلــزات  قیمتــی،  ســنگ های 
ســرمایه گذاری های مشــترک دولتــی و خصوصــی را ارتقــا بخشــند. ایــن 
ــران،  ــاری تاج ــیوه های کاروب ــود ش ــامل بهب ــد ش ــن بای ــات همچنی اقدام
موتــرداران و فروشــنده گان مــواد معدنــی باشــد. ایــن امــر مســتلزم ایجــاد 
ــی و  ــع مال ــه مناب ــی و تخنیکــی، تســهیل دسترســی ب مهارت هــای مدیریت
ــای کاری  ــعۀ محیط ه ــا و توس ــه بازاره ــی ب ــهیل دسترس ــزات، تس تجهی

ــد. ــی می باش ــیت و اخالق ــا جنس ــب ب متناس
راه اندازی طرح های صدور تصدیق نامه 

 دولــت بایــد طــرح تصدیــق نامه هــای تاییــدی بین المللــی را روی دســت 
گیــرد یــا طرح هــای ویــژۀ افغانســتان را در ایــن راســتا تدویــن کنــد، تــا 
کاروبــار مســوالنۀ را تقویــت بخشــد و دسترســی بــه بازارهــای بین المللــی 
ــد کــه اســتخراج منرال هــا  ــد کن ــد تایی ــد. ایــن طرح هــا بای را تســهیل کن
عــاری از درگیــری بــوده و بــه گونــه ای معــدن کاری و تجــارت می شــود 
ــرای  ــازد. ب ــرآورده می س ــی را ب ــری و محیط ــوق بش ــای حق ــه معیاره ک
ایــن منظــور، می تــوان از تجربیــات ابتــکار عمــل »کیمبرلــی«، کنفرانــس 
ســایر  و  بــزرگ  دریاچه هــای  منطقــه ای  پروتوکــول  بین المللــی 

ــرد. ــتفاده ک ــری، اس ــدون درگی ــه ب ــدور تصدیق نام ــای ص طرح ه
کاهش هزینه های کاروبار 

ــب و  ــای کس ــد و هزینه ه ــود بخش ــار را بهب ــط کاروب ــد محی ــت بای  دول
کار را کاهــش دهــد. ایــن بــه معنــای کاهــش فســاد، معقولیــت مالیــات، 
ــن  ــا، تأمی ــا و جوازه ــیجر قرارداده ــازی پروس ــازی و هماهنگ س ساده س
ــه تســهیل راه هــا  امنیــت و گســترش خدمــات عمومــی ضــروری از جمل
ــع  ــدن کاری و جوام ــرکت های مع ــرای ش ــرژی الزم ب ــازی ان و فراهم س
محلــی اســت. همچنیــن در راســتای وضــع مالیــات کمتــر بــرای اجنــاس 
ــه  ــا کشــورهای همســایه و مقصــد، ب ــاز اســت ب تولیدشــدۀ افغانســتان، نی
ــرد. ــورت گی ــد ص ــای هدف من ــرات و گفت وگوه ــران، مذاک ــژه ای وی

بــا توجــه بــه بهبــود وضعیــت اســتخدام در صنعــت اســتخراجی الزم اســت 
تا:اســتراتژی اســتخدام و اشــتغال تدویــن گــردد - دولــت بایــد بــر اســاس 
تقاضــای نیــروی کار پیش بینــی شــده در پروژه هــای معــدن کاری در 
ــتای  ــد در راس ــتراتژی هدف من ــک اس ــت و گاز، ی ــزرگ، نف ــاس ب مقی
اشــتغال ســکتور اســتخراجی تهیــه کنــد. هم چنیــن بایــد شــرکت ها 
ــتای  ــژه در راس ــه وی ــری را ب ــع بش ــای مناب ــه برنامه ه ــد ک ــب کن را ترغی
اســتخدام شــهروندان افغــان از جوامــع محلــی متمرکــز کننــد. ایــن 
اســتراتژی بایــد شــامل آمــوزش افــراد در راســتای حرفه هــا و مهارت هــای 
مــورد نیــاز صنعــت اســتخراجی باشــد. ایــن امــر همچنیــن مســتلزم 
ــی و متوســطه طــی  ــد تعلیمی ســطح ابتدای ــدار در رون ســرمایه گذاری پای

ســال های متمــادی اســت. دولــت همچنیــن بایــد در همــکاری بــا ســکتور 
خصوصــی در زمینــۀ اســتخدام، تعییــن وظیفــه، پیش رفــت و ابقــای پــس 

ــد. ــی کن ــتن را پیش بین از گماش
آموزش مهارت های الزم ارائه گردد 

ــرای توســعۀ مهــارت  ــد ب ــزرگ اســتخراجی بای ــت و شــرکت های ب دول
نیمه ماهــر،  بــاال و  بــا مهــارت  بــرای مشــاغل  افــراد  و ظرفیت هــای 
ــه معنــای تقویــت پوهنتــون پولی تخنیــک کابــل  همــکاری کننــد. ایــن ب
ــای  ــا نیازه ــتم ها ب ــن سیس ــر ای ــاط بیش ت ــی و ارتب ــتم های مقدمات و سیس
ــای  ــعۀ زمینه ه ــر توس ــالوه ب ــت. ع ــدن کاری اس ــرکت های مع ــی ش عمل
تخنیکــی، انجنیــری و جیولــوژی، ســرمایه گذاری در ســایر رشــته ها 
ــب و  ــت کس ــت، مدیری ــط زیس ــات محی ــوق، مطالع ــاد، حق ــد اقتص مانن
کار، مدیریــت منازعــات اجتماعــی و مطالعــات حقوقــی نیــز مــورد نیــاز 
ــلکی  ــات مس ــتیتوت های تعلیم ــد انس ــن بای ــت همچنی ــود. دول ــد ب خواه
از  اســتفاده  هم ماننــد:  مربــوط،  بخش هــای  در  و  کــرده  تقویــت  را 
تجهیــزات، صحــت و ایمنــی، روش هــای معــدن کاری مناســب بــا محیــط 
ــنتی و  ــوژی س ــی تکنول ــی و طراح ــنگ، سنگ شناس ــرش س ــت، ب زیس
مــدرن، مکاتــب جدیــد معــدن کاری را تاســیس کنــد. برنامــه هــای 
ــاً  ــن شــود - غالب ــان و معلولی ــش اشــتغال زن ــد باعــث افزای آموزشــی بای
قربانیــان درگیــری هســتند. ایــن شــامل ایجــاد ســهمیه ، ایجــاد فضاهــای 
ــه  ــرای برنام ــن و اج ــان و معلولی ــرای زن ــای کاری ب ــی و مکانه آموزش

ــت. ــد اس ــی هدفمن ــای آموزش ه
تقویت برنامه های محلی همه شمول

ــیار  ــای بس ــد فرصته ــتخراج بای ــت اس ــا صنع ــی ب ــع در مناطق ــه جوام  ب
بیشــتری بــرای بهــره منــدی از پــروژه هــای توســعه منابــع داده شــود. ایــن 
ــد  ــص درآم ــتفاده از تخصی ــی ، اس ــه محل ــعه یکپارچ ــتلزم توس ــر مس ام
مالــی از درآمدهــای معدنــکاری بــه اســتانها و ولســوالی هــا بــرای بهبــود 
ــرای  ــغلی ب ــای ش ــت ه ــاندن فرص ــر رس ــه حداکث ــی و ب ــات عموم خدم
ســاکنان محلــی بــرای بــه دســت آوردن اشــتغال مناســب در پــروژه هــای 

اســتخراجی اســت.
الزام به استخدام شهروندان افغان 

پروژه هــای  راســتای  در  ســرمایه گذاران  بــا  دولــت  قراردادهــای 
ــرای کارگــران افغــان  ــۀ کار ب ــد زمین ــزرگ بای ــاس ب اســتخراجی در مقی
ــه داشــتن پیش بینی هــا و برنامه هــای  ــزم ب ــد و شــرکت ها مل را فراهــم کن

ــند. ــق باش ــری دقی ــع بش مناب
ــر  ــن ام ــی مدیریــت شــود، ای ــه خوب اگــر ســکتور صنعــت اســتخراجی ب
ــاف  ــت انکش ــی جه ــع مال ــادی و منب ــد اقتص ــین رش ــه ماش ــد ب می توان
تبدیــل شــود، امــا ایــن کار مشــروط بــه چنــد چیــز اســت: اســتقرار صلــح 
و کاهــش ناامنی هــا، تقویــت نهادهــای حکومــت داری و ســرمایه گذاری 
ــرای  ــوری ب ــات ف ــال، اقدام ــن ح ــردم. در عی ــای م ــت توانایی ه در تقوی
ــدار  ــافی پای ــداف انکش ــه اه ــت یابی ب ــدای 2030 و دس ــت اجن پیش رف
بــه ویــژه در زمینه هــای صحــت، تعلیــم، تأمیــن آب و آماده گــی در 
ــان،  ــژه جهــت توان مند ســازی جوان ــات طبیعــی، تالش هــای وی ــر آف براب
دختــران و زنــان نیــز صــورت گیــرد. بعــد از ایــن اســت کــه عایــد آینــدۀ 
مالــی حاصــل از صنعــت اســتخراجی می توانــد بــرای ســرمایه گذاری در 

انکشــاف پایــدار بشــری مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
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ذخیرۀ مس عینک
افغانستان

معدن مس  طالی تولگوی
مغلستان 

معدن مس  طال سیپون
جمهوری دموکراتیک الوس

والیــت لوگــر، در 4۰ کیلومتــری 
ــل.  ــهر کاب ــرق ش ــوب ش جن

ــو  ــت امن ــوام، والی ــد س ــان بوگ خ
در  گوبــی  صحــرای  در  گوبــی 
جنــوب مغلســتان ؛ تقریبــًا در 6۰۰ 
ــور و 1۰۰  ــهر اوالن بات ــری ش کیلومت
کیلومتــری شــمال مغلســتان  نزدیــک 

ــن.  ــرحد چی س

والیــت  ویالبولــی،  ولســوالی 
ســواناخت، جنــوب الوس؛ تقریبــًا در 
4۰ کیلومتــری شــمال شــهر ســیپون، 

ــام  ــرحد ویتن ــه س ــک ب نزدی موقعیت

ایــن  در  کاوی  معــدن  کارهــای 
 198۰ و   197۰ دهــۀ  در  ذخیــره 
توســط اتحــاد جماهــر شــوروی 
ســابق انجــام شــد. قــرارداد آن 
منعقــد گردیــد.  در ســال ۲۰۰8م 
ــار  ــون آث ــاری پیرام ــای حف کاره
ــال  ــدن در ح ــن مع ــتانی در ای باس
ســال های  در  اســت.  جریــان 
۲۰1۰-۲۰1۲ کارهــای اکتشــافی و 
ســاختمانی در ایــن معــدن بــه حالت 
ــروژه در  ــن پ ــد. کار ای ــق عای تعلی
ــافی  ــۀ اکتش ــر در مرحل ــال حاض ح

اســت.  پیش رفتــه 

دهــۀ  در  کاوی  معــدن  کارهــای 
اتحــاد  توســط  میــالدی   197۰
ــید.  ــام رس ــه انج ــابق ب ــوروی س ش
کارهــای اکتشــافی آن در توســط 
شــرکت BHP بیلیتون در ســال 1997 
آغــاز شــد. قــرارداد ســرمایه گذاری 
ــد و  ــد ش ــال ۲۰۰9 م منعق آن در س
ــال ۲۰13م  ــی آن در س ــد عمل تولی
در  شــد.  آغــاز  روبــاز  معــدن  از 
حــال حاضــر، کارهــای ایــن معــدن 
ســاختمانی  کارهــای  انجــام  بــا 
در بخــش ذخیــرۀ زمینــی، رو بــه 

می باشــد.  انکشــاف 

ــۀ 199۰ م.  ــافی آن در ده کار اکتش
توســط شــرکت ریــو تینتــو انجــام و 
باآلخــره ایــن معــدن در ســال ۲۰۰۲ 

م بــه تولیــد آغــاز کــرد. 
تاکنــون، ذخیــره طــال تمــام شــده و 
ذخیــرۀ مــس رو بــه خالصــی اســت . 

گذشته و حال

ــده  ــف ش ــرۀ کش ــن ذخی بزرگ تری
ــت.  ــتان اس در افغانس

ــازار،  ــاد ب ــه اقتص ــال ب ــان انتق از زم
مغلســتان   در  معــدن  بزرگ تریــن 

ــت.  اس

ــزرگ  ــی ب ــدن خصوص ــتین مع نخس
ــت.  در الوس اس اهمیت آن برای کشور

بــه صــورت مشــترک تحــت مالکیــت 
میتالورجیــکال  گــروپ  شــرکت 
MCC کــه یــک شــرکت دولتــی 
اســت و شــرکت مــس جاینگســی 

قــرار دارد. 

66 درصــد ســهم در ایــن پــروژۀ 
ــرکت های  ــوط ش ــدن کاری مرب مع
بین المللــی کــه یک ســوم بخــش 
ــو  ــو تینت ــرکت ری ــه ش ــق ب آن متعل
ــد  ــهم 34 درص ــد. س ــت، می باش اس
بــه  مربــوط  دیگــر،  باقی مانــدۀ 
 . می گــردد  مغلســتان   دولــت 
شــرکت ریــو تینتــو همچنیــن پــروژۀ 
ــد. ــت می کن ــدن کاری را مدیری مع

9۰ درصــد ســهم آن تحــت مالکیــت 
ــرار دارد  ــیپون ق ــرکت MMG س ش
ــه  ــق ب ــی از آن متعل ــه بخش ــه ک ک
ــرکت  ــک ش ــال )ی ــن میت ــا مای چین
ــود،  ــده ب ــزار ش ــود، برگ ــی( ب دولت
ــه  ــن اواخــر، ب ــن ســهم در ای ــا ای ام
ــد  ــگ گول ــگ جیالن ــرکت چیفین ش
مایننینــگ فروختــه شــده اســت. 
ــه  ــق ب ــه متعل ــهم آن ب ــد س 1۰ درص

ــت .  ــت الوس اس دول

مالکیت و مدیریت شرکت 
معدن کاری

ــدود ۲4۰  ــدن در ح ــن مع ــع ای مناب
ــا درجــۀ ۲.3 درصــد  میلیــون تــن )ب
ــن  ــت 55۲۰۰۰۰ ت ــال بازیاف و احتم
مــس( ، پیش بینــی می شــود. اگــر 
از  ایــن کیفیــت و درجــه واقعــًا 
ــک  ــق کارهــای اکتشــافی نزدی طری
بــه ایــن ارقــام و آمــار تاییــد شــود، 
معــدن عینــک یکــی از بزرگ تریــن 
معــادن مــس در آســیا و حتــا در 
بــود.  خواهــد  جهانــی  ســطح 
ذخیــرۀ بالقــوۀ کوبالــت نیــز در 
ــده  ــایی ش ــک شناس ــس عینی کان م
ــا  ــورد تنه ــن م ــام در ای ــت؛ ارق اس
ــای  ــی و کاره ــۀ واکاوی معدن نتیج
ــه  ــاز ب ــت و نی ــی اس ــافی قبل اکتش
ــد از طریــق کارهــای اکتشــافی  تایی

دارد. پیش رفتــه 

ذخایــر ثابــت در ایــن معــدن در 
 4۲6 بــه:  نزدیــک  ۲۰1۲م  ســال 
درجــۀ  )بــا  مــس  تــن  میلیــون 
ــن  ــزار ت ــا ۲3۰۰ ه ــه، ی ۰.54 درج
ــدود  ــت( و در ح ــل بازیاف ــس قاب م
ــۀ  ــا درج ــال )ب ــن ط ــون ت 4۲6 میلی
طــالی  تــن   1789۰۰۰ یــا   ۰.4۲
ــود  ــل بازیافــت( تخمیــن شــده ب قاب
. بــه ایــن اســاس، معــدن اویــو 
ــی  ــدی پایین ــوی دارای فی ص تولگ
ــه  ــود، امــا نســبت ب از مــس و طــال ب
ــب  ــه مرات ــرۀ ب ــیپون ذخی ــدن س مع

اســت.  بزرگ تــر 

ذخایــر ثابــت در ایــن معــدن در 
 15.5 بــه  نزدیــک  م   ۲۰۰6 ســال 
ــۀ ۲.5  ــا درج ــس )ب ــن م ــون ت میلی
درصــد یــا 387 هــزار تــن مــس 
ــال  ــن ط ــون ت ــت(، 48.8 میلی بازیاف
)بــا درجــۀ 3.۰6 درجــه یــا 1493۰۰۰ 
ــن  ــت( تخمی ــل بازیاف ــال قاب ــن ط ت

ــود .  ــده ب ش

میزان ذخایر منرالی تخمین شده

جدول الف 2.1 – مقایسه میان معدن مس عینک و معادن مس جمهوری دموکراتیک الوس و مغلستان

ضمیمۀ 1- جدول های آماری
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ــدن،  ــن مع ــر ای ــام دورۀ عم در تم
ســرمایه گذاری  بــه  مجمــوع  در 
دالــر  میلیــارد   14.6 حــدود  در 
جملــه  آن  از  کــه  اســت  نیــاز 
تاکنــون در حــدود 11.8 میلیــارد 

. اســت  شــده  ســرمایه گذاری 

 ۲۰۰9  -۲۰۰3 ســال های  بیــن  در 
دالــر  میلیــون   ۲3۲ حــدود  در 
امریکایــی در قالــب شــرکت بــر 
ایــن معــدن ســرمایه گذاری شــد 
ــوع  ــه مجم ــت ک ــن نیس ــن ممک . ای
ایــن  بــر  ســرمایه گذاری  رقــم 
ــرا مالکیــت  ــوم شــود؛ زی معــدن معل
آن چندیــن مرتبــه دست به دســت 
شــد و تغییــر یافــت )از ریــو تنتــو بــه 
ــرکت  ــس )ش ــه اوز منرال ــیانا ب اوکس
ــروپ  ــه گ ــًا ب ــترالیایی( و متعاقب اس
منمی تالــس - MMG و اخیــراً بــه 
چیفینــگ جیالنــگ گولــد مایننــگ(. 

میزان سرمایه گذاری

تولید هنوز آغاز نشده است. در میــان ســال های ۲۰1۲ - ۲۰17 
ــط در  ــد اوس ــور ح ــه ط ــاالنه ب م. س
تــن مــس،  حــدود 157.۲ هــزار 
در  و  طــال  اونــس  هــزار   36۲.7
حــدود 999.8 هــزار اونــس نقــره در 
ــت .  ــده اس ــد ش ــدن تولی ــن مع ای

ــه طــور اوســط در بیــن ســال های  ب
حــدود  در  ســاالنه   ،۲۰17  -  ۲۰1۲
ــدود 37۰۰۰  ــس و ح ــن م 8۲8۰۰ ت
اونــس طــال و حــدود 4۰6۰۰ اونــس 
و  تولیــد  ذخیــره  ایــن  از  نقــره 

ــد . ــه  ش فروخت

میزان تولید

تولیــد  غلیــظ  مــس  درصــد   ۲5
 . می کنــد 

تولید 99.99 درصد مس کاتد 
ارزش افزایی

تاکنــون در حــدود 185 میلیــون 
دالــر از ســال ۲۰۰8 تــا ۲۰15 بــه 
ــراً در عــوض  ــده کــه اکث دســت ام

 . امضــای قــرارداد می باشــد 

در طــول 11 ســال از ۲۰۰6 تــا ۲۰16 
در حــدود یــک میلیــارد دالــر یعنــی 
ــه طــور اوســط ســاالنه 95 میلیــون  ب
دالــر عایــد بــه دســت آمــده اســت . 

تــا   ۲۰۰3 از  ســال   13 طــول  در 
۲۰15م؛ در 1.3 میلیــارد دالــر؛ بــه 
ــون  ــاالنه 1۰1.7 میلی ــط س ــور اوس ط
ــچ  ــام هی ــن ارق ــد ای ــر . هــر چن دال
گاه از گــزارش تفتیــش مالــی مــورد 
ــان  ــت. همچن ــوده اس ــترس نب دس
الوس عضــو ابتــکار شــفافیت صنایــع 
اســتخراجی نیســت؛ بــه ایــن اســاس، 
تاییــد  نمی  تــوان  را  ارقــام  ایــن 

ــرد.  ک

عواید مالی

طبــق قــرارداد، یــک ستیشــن بــرق و 
یــک راه آهــن اعمــار خواهــد شــد. 

ــا واردات  ــر ب ــال حاض ــرق در ح ب
ــرکت  ــود. ش ــن می ش ــن تامی از چی
ــی و در  ــدان هوای ــک می ــوط ی مرب
ــرک را در  ــر س ــدود 1۰۰ کیلومت ح
ــرده  ــار ک ــن اعم ــرحد چی ــیر س مس

ــت .  اس

الوس  در  آبــی  ستیشــن  از  بــرق 
یــک  شــرکت  می شــود.  تامیــن 
ــرک را  ــک س ــی و ی ــدان هوای می

اعمــار کــرده اســت.  زیرساخت ها

393 خانــواده در هفــت قریــه از 
ــایری و  ــنتی و عش ــل س ــه قبای جمل
ــگ از  ــل جن ــه دلی ــه ب ــرادی ک اف
کرده انــد،  مهاجــرت  مناطق شــان 

ــد. ــرار گرفتن ــر ق ــت تأثی تح
غرامــت شــامل: اســکان مجــدد، 
جبــران  مســکونی،  زمین هــای 
خســارت نقــدی، اشــتغال در معــدن، 

می گــردد. مهــارت  آمــوزش 
طبــق  خســارت  جبــران 
جهانــی  بانــک  دســتورالعمل های 

می شــود.  انجــام 
بــا ایــن حــال، یــک مطالعــه توســط 
مدنــی  جامعــۀ  ســازمان  یــک 
ایــن  در  را  متعــددی  مشــکالت 
ــی  ــرد: تأخیرهای ــایی ک ــه شناس زمین
ناقــص  پوشــش  بــه  منجــر  کــه 
خانواده هــا بــا جبــران خســارت، 
ارعــاب و رشــوه توســط مقامــات 
دولتــی شــد. ایــن مطالعــه همچنیــن 
ــالت  ــی از حم ــه برخ ــان داد ک نش
ــه مجموعــۀ معــدن عینــک توســط  ب
ــام  ــع انج ــی در جوام ــراد ناراض اف
ــه  ــکایات ب ــتم ش ــت. سیس ــده اس ش

. نمی  کــرد  کار  خوبــی 

ــر  ــت تأثی ــدار تح ــوادۀ مال 89 خان
ــررۀ  ــاس مق ــر اس ــد. ب ــرار گرفتن ق
موسســۀ  طــرف  از  کــه  اخیــری 
مالــی بین المللــی مأمــور حقــوق 
ــر  ــااًل بیش ت ــده، احتم ــادر ش ــر ص بش
ــرد. ــرار گی ــر ق ــت تأثی ــردم تح م

ســرپناه های  شــامل:  غرامــت 
جدیــد، جبــران نقــدی، هزینه هــای 
ــوزش  ــال، آم ــد م ــی، خری تحصیل
ــت . ــدن اس ــتغال در مع ــارت، اش مه

در حــدود 13۰۰۰ تــن در ۲7 قریــه/ 
جوامــع حداقــل از پنــج گــروپ 
در  کــه  شــده اند  متأثــر  قومــی 
قریــه   13 در  تــن   7۰۰۰ حــدود 
شــد  شناســایی  شــرکت  توســط 
ــده  ــر ش ــتقیم متأث ــور مس ــه ط ــه ب ک
بودنــد. شــمار افــراد متأثــر شــده بــا 
توســعۀ پــروژۀ معــدن کاری بــه طــور 
قابــل توجــه در حــال افزایــش بــود. 
در ابتــدا، ظاهــراً پرداخــت غرامــت 
بــه روش شــفاف انجــام نشــده بــود و 
مبالــغ تســویۀ حســاب متفــاوت بــوده 
و باعــث ایجــاد اختــالف و حساســیت 
ــد  ــس از آن رون ــد. پ ــع ش در جوام
کــه  شــد  اتخــاذ  سیســتماتیک تر 
ــط  ــارت توس ــران خس ــای جب نرخ ه
ــوع  ــدازه و ن ــاس ان ــر اس ــت ب دول
 1۰ پرداخــت  همچنیــن  و  زمیــن 
ــن،  ــده از زمی ــع ش ــد ضای ــال عای س

ــد . ــن گردی تعیی

اسکان مجدد و پرداخت جبران 
خساره
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ظرفیت های بالقوه و خطرات احتمالی استخراج معادن در افغانستان

جوامــع  عمــدۀ  نگرانی هــای 
آســیب دیده مربــوط بــه محیــط 
زیســت شــامل پاییــن آمــدن ســطح 
بــه  آلوده گــی آب  و  اســت.  آب 
ــد  ــه می توان ــدن کاری ک ــل مع دلی
نــه تنهــا مناطــق اطــراف، بلکــه شــهر 
کابــل را نیــز تحــت تأثیــر قــرار 

ــد . ده

ــی  ــش دسترس ــی: کاه ــرات اصل تأثی
چراگاه هــای  و  مراتــع،  بــه 
ــدن کاری،  ــل مع ــه دلی ــات ب حیوان
ــش  ــط و افزای ــاخت های مرتب زیرس
ترافیــک در منطقــه. کاهــش فعلــی و 
ــل  ــه دلی ــه آب ب ــدۀ دسترســی ب آین
ــراف  ــدن. انح ــن مع ــتفاده از ای اس
ــن  ــن رفت ــی و از بی ــای زیرزمین دری
چشــمۀ آب؛ نشــت پســمانده ها در 
ــازمان های  ــی . س ــای زیرزمین آب ه
ــی  ــه ارزیاب ــبت ب ــی نس ــه مدن جامع
اثــرات زیســت محیطــی و اجتماعــی 
معــدن تولگــوی بســیار جــدی بــوده 
ــا و  ــص«، »نارس ــًا »ناق و آن را عمیق
ــد . ــی کرده ان ــت پذیر« ارزیاب برگش

پس مانده هــا  عمــده:  تأثیــرات 
 ، آب  داخــل  در  زباله هــا  و 
ــتی و  ــوع زیس ــم تن ــای مه بخش ه
زیســتگاه های فیــل نشــر شــد . در 
ــوذ آب  ــورد نف ــال ۲۰۰9 م. در م س
ــود  ــی وج ــز گزارش های ــیدی نی اس

داشــت . 
تأثیرات محیطی

در حــدود 8۰۰۰۰ ســاحه از ماین هــا 
ــازی  ــده( پاک س ــر ناش ــواد منفج )م
ــار  ــا اعم ــب و کلینیک ه ــد. مکات ش
ــار  ــاف کاروب ــتای انکش ــد. در راس ش
ارکولوجــی،  و  فرهنــگ  محلــی، 
ــای  ــتایی، برنامه ه ــک داری روس بان
آموزشــی تطبیــق شــد. چندیــن 
ــوع بودجــه اختصــاص داده شــد .  ن

میــان  در  معــدن کاری  شــرکت 
 4۲.۲ م.   ۲۰16  -  ۲۰۰6 ســال های 
ایــن راســتا  را در  میلیــون دالــر 
ــه از  ــرده ک ــت ک ــه پرداخ داوطلبان
ــر آن  ــون دال ــزان 15 میلی ــن می ای
ــی  ــع محل ــای جوام ــرای پروژه ه ب

ــت . ــه اس ــاص یافت اختص
اعمــار  را  کلینیک هــا  و  مکاتــب 
آب رســانی  تأسیســات  و  کــرده 
و  پســمانده  مدیریــت  و  ســاخته 
ــت .  ــهیل کــرده اس ــا را تس زباله ه
ــرای  ــه ب ــافی جامع ــۀ انکش توافق نام
ــه  ــر ب ــون دال ــاالنه 5 میلی ــال س انتق

ــد . ــد ش ــت منعق ــاب والی حس

در حــدود 8۰۰۰۰ ســاحه از ماین هــا 
ــازی  ــده( پاک س ــر ناش ــواد منفج )م
ــار  ــا اعم ــب و کلینیک ه ــد. مکات ش
ــار  ــاف کاروب ــتای انکش ــد. در راس ش
ارکولوجــی،  و  فرهنــگ  محلــی، 
ــای  ــتایی، برنامه ه ــک داری روس بان
آموزشــی تطبیــق شــد. چندیــن 
ــوع بودجــه اختصــاص داده شــد . ن انکشاف محلی

ســاختمانی  کارهــای  مرحلــۀ  در 
ــن  ــًا 54۰۰ ت ــدن، تقریب ــن مع در ای
شــمول  )بــه  شــدند  اســتخدام 
طــور  بــه  تــن   18۰۰ اســتخدام 

  . مســتقیم(
ــن  ــًا ۲1۰۰ ت ــط، تقریب ــور اوس ــه ط ب
بــه گونــۀ مســتقیم و بیش تــر از ۲3۰۰ 
ــه طــور غیرمســتقیم اســتخدام  تــن ب

شــدند . 
ــک  ــوری دموکراتی ــهروندان جمه ش
ایــن  از  درصــد   9۰ الوس 
فرصت هــای کاری را از آن خــود 
کردنــد و تــا ســال ۲۰1۲ م ایــن 
افزایــش  درصــد   96 بــه  میــزان 
ــتخدام  ــت اس ــه ای جه ــت. برنام یاف
ســطوح  در  الوس  شــهروندان 
ــق  ــط تطبی ــن و متوس ــت پایی مدیری

 . گردیــد 

بــر اســاس گــزارش شــرکت، در 
جریــان کارهــای ســاختمانی معــدن 
ــه 18۰۰۰  ــتخدام ب ــزان اس ــاز می روب
تــن می رســید کــه از آن جملــه 
85 تــا 9۰ درصــد آن بــه شــهروندان 
ــت )در  ــاص داش ــتان ی اختص مغلس
هــردو مــورد مســتقیم و غیرمســتقیم(. 
اوســط  حــد  اســاس،  ایــن  بــه 

بــود.  تــن   ۲5۰۰ اســتخدام 
ســاختمانی  کارهــای  جریــان  در 
ــی رود  ــع م ــی، توق ــدن زیرزمین مع
کــه میــزان اســتخدام بــه 6۰۰۰ تــن 

ــد .  ــش یای افزای
در مجمــوع تقریبــًا 95 درصــد از 
مشــاغل توســط شــهروندان مغلســتان 
ــا  ی احــراز شــده و در حــدود 14 ت
ــز  ــی نی ــت های اجرای ــد بس 36 درص

ــر شــده اســت .  ــان پ توســط آن

ســاختمانی  کارهــای  مرحلــۀ  در 
ــن  ــًا 54۰۰ ت ــدن، تقریب ــن مع در ای
شــمول  )بــه  شــدند  اســتخدام 
طــور  بــه  تــن   18۰۰ اســتخدام 

  . مســتقیم(
ــن  ــًا ۲1۰۰ ت ــط، تقریب ــور اوس ــه ط ب
بــه گونــۀ مســتقیم و بیش تــر از ۲3۰۰ 
ــه طــور غیرمســتقیم اســتخدام  تــن ب

شــدند . 
ــک  ــوری دموکراتی ــهروندان جمه ش
ایــن  از  درصــد   9۰ الوس 
فرصت هــای کاری را از آن خــود 
کردنــد و تــا ســال ۲۰1۲ م ایــن 
افزایــش  درصــد   96 بــه  میــزان 
ــتخدام  ــت اس ــه ای جه ــت. برنام یاف
ســطوح  در  الوس  شــهروندان 
ــق  ــط تطبی ــن و متوس ــت پایی مدیری

 . گردیــد 

استخدام 

ــا  ــا ۲۰17 م از 51 ت ــال ۲۰15 ت از س
بــه  69 درصــد مصــارف مربــوط 
اجنــاس و خدمــات در ایــن پــروژه، 
بــه شــرکت های ملــی پرداخــت 
ــخص  ــد مش ــر چن ــت. ه ــده اس ش
ــه ایــن مصــارف و  نیســت کــه چگون

هزینه هــا تعریــف شــده اســت . 

دادنــد  گــزارش  گزارش گــران 
ــارف  ــد از مص ــدود ۲7 درص ــه ح ک
تدارکاتــی کــه تــا ســال ۲۰1۰ انجام 
ــی  ــه شــرکت های مل شــده اســت، ب
تعلــق داشــت  - هــر چنــد مشــخص 
ــه ایــن مصــارف و  نیســت کــه چگون

ــت. ــده اس ــف ش ــا تعری هزینه ه

تدارکات محلی
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 . حتا اگر این شرکت ها در لیست عمومی قرار نگرفته باشند، آن ها 
ملزم اند، تا از استندردهای تقریبی این مقررات درمورد افشای ذخیره و 

ذخیرۀ مالی پیروی کنند. 
 . استرالیا، دیپارتمنت نوآوری، علوم و صنایع، 2011م. 

 . گرینویشن هوب، 2014م. 
 . ICMM، 2019م. 

 . ایوانهو، 2009م. 
  بانک جهانی. 2006. 

 . ریو تنتو، 2012م. 
  وزارت معادن و پترولیم، بی تا.  

.2011 .ICMM . 
 . گروپ استراتیژی ارگو، 2018م.  

 . MMG، سال های مختلف. 
 . ریو تنتو، سال های مختلف. 

  .2015 ،MMG . 
 . گروپ استراتیژی ارگو، 2018م.  

 . MMG، 2018م.  
 . ابتکار شفافیت صنایع استخراجی، a 2018م. 
 . ابتکار شفافیت صنایع استخراجی، b 2018م.

 . اویو تولگوی، 2012م.  
 . گرینوشن هوب، 2014م.  

 . EBRD، 2017م. 
 .b-وزارت معادن و پترولیم  بی تا  

  دیده بان شفافیت افغانستان. 2013
 . MMG، گزارش ساالنه، 2017م. 
  . MMG، گزارش ساالنه، 2017م.

 . ICCM، 2011م. 
 . مشاورۀ JSL، 2017م.  

 . دیده بان اویو تولگوی، 2012م.  
  دیده بان شفافیت افغانستان. 2013

 . MMG، 2019م.  
  . گروپ استراتیژی ارگو، 2018م.  

  . گروپ استراتیژی ارگو، 2018م؛ اویوتولگوی LLC، 2018م.  
 . اویوتولگوی LLC، 2015م. 
 .  MCC-Jiangxi، 2018م. 
 . MCC-Jiangxi، 2018م.

 . محاسبات بر اساس معلومات ICMM، 2011 و گرینوشن هوب، 
2014م.  

 . MMG، گزارش ساالنه، 2012م.  
 . گروپ استراتیژی ارگو، 2018م.   

 . اویو تولگوی LLC، 2018م.  
.2018b .برنامۀ انکشافی ملل متحد  

 . ICMM، 2011م. 
 .b 2015 ،اویو تولگوی . 

ضمیمۀ 3  تخمین حجم و ارزش تولید منرالی
ایــن ضمیمــه، معلومــات دقیقــی دربــاره بــرآورد تولیــد مــواد معدنــی در 
افغانســتان بــرای معدن هــای منتخــب ارائــه می کنــد کــه بــه روایتــی ایــن 
گــزارش مــورد اســتفاده، در مــورد میــزان گســتردۀ اســتخراج غیرقانونــی 

و ضیــاع عوایــد احتمالــی دولــت افغانســتان اســت.
میتودولوژی

تخمین هــا بــر اســاس آمــار رســمی و آمــار و ارقــام و معلومــات مطالعــات 
ــا،  ــان دو مشــاهدۀ ســاحه ای و مصاحبه ه ــن راســتا و همچن موجــود در ای

انجــام شــده اســت.
مشــاهدات ســاحه ای نخســت توســط گــروپ برنامــۀ انکشــافی ســازمان 
ملــل متحــد در افغانســتان )جاویــد نورانــی و نعمــت اهلل ظفــری( صــورت 
ــل و ســاحات  ــد از بازارهــای کاب گرفــت. ایــن مشــاهدات، شــامل بازدی
معدنــی در والیــت هــرات، ننگرهــار و بدخشــان می باشــد. محقــق 
ــت  ــد داش ــز بازدی ــتان نی ــهرهایی در پاکس ــاحه ای از ش ــف کار س موظ
ــی افغانســتان شــناخته  ــواد معدن ــی تجــارت م ــوان قطــب اصل ــه عن کــه ب
می شــود. بــه طــور کلــی، ایــن بازدیدهــای ســاحه ای شــامل مــوارد زیــر 

اســت:
از 27 مــارچ 2017 تــا 3 دســمبر 2017 هشــت بازدیــد از نقــاط   *

گرفــت.  صــورت  تورخــم  در  بنــدری  عبــوری 
دو بازدیــد از ســاحات معدنــی در والیــات هــرات و ننگرهــار   *

انجــام شــد. 
ــه  ــی و مصاحب ــنگ های قیمت ــز س ــا و مراک ــا از بازاره بازدید ه  *
بــا دالالن و معامله گــران: 1( بازدیــد از بــازار و مصاحبــه بــا معامله گــران 
ــل  مارکیت هــای شــمس، شــریفی، زرکشــان و مرکــز  در بازارهــای کاب
ــا  ــه ب ــو، 2( مصاحب ــهر ن ــی در ش ــنگ های قیمت ــرای س ــل ب ــی کاب معدن

ــتان.  ــاور، پاکس ــهر پش ــت ش ــدی مارکی ــک من ــران در نام معامله گ
در  قیمتــی  ســنگ های  بــرش  فابریکــه  ســه  از  بازدیدهــا   *

کابــل.  و  بدخشــان 
دومیــن مــورد از مشــاهدات ســاحه ای، پیرامــون ارزش افــزودۀ الجــورد، 
ــده  ــام ش ــق انج ــی از تحقی ــوان بخش ــه عن ــه ب ــود ک ــک ب ــس و تال اونیک
توســط برنامــۀ انکشــافی ملــل متحــد، بــرای ایــن گــزارش توســط 
شــرکت افغانیــت LLC صــورت گرفــت. ایــن ســه مــادۀ معدنــی توســط 
کمیتــۀ رهبــری گــزارش شناســایی شــد. انگیــزۀ اصلــی بــرای ایــن 
ــاس  ــۀ اول در مقی ــه در درج ــت ک ــی اس ــواد معدن ــی م ــاب بررس انتخ
ــن  ــه صــورت خــام صــادر می گــردد. ای ــی اســتخراج می شــود و ب صنعت
زنجیره هــای  در  ســرمایه گذاری  فرصت هــای  شناســایی  امــر جهــت 
ارزش مــواد معدنــی و بــه اشــتراک گــذاری آن هــا بــا دولــت بــه عنــوان 
ــود. ــی، ب ــرمایه گذاری داخل ــجام س ــۀ انس ــرای کار در زمین ــی ب راهنمای

ــروری 2018 انجــام شــده اســت.  ــا فب ــات از اگســت 2017 ت ــن مطالع ای
کارهــای ســاحه ای ایــن مطالعــات در والیــات جنوبــی هلمنــد، بدخشــان 
ــاحه ای  ــای س ــی کاره ــان ط ــت. محقق ــه اس ــورت گرفت ــار ص و ننگره
ــز  ــوان مراک ــه عن ــه ب ــی ک ــدن کاری، قریه های ــی و مع ــاحات معدن از س
ذخیره ســازی  محــالت  معــدن،  کارگــران  معــدن کاری، کمپ هــای 
ــی، مســیرهای ترانســپورتی آن، کارخانه هــا و ورکشــاپ های  مــواد معدن
ــد.  ــد کردن ــد، بازدی ــرده می ش ــام ب ــا ن ــی از آن ه ــواد معدن ــس م پروس
ــا  ــادل آن ه ــدن کاری، مع ــی و مع ــرکت های معدن ــکان ش ــا مال ــان، ب آن
ــای  ــدن کاری، اعض ــرکت مع ــران ش ــمی، کارگ ــدن کاری غیررس در مع
ــده گان اتحادیه هــای کارگــری و مقامــات  ــی، تجــار، نماین اجتمــاع محل

ــد(. ــرا را ببینی ــدول زی ــد )ج ــه کردن ــی مصاحب دولت
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الجورد
)بدخشان(

اونیکس 
)هلمند(

تالک  
)ننگرهار(

افراد مصاحبه شده

- 1 1۲ مقام های دولتی

3 - - بازیگران غیردولتی

1 - ۲ نماینده گان اتحادیه های کارگری

5 3 - تاجران

5 5 3 مالکان فابریکه های پروسس

5 5 ۲ متصدیان معدن

3 4 5 کارگران معدن

1۰ 6 5 افراد جوامع محلی )مردان(

6 1 5 افراد جوامع محلی )زنان(

38 ۲5 34 مجموع

جدول الف 3. 1 – از طریق مطالعات زنجیره ای ارزش، افراد مصاحبه شده

جدول الف 3.2  میزان تولید و صادرات منرال های انتخاب شده در افغانستان به متریک تن

https://www.usgs.gov/centers/ :بــرای توضیحــات دقیــق پیرامــون برآوردهــای ایــن گــزارش بــه بخــش مابقــی ایــن ضمیمــه مراجعــه کنیــد. برآوردهــای ادارۀ ســروی جیولــوژی امریــکا در ویب ســایت ایــن اداره
nmic/asia-and-pacific#af منتشــر شــده اســت؛ آخریــن دسترســی 5 می 2019م. 

ارقام مربوط ادارۀ احصائیه مرکزی   از ویب سایت این اداره: annual-trade/6323/http://cso.gov.af/en/page/economy-statistics، به دست آمده است؛ آخرین بازدید 9 نومبر 2018م. 
یادداشت ها: 

حجــم تالــک طــوری کــه توســط ادارۀ احصائیــه مرکــزی   افغانســتان گــزارش شــده زیــر عنــوان »ســنگ« گــزارش شــده، امــا ایــن احتمــال دارد اشــتباهاً در آن جــا جابه جاشــده باشــد. برآوردهــای، گــزارش ملــی انکشــاف 
ــر بخش هــای  ــر اســاس مشــاهدات ســاحه ای از بیش ت ــر ب ــن برآوردهــا بیش ت ــن اســاس، ای ــه ای ــه، می باشــد؛ ب ــر اســاس کار ســاحه ای کــه در ســال 2017 م. صــورت گرفت ــی انتخــاب شــده، ب ــواد معدن ــورد م بشــری، در م
ــازار و تغییــرات نظارتــی، ســال 2017 نبایــد بــه عنــوان ســال نمونــه بــرای  ــا توجــه بــه تغییــرات زیــادی ســال بــه ســال بــه دلیــل شــرایط ب معــدن کاری فعــال و بیش تریــن نقــاط عبــوری مــورد اســتفادۀ ســرحدی می باشــد. ب

تولیــد مــواد معدنــی یــا صــادرات آن در نظــر گرفتــه شــود. 

اسناد و آمار
اســناد و آمــار مختصــر پیرامــون تولیــد منرالــی بــرای مــواد معدنــی انتخــاب شــده کــه توســط تیــم ایــن گــزارش، بــرآورد شــده اســت، در زیــر نشــان 
داده شــده اســت. ایــن برآوردهــا تقریبــاً مربــوط بــه تولیــد ســال 2017 اســت. شــایان ذکــر اســت کــه برآوردهــای گــزارش نســبت بــه مفروضــات 
اساســی آن بســیار حســاس اســت و در معــرض اشــتباهات قابــل توجهــی قــرار دارد. محدودیت هایــی در راســتای جمــع آوری و سیستماتیک ســازی 
ایــن اســناد و آمــار، بــه دلیــل ناامنــی و در نتیجــه مشــکل دسترســی بــه ســاحات مربوطــه و نبــود ســوابق کتبــی کــه توســط مصاحبــه نگــه داشــته شــده 
باشــد، وجــود داشــت. بنــا بــر ایــن، ایــن داده هــا فقــط آن چــه کــه ممکــن اســت در آینــده ذریعــۀ معلومــات رســمی ضبــط شــود را روشــن می کنــد. 
ــر تخمین هــای محتمــل برســیم و  ــه حداکث ــا ب ــم ت ــدی کنی ــع مختلــف مثلث بن ــا را از مناب ــا داده ه ــم، ت ــن تــالش را کرده ای ــا بهتری ــن وجــود، م ــا ای ب

ــا اطمینــان منطقــی تخمیــن زد. داده هــا را فقــط بــرای مــواد معدنــی در نظــر می گیریــم کــه می تــوان آن را ب

ادارۀ احصائیه مرکزی    برآورد این گزارش ادارۀ سروی جیولوژی ایاالت متحده
منرال ها

صادرات ۲۰18/۲۰17 )1396( اوسط تولید ۲۰15-۲۰11 تولید ۲۰17

 -  485۰.۰ 4537.4 سنگ  های قیمتی، نیمه قیمتی و طال

زغال سنگ ۲۲۰۰۰۰۰  566۲۰۰  1۰14113 

تالک 1۰۰۰۰۰۰  -  4۰8936*

مرمر 6۰83۰  6634۰  4698 

- - اونیکس 43۲5 

- - رخام 145۲5۰ 
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فــرض بــر ایــن شــد کــه بــه جــز زغال ســنگ، ســایر منرال هــای اســتخراج 
شــده فقــط بــرای صــادرات بــه خــارج از کشــور اســتفاده می شــود. مقــدار 
اســتفادۀ داخلــی ســنگ اونیکــس، مرمــر و تالــک ناچیــز اســت. عــالوه 
بــر ایــن، در حالــی کــه مقادیــر قابــل توجهــی از تالــک در شــهرک های 
ــز آن در داخــل  ــدازۀ ناچی ــی ننگرهــار پروســس می شــود، فقــط ان صنعت
ــرد،  ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــگ م ــب و رن ــد چس ــرای تولی ــور ب کش
ــن  ــه همی ــود. ب ــادر می ش ــارج ص ــه خ ــم آن ب ــش اعظ ــه بخ ــی ک در حال
ــتفادۀ  ــرای اس ــاً ب ــی عمدت ــنگ های قیمت ــا و س ــزات گران به ــب، فل ترتی
بازارهــای خــارج از کشــور صــادر شــده و فقــط مقادیــر کمــی از آن در 
داخــل کشــور مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. بــا ایــن حــال، زغال ســنگ 
ــر ایــن،  ــا مقادیــر زیــادی در داخــل کشــور اســتفاده می شــود. عــالوه ب ب
ــی اســتخراج شــده در طــول  ــواد معدن ــام م ــود کــه تم ــن ب ــر ای ــرض ب ف

ســال در همــان ســال، صــادر می شــود.
زغال سنگ تخمین میزان تولید

ــا توســط اعضــای  ــن حجــم صــادرات زغال ســنگ، تخمین ه ــرای تعیی ب
ــم و  ــرحدی، تورخ ــدری س ــۀ بن ــک نقط ــد از ی ــا بازدی ــزارش ب ــم گ تی
مشــاهدات مســتقیم صــورت گرفــت. بــر اســاس ایــن مشــاهدات، تقریبــاً 
ــور  ــتان عب ــاک پاکس ــه خ ــم ب ــدر تورخ ــق بن ــه از طری 500 الری روزان
ــنگ و  ــل زغال س ــداد 200-300 الری آن حام ــن تع ــه از ای ــرد ک می ک
ــود  ــواهدی وج ــه ش ــد )اگرچ ــک بودن ــل تال ــر حام ــا بیش ت ــی آن ه مابق
ــنگ های  ــا ارزش و س ــی ب ــواد معدن ــایر م ــد س ــان می ده ــه نش دارد ک
نیمه قیمتــی اغلبــاً زیــر معــدن تالــک و ســایر موادمعدنــی تــوده ای قاچــاق 
می شــوند(. ایــن برآوردهــا طــی مصاحبــه بــا راننــده گان نیــز تأییــد شــد. 
ــه  ــوارد، ب ــی م ــت. در بعض ــط اس ــط حداوس ــن 500 الری در روز فق ای
ــدر  ــن بن ــه از ای ــارچ 2017، حــدود 1400 الری روزان ــال در م ــوان مث عن

ــرد. ــور می ک عب
ــه تغییــر در حجــم معاملــه شــده و امــکان کاهــش فصلــی در  ــا توجــه ب ب
تولیــد مــواد معدنــی، بــرآورد بســیار محتاطانــه 100 الری در روز در 

ــه  ــورد توج ــنگ م ــن زغال س ــل 40 ت ــر الری حام ــد. ه ــه ش ــر گرفت نظ
ــالت، 300 روز در  ــن معام ــه ای ــد ک ــن ش ــر ای ــرض ب ــت. ف ــرار گرف ق
ســال انجــام می شــود کــه ایــن رقــم در مجمــوع 120000 تــن صــادرات 
ــر از آن  ــا حــدودی باالت ــه همــراه دارد، کــه ت زغال ســنگ در ســال را ب
ــتان، در  ــار افغانس ــاس آم ــر اس ــد. ب ــزارش داده ان ــات گ ــه مقام ــت ک اس
ــۀ  ــه هم ــده ک ــادر ش ــنگ ص ــن زغال س ــدار 1014000 ت ــال 2017 مق س
آن بــه پاکســتان صــورت گرفتــه اســت. بــر اســاس احصائیــه گمــرکات 
پاکســتان، ایــن کشــور، در ســال مالــی 2017-2018 در حــدود 1010000 
تــن زغال ســنگ از افغانســتان وارد کــرده اســت. در صــورت نبــود 
ــک  ــدود ی ــمی ح ــار رس ــاحه ای، آم ــاهدات س ــر و مش ــات بیش ت مطالع
ــان  ــش را نش ــد افزای ــد 20 درص ــنگ، بای ــادرات زغال س ــن ص ــون ت میلی

ــیم. ــنگ برس ــادرات زغال س ــن ص ــون ت ــن 1.2 میلی ــه تخمی ــا ب ــد، ت ده
ــنگ  ــد زغال س ــنگ، تولی ــادرات زغال س ــر ص ــالوه ب ــال، ع ــن ح ــا ای ب
مصرفــی داخلــی را نیــز بایــد در نظــر گیریــم. میــزان زغال ســنگ 
ــازل در  ــر تخمیــن زده می شــود. من ــه شــرح زی مصرفــی داخــل کشــور ب
ــت  ــرای پخ ــد را ب ــوخت های جام ــاً س ــتان عمدت ــهری افغانس ــق ش مناط
ــای  ــه خانواده ه ــاً هم ــد. تقریب ــتفاده می کنن ــازل اس ــخین من ــز و تس و پ
ــد  ــوخت جام ــواد س ــه م ــی ب ــخین متک ــرای تس ــد( ب ــهری )99 درص ش
ــد  ــوخت جام ــواد س ــنگ م ــد، زغال س ــوخت های جام ــن س ــد و از ای ان
غالــب اســت. عــالوه بــر ایــن، مصــارف دیگــر شــامل تســخین حمام هــا 
و مصــارف صنعتــی ماننــد خشــت پزی می باشــد . بــا ایــن حــال، بــه 
هــدف ایــن گــزارش، فقــط بــرآورد مصــرف زغال ســنگ بــرای تســخین 
واحدهــای مســکونی در نظــر گرفتــه شــده اســت. بــر ایــن اســاس، میــزان 
مصــرف داخلــی زغال ســنگ تقریبــاً 1000000 تــن در ســال تخمیــن زده 
می شــود. محاســبۀ دقیــق در جــدول 2 در زیــر، همــراه بــا یادداشــت های 

توضیحــی نشــان داده شــده اســت.

مجموع استفادۀ زغال سنگ در 
iv زمستان، تن ها

زغال مورد استفاده در 4 ماه فصل 
iii زمستان، برای هر واحد، تن

شمار واحدهای 
i i مسکونی

 i %واحدهای مسکونی موقعیت 

مجموع 664988  1۰۰6117 

 588643 v 396۰95 کابل

 8۲39  16.۰ vi )515( 3۰895 %7.8 آپارتمان ها

 ۲5717۲  ۲.۰ 1۲8586 %4۰.1 حویلی ها- چند فامیلی

 3۲3۲33  1.6  ۲۰۲۰۲۰ %51.۰ حویلی ها  یک فامیلی

 417474 vii ۲68893  ،شهرهای زونی: هرات
جالل آباد، قندهار و 

مزارشریف. 

 ۲844  16.۰ )178( 1۰665 %4.۰ آپارتمان ها

 195۲۰۰  ۲.۰  976۰۰ %36.3 حویلی ها- چند فامیلی

 ۲1943۰  1.6  137143 %51.۰ حویلی ها  یک فامیلی

جدول الف 3.3 – تخمین مصرف داخلی ساالنۀ زغال سنگ مورد استفادۀ ساکنان شهری در افغانستان
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ظرفیت های بالقوه و خطرات احتمالی استخراج معادن در افغانستان

یادداشت ها: 
�ن صدی هــای واحدهــای مســکو�ن بــه اســتثنای مــواردی کــه طــوری دیگــری نشــان داده شــده، از آمــار جمهــوری اســایم افغانســتان گرفتــه شــده اســت )2015(. ایــن �ن صدی هــا   .i
طــوری تنظیــم شــده کــه در برابــر انــواع مــواد ســوخت مــورد اســتفاده، واحد هــای مســکو�ن را بازیافــت کنــد: 1( اپارتمان هــا کــه بــه طــور معمــول بــه خاطــر خدمــات مرکــز گــریم از زغــال اســتفاده 
 بــا 25- 80 واحــد؛ 2( حویی هــا�ی کــه ممکــن از مرکــز گــریم و خدمــات پخت وپــز چنــد فامیــی اســتفاده کننــد؛ و 3( حویی هــا�ی کــه توســط یــک فامیــل اســتفاده یم شــود و از 

ً
یم کننــد، تقریبــا

اجــاق اســتفاده یم کنــد. ســهم ها در ایــن راســتا قــرار زیــر بــرآورد شــد: 
سهم آپارتمان ها در شهرهای زو�ن مشابه حد اوسط می )4%( فرض کرده شد. هر چند سهم کابل در حدود )7.8 %( و به این ترتیب این شاخص برای کابل استفاده شد. 

ســهم حویی هــا در شــهرهای زو�ن در حــدود 66.6% محاســبه شــد )معلومــات از وزارت شهرســازی و مســکن و دفــرت اســکان جمعیــت ملــل متحــد 2017( و حویی هــای فــردی در حــدود 
54.5% درصــد بــرای واحدهــای مســکو�ن محاســبه شــد )معلومــات مربــوط از دولــت جمهــوری اســایم افغانســتان 2015 بــه دســت آمــد(، ســهم حویی هــا در مجمــوع واحدهــای مســکو�ن 
ان باالی اپارتمان ها، کاهش یافت )7.8%- 4% = 3.8%(، سهم حویی ها را در حدود 32.5% یم سازد.  ن x %66.6( %36.5 54.5% = 36.3%(. با این حال، این سهم برای کابل، با مری
ســهم حویی هــای افــراد در شــهرهای زو�ن محاســبه شــد تــا بقیــۀ مســکن های نامنظــم باشــد(x )%66.6 -%100 54.5% = 18.2% جمــع مســکن های منظــم کــه عمــدا خانه هــای از هــم 

جــدا اســتند)32.8%، جمهــوری اســایم افغانســتان )2015(( ســهم مجمــویع 51% )18.2%+ 32.8% = 51%( را یم ســازد. 
ن واحدهای مســکو�ن برای هر کتگوری به دســت آمده اســت )ســهم کتگوری X تعداد مجموع واحدهای مســکو�ن = تعداد  بر اســاس این ســهم )در یادداشــت زیر 3(، تخم�ی  .ii

هــر کتگــوری(.  واحدهــای مســکو�ن در 
بــر اســاس مشــاهدات ســاحه ای، فــرض بــر ایــن اســت کــه یــک واحــد آپارتمــان متوســط ماهانــه 4 تــن زغال ســنگ مــرف یم کنــد، یــک خانــه حویــی چنــد فامیــی بــه طــور اوســط   .iii
در هــر مــاه از 0.5 تــن زغال ســنگ اســتفاده یم کنــد و یــک خانــه جداگانــه بــه طــور اوســط از 0.4 تــن زغال ســنگ در هــر مــاه اســتفاده یم کنــد. بــه طــور کی فــرض یم شــود کــه زغال ســنگ در 

ن اســتفاده یم شــود. طــول 4 مــاه زمســتان بــرای تســخ�ی
ب تعــداد واحدهــای مســکو�ن بــا حجــم اســتفادۀ زغال ســنگ در هــر زمســتان، بــرای هــر واحــد، محاســبه یم شــود. حجــم اســتفادۀ  حجــم تخمیــین اســتفاده از زغال ســنگ بــا �ن  .iv
د. دلیــل ایــن امــر  زغال ســنگ در آپارتمان هــا اســتثنا اســت، جــا�ی کــه در آن تعــداد براکت هــا )باک هــای آپارتمــان، بــه جــای واحدهــای آپارتمــان( بــرای محاســبۀ حجــم مــورد توجــه قــرار یم گــری

آن اســت کــه هــر بــاک آپارتمــان یــک منبــع ســوخت دارد نــه چندگانــه.
از دولت جمهوری اسایم افغانستان، 2015م.   .v

ن یم شــود. فــرض یم شــود کــه بــه طــور اوســط هــر بــاک آپارتمــان شــامل 60 آپارتمــان  باک هــای آپارتمــان شــامل 25-80 واحــد مســکو�ن اســت و توســط یــک مرکــز گــریم تســخ�ی  .vi
ن زده شــده اســت و تعــداد ترکیــیب  اســت. بــه عنــوان مثــال، در کابــل کــه تعــداد تخمیــین واحدهــای آپارتمــا�ن 30895 اســت، تعــداد باک هــای آپارتمــا�ن 515 )30.895 / 60 = 515( تخمــ�ی

ن زده شــده اســت. در شــهرهای زو�ن 178 تخمــ�ی
یف. از دولت جمهوری اسایم افغانستان، 2015 . : هرات، جال آباد، قندهار و مزاررسش ک در چهار شهر زو�ن تعداد واحدهای مسکو�ن مشرت  .vii

منبــع: وزارت شهرســازی و مســکن و دفــرت اســکان بــ�ش ملــل متحــد )2017(. شــاخص اســکان افغانســتان. کابــل، دفــرت اســکان بــ�ش ملــل متحــد. دولــت جمهــوری اســایم افغانســتان. 2015. 
گــزارش وضعیــت شــهرهای افغانســتان 2015: جلــد اول. کابــل: 

ــتان در  ــنگ در افغانس ــد زغال س ــوع تولی ــم مجم ــاس، حج ــن اس ــه ای ب
ــه از آن  ــود ک ــن می ش ــن تخمی ــون ت ــدود 2.2 میلی ــال 2017م. در ح س
جملــه 1.2 میلیــون تــن صــادر می گــردد و در حــدود یــک میلیــون تــن 
ــن  ــن تخمی ــا احتمــال مــی رود کــه ای ــی اســت. حت دیگــر مصــرف داخل
ــرای تولیــد زغال ســنگ – هــر دو صــادرات و مصــرف داخلــی – کــم  ب

باشــد. 
ــول  ــت معم ــن قیم ــه ای ــت ک ــر اس ــنگ 90 دال ــن زغال س ــر ت ــت ه قیم

ــت. ــده اس ــه ش ــل گرفت ــای کاب ــه از بازاره ــت ک ــی اس ــازار داخل ب

تالک – میزان تولید
ســنگ حــاوی تالــک خالــص، اســتاتیت نامیــده می شــود، در حالــی کــه 
ــاد می گــردد.  ــون ی ــام ســنگ صاب ــه ن ــص ب ــک ناخال ســنگ حــاوی تال
ــل  ــی از قبی ــایل خانه گ ــرای وس ــون ب ــنگ صاب ــم س ــتاتیت و ه ــم اس ه
دکوراســیون، کاشــی، رومیــزی اســتفاده می شــود، امــا فقــط از اســتاتیت 
ــی،  ــواد آرایش ــه در م ــود ک ــتفاده می ش ــک اس ــودر تال ــد پ ــرای تولی ب

ــرد. ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــوالت م ــایر محص ــب و س ــگ، چس رن
بیش تریــن معــدن تالــک افغانســتان در والیــت ننگرهــار در شــرق کابــل 
و نزدیــک ســرحد پاکســتان، از منطقــه ای کــه مــورد منازعــه و درگیــری 
طالبــان و گــروه دولــت اســالمی خراســان قــرار دارد، اســتخراج می شــود. 
ــارت  ــار و تج ــه کاروب ــد ک ــر می رس ــه نظ ــو، ب ــه این س ــال 2009 ب از س
تالــک روبــه شــگوفایی بــوده کــه موجــب ایجــاد 22 کارخانــۀ پروســس 
تالــک در والیــت ننگرهــار شــد کــه بــه همــراه متصدیــان معــدن کاری و 
ــار شــد. بســیاری  ــک ننگره ــک، ســبب تشــکیل انجمــن تال تاجــران تال
از شــرکت های مالــک کارخانه هــای پروســس تالــک بــه صــورت 
عمــودی یک پارچه انــد، طــوری کــه هــم متصــدی معــادن تالــک بــوده 

و هــم از آن بــه عنــوان اجنــاس صنعتــی اســتفاده می کننــد. پروســس اکثــر 
ــات  ــه قطع ــک ب ــای تال ــرش تخته ه ــامل ب ــتا ش ــن راس ــرکت ها در ای ش
کوچک تــر اســت، اگرچــه برخــی از شــرکت ها نیــز بــا تجهیــزات 
ــرمایه گذاری کرده انــد.  ــک س ــودر تال ــد پ ــتای تولی پیش رفتــه در راس
ایــن تالــک بعــد از پروســس، مســتقیماً صــادر می شــوند. عــالوه بــر ایــن، 
ــدون  ــتقیم و ب ــور مس ــه ط ــک را ب ــه تال ــود دارد ک ــیاری وج ــادن بس مع

ــد. ــادر می کنن ــس ص پروس
بــه هــدف ایــن گــزارش، حجــم صــادرات تالــک بــر اســاس مصاحبــه بــا 
منابــع مختلــف دخیــل در صنعــت تالــک و مســووالن والیــت ننگرهــار، 
ــن زده  ــود، تخمی ــناد موج ــی اس ــن بررس ــاحه ای و همچنی ــاهدات س مش

شــده اســت.
ارقــام صــادرات، اســناد گمــرکات افغانســتان را بــرای ســال 2017 
ــن  ــر ت ــه ارزش ه ــتان ب ــن تالــک از افغانس ــد: 452445 ت ــان می ده نش
ــه مرکــزی   افغانســتان  ــار ادارۀ احصائی ــر صــادر شــده اســت. آم 14 دال
ــرای 2018/2017 در ایــن راســتا نمایانگــر 408936 تــن ســنگ تالــک  ب
ــی  ــر ف ــی 14.8 دال ــت ضمن ــه قیم ــتان ب ــه پاکس ــط ب ــده« فق ــادر ش »ص
ــه  ــتان ک ــۀ پاکس ــر احصائی ــده از دفت ــت آم ــه دس ــار ب ــد. آم ــن، می باش ت
نشــان  می کنــد،  ارائــه  را  بین المللــی  گمــرک  کود هــای  همچنیــن 
ــده در  ــودر ناش ــده و پ ــرش ناش ــک - ب ــن تال ــه 469،021 ت ــد ک می ده
ســال 2018/2017، بــه قیمــت ضمنــی 91 دالــر فــی تــن از افغانســتان بــه 
ــر اســاس ایــن آمــار، هیــچ  ــر ایــن، ب ــا ب پاکســتان صــادر شــده اســت. بن

ــت. ــده اس ــادر نش ــده ای ص ــس ش ــک پروس تال
ــار، در  ــادن ننگره ــق گــزارش ریاســت مع ــی اســت کــه طب ــن در حال ای
ســال 2017، 453000 تــن تالــک تولیــد شــده )بــرش شــده و قطعه قطعــه 
شــده( از ایــن والیــت صــادر شــده اســت. طبــق گــزارش اتحادیــۀ تالــک، 
ــده را  ــس ش ــک پروس ــن تال ــک 800000 ت ــس تال ــای پروس کارخانه ه
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ظرفیت های بالقوه و خطرات احتمالی استخراج معادن در افغانستان

ــد. ــادر کرده ان ص
مشــاهدات ســاحه ای کــه هنــگام بازدیــد از نقــاط اصلــی بنــدر ســرحدی 
ــوان  ــر عن ــات زی ــه جزئی ــت )ب ــده اس ــام ش ــتان انج ــه پاکس ــتان ب افغانس
ــه  ــاً 500 الری روزان ــه تقریب ــان داد ک ــد( نش ــه کنی ــنگ« مراجع »زغال س
از طریــق بنــدر ســرحدی تورخــم از افغانســتان بــه خــاک پاکســتان عبــور 
می کنــد کــه از آن جملــه 200-300 الری حامــل تالــک کــه هــر کــدام 
ــم  ــرات در حج ــه تغیی ــه ب ــا توج ــد. ب ــد، می باش ــال می ده ــن را انتق 40 ت
ــن راســتا در نظــر  ــرآورد احتیاطــی 100 الری در ای ــی، ب و کاهــش فصل
گرفتــه شــد. فــرض بــر ایــن شــد کــه معامــالت 250 روز در ســال انجــام 
می شــود . بــر ایــن اســاس، ایــن حجــم در حــدود یــک میلیــون تــن تالــک 
ــرۀ ارزش  ــورد زنجی ــه در م ــک مطالع ــد. ی ــال می رس ــده در س ــادر ش ص
تالــک کــه بــرای تهیــۀ ایــن گــزارش انجــام شــده و همچنــان مشــاهدات 
ســاحه ای ، مشــخص کــرده اســت کــه از 100 الری حامــل تالــک کــه از 
مــرز تورخــم عبــور می کنــد، تنهــا 40 مــورد توســط مأموریــن گمــرکات 
بــه ثبــت رســیده اســت. در ایــن صــورت، آمــار رســمی صــادرات حــدود 
400000 تــن تالــک در ســال بــا تخمیــن مــا حــدود یــک میلیــون تــن در 
ســال اســت. ایــن مطالعــه همچنیــن نشــان داد کــه 22 کارخانــۀ پروســس 
ــک  ــن تال ــا 3000 ت ــا از 250 ت ــود دارد و آن ه ــار وج ــک در ننگره تال
ــتفاده از 1000  ــط اس ــرض متوس ــا ف ــد . ب ــتفاده می کنن ــه اس ــام در هفت خ
تــن تالــک خــام در هفتــه، در هــر کارخانــه، ایــن بــه ایــن معنــا اســت کــه 
ســاالنه حــدود 1.1 میلیــون تــن تالــک توســط تمــام کارخانه هــای تولیــد 
تالــک بــه مصــرف می رســد. تخمیــن زده می شــود کــه حــدود 10 
درصــد تالــک در حیــن پروســس ضایــع می شــود کــه یــک میلیــون تــن 
محصــول از آن بــه دســت می آیــد. تقریبــاً همــه تالــک صــادر می شــود. 
ســرانجام، معامله گــران تالــک پاکســتان در شــهر پشــاور کــه اولیــن بــازار 
منطقــه ای بــرای تالک هــای افغانســتان اســت، تخمیــن می کننــد کــه 1.2 

ــن تالــک ســاالنه از افغانســتان وارد می شــود. ــون ت میلی
بــا گذاشــتن ایــن ارقــام در کنــار هــم بــر اســاس یــک تخمیــن احتیاطــی 
عمــل کــرده و تخمیــن می زنیــم کــه حجــم واقعــی تالــک صــادر شــده 
از افغانســتان ســاالنه حــدود 1000000 تــن اســت . ایــن رقــم هنــوز کــم 
اســت؛ زیــرا تنهــا صــادرات تالــک توســط کارخانه هــای پروســس 
ــود. ــامل نمی  ش ــام را ش ــک خ ــادرات تال ــد و ص ــان می ده ــک را نش تال

بــرای تخمیــن ارزش تولیــد، از قیمت گــذاری 100 دالــر فــی تــن تالــک 
ــت.  ــتان اس ــول در افغانس ــت معم ــت، قیم ــن قیم ــه ای ــده ک ــتفاده ش اس
معلومــات پیرامــون قیمــت از تاجــران در ننگرهــار بــه دســت آمــد، ایــن 
قیمــت، بــا قیمــت ضمنــی تالــک کــه توســط آمــار رســمی پاکســتان بــه 

ــد.  ــی می کن ــیده، نزدیک ــت رس ثب
سنگ اونیکس – میزان تولید

اونیکــس یــک نــوع تراورتــن معدنــی اســت و بــر اســاس سیســتم 
طبقه بنــدی  تراورتــن  عنــوان  بــه  بین المللــی  اجنــاس  طبقه بنــدی 
می شــود. اونیکــس بــرای روکــش داخلــی و همچنیــن بــرای مــوارد 

می شــود. اســتفاده  تزئینــی  وســایل  و  هنــری 
ــا انــواع بــا ارزش اونیکــس دارای رنگ هــای  بیش تــر ذخایــر اونیکــس ب
ســبز، گالبــی و ســفید در والیــت هــرات در غــرب و هلمنــد در جنــوب 
ــران صــادر می شــود، در  ــه ای ــرات ب افغانســتان وجــود دارد. اونیکــس ه
ــر اســاس  ــه می شــود. ب ــه پاکســتان فروخت ــد ب ــی کــه اونیکــس هلمن حال
ــاس  ــر اس ــس ب ــدن اونیک ــه مع ــال 2018، س ــر س ــمی، از اواخ ــار رس آم

ــتند. ــت داش ــروان فعالی ــی و پ ــای غزن ــی در والیت ه ــای دولت قرارداده
ــد وجــود دارد کــه  ــادن اونیکــس در هلمن ــن حــال، بســیاری از مع ــا ای ب
بــدون قــرارداد دولتــی معــدن کاری می شــود. بــه عنــوان بخشــی از 
پیشــینۀ تحقیــق زنجیــرۀ ارزش اونیکــس کــه بــرای ایــن گــزارش انجــام 

ــد  ــد بازدی ــس در هلمن ــدن اونیک ــج مع ــق از پن ــم تحقی ــت، تی ــده اس ش
کردنــد کــه از آن جملــه متصدیــان دو معــدن گفتنــد کــه دارای قــرارداد 
رســمی وزارت معــادن و پترولیــم انــد و در یــک مــورد دیگــر گفــت شــد 
کــه بــرای دریافــت قــرارداد وزارت معــادن و پترولیــم درخواســت کــرده 
و دو مــورد دیگــر نیــز بــدون قــرارداد رســمی وزارت معــادن و پترولیــم 
فعالیــت می کردنــد . از آن جایــی کــه هیــچ گونــه ثبــت و راجســتری در 
مــورد قراردادهــای اونیکــس هلمنــد، در دیتابیــس رســمی وزارت معــادن 
ــای  ــون قرارداده ــنادی پیرام ــا اس ــت، ام ــته اس ــود نداش ــم وج و پترولی
ــه کار  ــود دارد ک ــکان وج ــن ام ــود دارد، ای ــت وج ــن والی ــام در ای رخ
معــدن کاری اونیکــس در هلمنــد نیــز، در چارچــوب قراردادهــای رخــام 

انجــام شــود.
بــر اســاس آمارهــای افغانســتان، آمــار صــادرات اونیکــس از افغانســتان در 
دســت نیســت. در آمــار گمرکــی پاکســتان، واردات اونیکــس بــا واردات 

ســنگ مرمــر درج شــده اســت.
ــۀ  تیــم تحقیقاتــی مطالعــات زنجیــره ای ارزش همچنیــن از شــش کارخان
ــراف  ــرات و اط ــار، ه ــد، قنده ــس در هلمن ــر و اونیک ــنگ مرم ــد س تولی
کابــل بازدیــد کردنــد. یگانــه کارخانــۀ پروســس اونیکــس والیــت هلمند 
در لشــکرگاه مرکــز ایــن والیــت واقــع شــده اســت. قدمــت ایــن کارخانه 
ــادن اونیکــس در  ــاد از مع ــۀ زی ــاز می گــردد و در فاصل ــۀ 1970 ب ــه ده ب
ــا 5 روز راه توســط موتــر تخمیــن می شــود( واقــع  جنــوب هلمنــد )3- ت
ــد پروســس اونیکــس  ــای جدی ــن، کارخانه ه ــر ای شــده اســت. عــالوه ب
ــرات(  ــت ه ــذره )والی ــار و گ ــل، قنده ــراف کاب ــر در اط ــنگ مرم و س
وجــود دارد کــه در حــدود 4 تــا 11 ســال پیــش تأســیس شــده اند. 
ــوده  ــه ب ــدی مواج ــای ج ــا چالش ه ــس، ب ــس اونیک ــای پروس کارخانه ه
ــن  ــای ای ــن چالش ه ــد. عمده تری ــت نمی  کنن ــر فعالی ــال حاض ــه در ح ک
فابریکه هــا، تهیــۀ اونیکــس خــام، هزینــه بــاالی حمل ونقــل و نبــود 
ــان  ــل اطمین ــرق غیرقاب ــد ب ــۀ بلن ــن هزین ــت، و همچنی ــرک های باکیفی س
در افغانســتان اســت. مشــکالت کارخانه هــای پروســس اونیکــس شــامل 

ــردد.  ــف می گ ــل مختل عوام
قیمــت اونیکــس ناخالــص یــا خــام و پروســس ناشــده در ســال های 
ــر رســیده اســت؛ در نتیجــه  ــه 600 دال ــن ب ــی ت ــه و ف ــش یافت ــر افزای اخی
قــرار  موقعیتــی  در  روزافــزون،  شــکل  بــه  پروســس  کارخانه هــای 
ــس  ــس اونیک ــت از پروس ــب منفع ــه کس ــادر ب ــر ق ــه دیگ ــد ک می گیرن
نمی باشــند. عامــل دیگــر در ایــن راســتا، اســتفاده گســترده از روش هــای 
دلیــل،  بــه همیــن  اســت کــه  معــدن کاری  فعالیت هــای  انفجــار در 
ــر(  ــنگ مرم ــا س ــس )ی ــنگ اونیک ــای س ــی در توده ه ــای کوچک درزه
ــق  ــل از طری ــگام حمل ونق ــه هن ــردد ک ــث می گ ــود و باع ــاد می ش ایج
ــده و در  ــر ش ــکاف بیش ت ــزان درز و ش ــام، می ــراب و خ ــرک های خ س
ــت  ــن موقعی ــود. همچنی ــام ش ــس خ ــن اونیک ــن رفت ــث از بی ــت باع نهای
افغانســتان  جنوبــی  مــرز  نزدیکــی  در  اونیکــس  معــادن  از  بســیاری 
بــا پاکســتان، بــه دلیــل مســافۀ زیــاد، انتقــال آن را بــه کارخانه هــای 
پروســس کــه در شــمال ایــن والیــت موقعیــت دارد، غیراقتصــادی 
می ســازد. همچنیــن، طبــق مصاحبه هــای ســاحه ای، شــرکت های ســنگ 
ــد  ــرای خری ــای انحصــاری ب ــا قرارداده ــی از ســال 2015 م. ب ــر چین مرم
اونیکــس خــام از معــادن پاکســتان و افغانســتان وارد میــدان شــده اند کــه 
ایــن امــر باعــث می شــود تــا ایــن شــرکت ها بــرای پروســس نــه تنهــا در 

ــند. ــترس نباش ــورد دس ــز م ــتان نی ــه در پاکس ــتان، بلک افغانس
بــه هــدف اســتفادۀ ایــن گــزارش، حجــم تولیــد اونیکــس تولیــدی 
ــای  ــه قرارداده ــوط ب ــار مرب ــناد و آم ــتفاده از اس ــا اس ــده( ب ــواری ش )ک
معــدن کاری توســط وزارت معــادن و پترولیــم محاســبه شــد. حجــم 
ــرار  ــورد توجــه ق ــد می شــود، م ــی تولی ــه طــور غیرقانون اونیکســی کــه ب
ــن  ــال 2018، ای ــان س ــار، در پای ــناد و آم ــن اس ــاس ای ــر اس ــت. ب نگرف
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ــروان  ــی و پ ــای غزن ــه در والیت ه ــس ک ــس اونیک ــۀ پروس ــه کارخان س
ــد  .  ــد کنن ــس تولی ــن اونیک ــاالنه 4325 ت ــود س ــرار ب ــده اند، ق ــع ش واق
ــادن  ــی مع ــم واقع ــاالً حج ــم، احتم ــن حج ــه ای ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
اونیکــس در افغانســتان را کــم نشــان می دهــد. دلیــل دیگــر این کــه 
ــه از  ــت ک ــن اس ــرد ای ــت کم می گی ــس را دس ــد اونیک ــم، تولی ــن رق ای
ــط  ــرکت آن توس ــار ش ــه چه ــس ک ــدن کاری اونیک ــرکت مع ــج ش پن
تیــم تحقیقاتــی مطالعــات زنجیــره ای ارزش مــورد بازدیــد قــرار گرفــت، 
طــور اوســط حــدود 100-400 تــن تولیــد در مــاه گــزارش کردنــد، ایــن 
بــدان معناســت کــه فقــط ایــن چهــار شــرکت ســاالنه حــدود 6000 تــن 

اونیکــس تولیــد می کننــد.
عــالوه بــر ایــن، مقــدار قابــل توجهــی از معــدن کاری رخــام وجــود دارد، 
ــا اونیکــس دارد. اســناد قراردادهــای کوچــک  رخــام تناســب نزدیــک ب
معــدن کاری  هفــت  کــه  می دهــد  نشــان  پترولیــم  و  معــادن  وزارت 
کوچــک رخــام )ســه مــورد در هلمنــد و چهــار مــورد در هــرات( دارای 
قــرارداد فعــال معــدن کاری رخام انــد کــه ســاالنه در حــدود 145250 تــن 
رخــام تولیــد می کننــد. اگــر ایــن واقعیــت داشــته باشــد کــه شــرکت های 
معــدن کاری در چارچــوب قراردادهــای رخــام، اقــدام بــه اســتخراج 
ــس  ــد اونیک ــن تولی ــه تخمی ــت ک ــدان معناس ــن ب ــد، ای ــس می کنن اونیک
ــم  ــک رق ــت( ی ــال اس ــن در س ــه 4325 ت ــمی )ک ــناد رس ــاس اس ــر اس ب
ناچیــز اســت. بــا ایــن حــال، بــه دلیــل نبــود اطالعــات در مــورد قیمت هــا 
و نبــود وضــوح، بــرآورد رخــام در مجمــوع تولیــد مــواد معدنــی شــامل 

نشــده اســت.
ــده از 300  ــس ش ــل پروس ــام و غیرقاب ــس خ ــای اونیک ــت بالک ه قیم
ــن در  ــبز روش ــگ س ــس دارای رن ــرای اونیک ــه ب ــن گرفت ــر ت ــر در ه دال
ــت.  ــر اس ّ ــی متغی ــبز در کراچ ــس س ــرای اونیک ــر ب ــا 2000 دال ــران ت ای
قیمــت اوســط بــر اســاس قیمت هــای جمــع آوری شــده از طریــق مطالعــۀ 
زنجیــرۀ ارزش اونیکــس، برابــر بــا 840 دالــر در هــر تــن اســت. بــا توجــه 
ــت  ــه قیم ــود ک ــرض می ش ــرز، ف ــوی م ــی در آن س ــارف اضاف ــه مص ب
توســط شــرکت های عامــل معــدن کاری اونیکــس در افغانســتان 600 

ــده  ــالم ش ــای اع ــا قیمت ه ــن ب ــرض همچنی ــن ف ــد. ای ــن باش ــی ت ــر ف دال
توســط مدیــران / نماینــده گان شــرکت های معــادن ســنگ اونیکــس کــه 

ــن. ــی ت ــر ف ــا 700 دال ــت، 500 ت ــده اس ــد ش ــده اند، تأیی ــه ش مصاحب
سنگ مرمر – میزان تولید

ســنگ مرمــر بــرای روپــوش داخلــی و خارجــی ســاختمان ها و همچنیــن 
ــاد  ــرد. اعتق ــرار می گی ــورد اســتفاده ق ــی م ــری و وســایل تزئین ــوارد هن م
ــنگ  ــی از س ــی و متنوع ــر غن ــتان دارای ذخای ــه افغانس ــت ک ــن اس ــر ای ب
مرمــر در تمــام حصــص کشــور اســت و نزدیــک بــه 400 نــوع مرمــر را 

بــه خــود اختصــاص داده اســت .
از اواخــر ســال 2018، کــه 18 شــرکت معــدن کاری فعــال دارنــدۀ جــواز 
ــل  ــار - و کاب ــدان وردک، ننگره ــرات، می ــت - ه ــه والی ــی در س قانون
وجــود داشــته، میــزان تولیــد ســاالنه آن 60830 تــن بــوده اســت . ماننــد 
اونیکــس، از ایــن حجــم بــرای تهیــۀ گــزارش انکشــاف بشــری اســتفاده 
شــده اســت. ایــن حجــم تولیــدی، کمتــر از تولیــد ســاالنه ای اســت کــه 
کــه در 2012 م. 124000 تــا 155000 تــن بــر اســاس مطالعــۀ انجــام شــده 
توســط ادارۀ حمایــت از ســرمایه گذاری افغانســتان   بــرآورده شــده 
بــود، و نزدیــک بــه تخمینــی اســت کــه توســط ادارۀ ســروی جیولــوژی 
ایــاالت متحــده ارایــه شــده اســت. )جــدول 1 را ببینیــد(. تفکیــک ایــن 

ــا توجــه بــه والیــات در جــدول 3 نشــان داده شــده اســت. تولیــد ب
ــادرات  ــه ص ــد ک ــان می ده ــتان نش ــادرات افغانس ــار ص ــه، آم در مقایس
ــه  ــت ک ــوده اس ــن ب ــا 19000 ت ــال 2016-2017 تنه ــر در س ــنگ مرم س
از ایــن جملــه 4600 تــن بــه پاکســتان صــادر شــده اســت. آمــار واردات 
پاکســتان نشــان می دهــد کــه مجمــوع واردات ســنگ مرمــر و تراورتــن 
ــوده  ــن ب ــا حــدود 2500 ت ــی 2018/2017، تنه از افغانســتان در ســال مال

اســت.
قیمــت ســنگ مرمــر از طریــق مصاحبــه بــا تاجــران در بازارهــای منطقه ای 

و کابــل بــه دســت آمــد.

ارزش به دالر قیمت فی تن به 
دالر

تولید ساالنه، بر اساس 
دیتابیس قراردادهای 

کوچک وزارت معادن و 
پترولیم، به تن

والیت

۲715۰۰۰۰ 45۲5۰ هرات

189۰۰۰
 

6۰۰ 1260 کابل

۲118۰۰۰ 15۰ 141۲۰ میدان وردک

3۰۰۰۰ 15۰ ۲۰۰ ننگرهار

۲9487۰۰۰ 15۰ 6۰83۰ مجموع

جدول الف 3.4 – تخمین استخراج سنگ مرمر در افغانستان، ساالنه

منبع: دیتابیس قراردادهای سطح کوچک وزارت معادن و پترولیم، آخرین دسترسی 19 نومبر 2018م. 
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الجورد – تخمین میزان تولید
حجــم و میــزان الجــورد اســتخراج شــده بــر اســاس بحــث و گفت وگــو 
بــا منابعــی در نمــک منــدی کــه یــک بــازار منطقــه ای در پاکســتان بــوده 
ــل،  ــی در کاب ــع محل ــد و مناب ــورد می باش ــارت الج ــی تج ــز اصل و مرک
بــرآورد شــده اســت. در مجمــوع بــا 10 تاجــر مصاحبــه شــد. بــر اســاس 
ــاور  ــدی پش ــک من ــورد در نم ــن الج ــاه 300 ت ــر م ــع، ه ــای مناب گفته ه
فروختــه می شــود کــه ایــن رقــم بــه حــدود 3400 تــن در ســال می رســد. 
ــود.  ــه می ش ــل معامل ــورد در کاب ــادی الج ــر زی ــن، مقادی ــر ای ــالوه ب ع
ــه شــده  ــن الجــورد اســتخراج شــده و معامل ــرآورد مجموعــی 4500 ت ب
ــن در  ــورد )7500 ت ــی الج ــادرات تخمین ــر از ص ــن ت ــال، پایی ــر س در ه
ــزارش  ــک گ ــه در ی ــت ک ــال 2015( اس ــن در س ــال 2014 و 5000 ت س
ــورد ســنگ های الجــورد افغانســتان    ــی در م ــر ســازمان شــاهد جهان اخی
ــره ای  ــه زنجی ــل از مطالع ــای حاص ــت. مصاحبه ه ــده اس ــن زده ش تخمی
ارزش الجــورد نشــان دهندۀ بــرآورد متفاوتــی از تولیــد الجــورد در 
منطقــۀ سرســنگ می باشــد کــه اخیــراً در ســال های 2017-2018، در 

ــوده اســت . ــا 7200 تــن در ســال ب بیــن 1700 تــن ت
بــرای رســیدن بــه ارزش دقیــق تولیــد الجــورد، بــا معامله گــران در 
بازارهــای کابــل و پیشــاور مصاحبــه شــد، از آن هــا خواســته شــد کــه نــه 
ــن  ــن بازارهــا را تخمی ــه شــده در ای تنهــا حجــم مجمــوع الجــورد معامل
کننــد، بلکــه حجــم یــا درصدهــا بــرای هــر نــوع الجــورد را نیــز بــرآورد 

ــد 4( ــد )جــدول را ببینی نماین
ارزش مجمــوع تولیــد الجــورد بــا ضــرب کردن قیمــت الجورد بــرای هر 
درجــۀ آن بــا حجــم بــرآورد شــدۀ الجــورد بــرای هر کتگــوری، بــرآورد 
ــدی  ــه طبقه بن ــه 9 درج ــت آن ب ــه کیفی ــه ب ــا توج ــورد ب ــردد. الج می گ

ارزش به میلیون دالر قیمت فی کیلوگرام به دالر  حجم، به تن  درجۀ الجورد

 6۰  3۰۰  ۲۰۰ 1

 1۰۰  ۲۰۰  500 ۲

 5۰  1۰۰  5۰۰ 3

 3۰  6۰  5۰۰ 4

 ۲۰  4۰  5۰۰ 5

 15  ۲5  6۰۰ 6

 6  1۰  6۰۰ 7

 ۲.45  4  7۰۰ 8

 1.۲  3  4۰۰ 9

مجموع 45۰۰  63  ۲84.65 

ــه  ــود دارد. ب ــا وج ــای آن ه ــادی در قیمت ه ــای زی ــود و تفاوت ه می ش
عنــوان مثــال، قیمت هــا در بازارهــای کابــل بــرای الجوردهــای خــام یــا 
ــا 1000  ــه ت ــن درج ــرای پایین تری ــرام ب ــی کیلوگ ــر ف ــص از 3 دال ناخال
دالــر در هــر کیلوگــرام بــرای باالتریــن درجــۀ آن، متغیـّـر اســت. بــا ایــن 
ــک  ــدا اســت، ی ــورد کم پی ــن درجــۀ الج ــی کــه باالتری حــال، از آنجای

نــرخ 300 دالــر فــی کیلوگــرام تعییــن شــده اســت.

.جدول الف 3.5 تخمین استخراج معدن الجورد در افغانستان، سال 2017م

یادداشت ها: 
اوسط قیمت برای پی =Ƹ Qi * Pi (/ Ƹ Qi برای 9 درجۀ الجورد.

منبع: بر اساس مشاهدات و مصاحبه های ساحه ای. 
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سایر سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی و طال  تخمین میزان تولید
بــرآورد حجــم و قیمــت انــواع مختلفــی از ســنگ های قیمتــی و نیمه قیمتــی بــر اســاس مصاحبــه بــا تاجــران بی شــمار در کابــل و بازارهــای منطقــه 
و همچنیــن معدنچیــان و جوامــع محلــی در برخــی از ســاحات معدنــی طــی ســال 2017، بــا روشــی مشــابه انجــام شــد. ارزش مجمــوع ســنگ های 
قیمتــی و نیمه قیمتــی تولیــد شــده 433.7 میلیــون دالــر تخمیــن زده می شــود کــه از ایــن میــان الجــورد و زمــرد اکثریــت قریــب بــه اتفــاق را تشــکیل 

می دهــد. منابــع ایــن آمــار در جــدول 5، ســتون آخــر، ذکــر شــده اســت.

منبع معلومات ارزش به 
میلیون 

دالر

واحد 
قیمت

واحد قیمت واحد حجم حجم منرالها درجه الجورد

تاجران در کابل، نمک مندی 
)پاکستان(؛ مصاحبۀ مطالعات 
زنجیره ای ارزش الجورد با 

قوماندان، معدنچیان و جوامع 
محلی. 

فی  ۲84.6 
کیلوگرام 

تن 63  الجورد 4.5۰۰  1

تاجران در کابل، معدنچیان در 
بدخشان. 

فی قیراط  1۰۰.۰  کیلوگرام  4۰  زمرد 5۰۰  ۲

تاجران در کابل، معدنچیان در 
بدخشان.

 ۲8.9 فی قیراط  کیلوگرام  58  یاقوت 1۰۰  3

تاجران در کابل و پاکستان، 
معدنچیان

15.۰ کیلوگرام  15  فی گرام  تورمالین 1.۰۰۰  4

تاجران در کابل ۲.۲ کیلوگرام  ۲9  فی قیراط  لعل 15  5

تاجران در کابل  1.5 فی 
کیلوگرام

کیلوگرام  1.5۰۰  گرانیت 1.۰۰۰  6

تاجران در کابل، نمک مندی 
پیشاور

 ۰.5 فی 
کیلوگرام

کیلوگرام  ۲.185  اکوامارین ۲4۰  7

تاجران در کابل  ۰.5 کیلوگرام  1۰  فی قیراط  یاقوت سرخ 1۰  8

تاجران در کابل، معدنچیان و 
تاجران در کنر و نورستان

۰.4 فی 
کیلوگرام

 5۰۰ کیلوگرام  کونزیت 7۰۰  9

تاجران در کابل  ۰.1 فی 
کیلوگرام

 135 کیلوگرام  آمتیست 8۰۰  1۰

معدنچیان و جوامع در بدخشان  ۰.۰3 کیلوگرام  4  فی قیراط  طال 1  11

تاجران در کابل، معدنچیان در کنر  ۰.۰1 فی تن   ۲۰6 تن فلورایت 3۰  1۲

تاجران در کابل  ۰.۰1 فی 
کیلوگرام

کیلوگرام  ۲  عقیق 3.۰۰۰  13

433.7 مجموع

.جدول الف 3.6 – تخمین استخراج سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی و طال در افغانستان، 2017م

سنگ های قیمتی سنگ های نیمه قیمتی فلزات گران بهافلزات
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ــن  ــد و هــر روز 3 ت ــاه در ســال فعالیــت دارن ــن داش هــا هشــت م ــد. ای ــد می کن ــع شــده و خشــت تولی ــل فعالیــت دارد کــه در شمال شــرقی شــهر واق  . بیــش از 1200 داش خشــت پزی تنهــا در کاب
ــه طــور قابــل توجهــی نیــز  زغال ســنگ مصــرف می کنــد. در کل، اســتفاده از زغال ســنگ در داش هــای خشــت پزی قابــل توجــه اســت و اگــر در ایــن راســتا گنجانــده شــود، می توانــد تخمین هــا ب

افزایــش یابــد. 
ــی  ــد؛ در حال ــرای زغال ســنگ در زمســتان افزایــش می یاب ــرا تقاضــا ب ــا زغال ســنگ )300 روز(؛ زی ــر در مقایســه ب ــک در ســال )250 روز( روزهــای کمت ــم کــه تال ــرض می کنی ــا ف  . در این جــا، م

کــه احتمــاالً تقاضــا بــرای تالــک کاهــش می یابــد. 
  برنامۀ انکشافی ملل متحد. 2018
  برنامۀ انکشافی ملل متحد. 2018

ــا توجــه بــه آن چــه در مــورد زغال ســنگ داشــتیم، بــه طــور قابــل توجهــی بیشــتر کرده ایــم. ایــن  ــا ارقــام رســمی صــادرات تالــک، ب  . بــه طــور کلــی، مــا تخمیــن صــادرات تالــک را در مقایســه ب
برآوردهــا بــر اســاس اطالعاتــی از منابــع مختلفــی اســت کــه در پاراگراف هــای قبلــی توضیــح داده شــده اســت. دالیــل مختلفــی وجــود دارد کــه صــادرات تالــک بــه طــور قابــل توجهــی غیرقانونــی 

تــر از زغال ســنگ اســت - ماننــد معــادن تالــک کــه تــا حــد زیــاد توســط مخالفیــن کنتــرل می شــود. 
 . به استثنای آن چه طور دیگری نشان داده شده و یا ذکر شده، معلومات در مورد اونیکس بر اساس گزارش برنامه انکشافی ملل متحد 2018م است.

ــرای هــر حجــم  ــی ب ــی کــه شــرکت های معــدن کاری رویالت ــن وجــود، از آنجای ــا ای ــا حجــم واقعــی. ب ــد ت ــد »وعــده شــده« را مشــخص می کنن ــزان تولی ــادن، فقــط می  . قراردادهــای اســتخراج مع
پرداخــت می کننــد، بــه احتمــال زیــاد حجــم »وعــده شــده« بــا حجــم واقعــی کمتــر تفــاوت خواهــد داشــت یــا مســاوی خواهــد بــود، زیــرا شــرکت ها انگیــزه ای بــرای پرداخــت رویالتــی باالتــر نســبت 

بــه حجــم باالتــر وعــده داده شــده ندارنــد. بنابرایــن، حجــم »وعــده شــده« تولیــد، مشــخص شــده در قراردادهــا، بــرآورد احتیاطــی از تولیــد واقعــی مــواد معدنــی اســت. 
 . قراردادهــای معــادن معمــوالً بــه تــن مشــخص می شــوند. بــا ایــن حــال، قــرارداد یــک شــرکت در M3 مشــخص شــده اســت. حجــم اونیکــس در m3 بــا نــرخ تبدیــل 1m3 = 2.5 تــن بــا اســتفاده از 

  http://www.amlinkmarble.com/weigtcalculator/weightcalculator.htm :نــرخ تبدیــل تراورتــن
 . ادارۀ حمایت از سرمایه گذاری افغانستان، 2012م.  

ــه قــرارداد تخمیــن  ــر اســاس معلومــات وزارت معــادن و پترولیــم محاســبه شــده اســت 2018 م.  ایــن تخمیــن، نمایانگــر میــزان تولیــد »وعده شــده« اســت کــه شــرکت معــدن کار در هنــگام تهی  . ب
می زنــد. امــا از آنجایــی کــه رویالتــی بــر اســاس ایــن حجــم تولیــد جمــع آوری می شــود، احتمــال نــدارد کــه ایــن تخمین هــا بیــش از حــد تولیــد واقعــی باشــند، زیــرا هیــچ شــرکت معدنــی عالقــه ای 

بــه پرداخــت رویالتــی بیشــتر از موعــد مقــرر نــدارد.
  . بر اساس معلومات وزارت معادن و پترولیم محاسبه شده است 2018 م.  

.2018b .سازمان جهانی شاهد  
 . مصاحبه هــا بــا کارگــران معــدن و کارشناســان، بــه کاهــش چشــم گیر قیمــت الجــورد و ذخیره ســازی آن در چیــن اشــاره دارد. بنــا بــر ایــن، بــرآورد ســاالنه 4500 تــن تولیــد بــه خوبــی می توانــد 

یــک تخمیــن کلــی باشــد. 
  برنامۀ انکشافی ملل متحد. 2018.

ضمیمۀ 4- تخمین عواید مالی دولت
عوایــد مالــی بالقــوه از مــواد معدنــی ای کــه در ایــن گــزارش مــورد بررســی قــرار گرفــت، بــر اســاس تخمیــن بــود. ایــن ضمیمــه نحــوۀ بــرآورد ایــن 

ــد. ــح می ده ــا را توضی تخمین ه
بــرای محاســبۀ ارزش تولیــد ایــن مــواد معدنــی یــا گروه هــای معدنــی از حجــم تولیــد و قیمت هــای بــه دســت آمــده از طریــق کار ســاحه ای اســتفاده 
شــده اســت )بــه ضمیمــه 1 مراجعــه کنیــد(. ایــن مقادیــر تولیــد در ســتون 3 جــدول A4.1 نشــان داده شــده اســت. بــه غیــر از زغال ســنگ، ســایر مــواد 
معدنــی فــرض می شــود کــه تنهــا صــادر می شــوند؛ زیــرا مصــرف داخلــی آن هــا ناچیــز اســت و بنــا بــر ایــن ارزش صــادرات بــا ارزش تولیــد برابــر 
ــا قیمــت زغال ســنگ معمــول در هــر تــن محاســبه  اســت )ســتون 4(. بــرای زغال ســنگ، ارزش صــادرات بــا ضــرب حجــم تخمینــی صــادر شــده ب

می شــود.
بــرای محاســبۀ عوایــد احتمالــی ناشــی از عــوارض صادراتــی، نشــان داده شــده در ســتون A4.1 9، از نــرخ معمــول عــوارض صادراتــی اســتفاده شــده 

کــه در ســتون 5 نشــان داده شــده اســت.
بــرای محاســبۀ عوایــد احتمالــی از رویالیتی هــا کــه در ســتون 8 نشــان داده شــده اســت، نــرخ اوســط داده هــای رویالتــی بــرای هــر نــوع مــواد معدنــی 
بــا اســتفاده از داده هــای دیتابیــس معــدن کاری ســطح کوچــک وزارت معــدن و پترولیــم محاســبه شــده اســت. اوســط نــرخ رویالتــی بــرای هــر تــن از 

مــواد معدنــی در ســتون های 6 و 7 جــدول 6 نشــان داده شــده اســت، ســتون بعــدی میــزان رویالتــی را بــه دالــر نشــان می دهــد.
بــا توجــه بــه این کــه در حجــم تولیــد مــواد معدنــی و صــادرات از برآوردهــای محتاطانــه اســتفاده شــده، رویالتــی بالقــوه و عایــد مالیــات صــادرات 
روی مــواد معدنــی نیــز احتمــاالً در ســطح پاییــن قــرار خواهــد گرفــت. الزم بــه ذکــر اســت کــه در ایــن برآوردهــا حاشــیۀ اشــتباه زیــادی وجــود دارد 

و بنــا بــر ایــن ایــن تخمین هــا صرفــاً بــه عنــوان بــرآورد تخمینــی مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد.
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یادداشت ها:  نرخ رویالتی سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی به عنوان مقدار فی صدی ارزش محاسبه می شوند.
نرخ های رویالتی به عنوان اوسط از نرخ رویالتی واقعی برای انواع خاص مواد معدنی، از دیتابیس قراردادهای کوچک وزارت معدن و پترولیم محاسبه شد.

معلومات پیرامون عوارض صادراتی از ادارۀ گمرکات افغانستان، وزارت مالیه، دولت جمهوری اسالمی افغانستان است. 2014. »برنامۀ تعرفه ها )واردات و صادرات(«.
حجم و ارزش تخمین شده از تولید و صادرات مواد معدنی بر اساس تحقیقات انجام شده برای این گزارش انکشاف بشری است، به ضمیمه 3 مراجعه کنید.

نرخ اسعار مورد استفاده 1 دالر = 68.55 افغانی است.

عوارض 
صادراتی 
بالقوه به 

میلیون دالر

 رویالتی های
بــه  بالقــوه 
ــون دالر میلی

نرخ 
رویالتی 

فی تن به 
دالر

نرخ رویالتی 
فی تن به 

افغانی

عوارض 
صادراتی

تخمین ارزش 
صادرات به 
میلیون دالر

تخمین ارزش 
تولید به میلیون 

دالر

تخمین حجم 
به هزار تن 

منرال

)9( )7( کالم )8( )6( )5( )4( )3( )۲( )1(

۲1.7 43.3 %1۰ %1۰ %5 433.7 433.7 4.5 سنگ های قیمتی 
نیمه قیمتی و طال

۲.3  31.6 14.4 985.6 %۲.5  9۰.۰  198.۰ ۲۲۰۰.۰ زغال سنگ

 5.۰ 9.3 9.3 634.6 %5  1۰۰.۰  1۰۰.۰ 1۰۰۰.۰ تالک

۰.8  ۰.۰3 6.6 45۲.5 %3۰  ۲.6  ۲.6 4.3 اونیکس

8.9 ۰.6 9.5 653.3 %3۰  ۲9.5  ۲9.5 6۰.8 مرمر

38.6 84.9   655.8 763.8 3۲69.9 مجموع

1۲3.4 مجموع     
رویالتی ها 
و عوارض 

صادراتی بالقوه

  

.جدول الف 4.1 – عواید مالی بالقوه از منرال های انتخاب شده – رویالتی ها و عوارض صادراتی، 2017م

ضمیمۀ 5- بررسی متقابل دیتابیس مربوط به صنعت استخراجی
یک پارچه  ســازی، توحیــد و بررســی متقابــل اســناد مربــوط بــه صنعــت اســتخراجی در راســتای شناســایی »ضایعــات« دولــت یــا خســارات عایــد مالــی 
و انجــام اقدامــات هدف منــد در ایــن راســتا، بــرای دولــت مهــم اســت. از نظــر تیــوری، صــادرات مــواد معدنــی، تولیــد، رویالتــی و عــوارض صادراتــی 
همــه بایــد بــا هــم وفــق یابنــد )شــکل A5.1 را ببینیــد(. بــه عنــوان مثــال، داده هــای صــادرات مــواد معدنــی از افغانســتان بــه پاکســتان بایــد بــا داده هــای 
ــد  ــی کــه توســط ادارۀ گمــرکات گــزارش شــده اســت بای ــواد معدن ــه پاکســتان از افغانســتان، هم ســان باشــد. صــادرات م ــی ب ــواد معدن واردات م
بــا گــزارش ادارۀ احصائیــه مطابقــت داشــته باشــد. صــادرات بایــد بــا عایــد حاصــل از صــادرات مــواد معدنــی جمــع آوری شــده توســط گمــرکات 
هم خوانــی داشــته باشــد. تولیــد مــواد معدنــی توســط وزارت معــادن و پترولیــم بایــد مطابــق بــا رویالتی هــای جمــع آوری شــده توســط ایــن وزارت 

باشــد. ســرانجام، رویالتــی و عــوارض صادراتــی بایــد بــا مجمــوع عایــد مالــی جمــع آوری شــده توســط بخــش اســتخراجی، مطابقــت داشــته باشــد.



.........................  81  

ظرفیت های بالقوه و خطرات احتمالی استخراج معادن در افغانستان

شکل الف 5.1 – تطابق داده ها در صنعت استخراجی

با این حال، تحلیل دیتابیس هایی که در دسترس عموم قرار دارد، نشان می دهد که تفاوت های زیادی در این معلومات وجود دارد.
اول، تفاوت هــای زیــادی در ارزش مــواد معدنــی مــورد معاملــه بیــن افغانســتان و پاکســتان وجــود دارد، همــان طــوری کــه توســط دفترهــای احصائیــه هــر دو کشــور گــزارش شــده اســت )نــگاه کنیــد 
بــه شــکل.1(. ارزش صــادرات زغال ســنگ بــه ثبــت رســیده توســط پاکســتان بیــش از دو برابــر بیش تــر از مقــدار ثبــت شــده توســط افغانســتان اســت. مقــدار تالــک 11 برابــر بیش تــر می باشــد. در 

مقابــل، ارزش ســنگ مرمــر 40 درصــد کمتــر از رقــم پاکســتان اســت .

واردات مواد معدنی پاکستان از افغانستان صادرات مواد معدنی افغانستان به پاکستان

تولید مواد معدنی رویالتی های مواد معدنی

صادرات - ادارۀ گمرکات افغانستان  صادرات  ادارۀ احصائیه افغانستان

مالیات، رویالتی ها مجموع عواید مالی ناشی از معدن کاری

صادرات مواد معدنی عواید مالی ناشی از عوارض صادراتی

شکل الف 5-2 اختالف بین ارقام ادارۀ گمرکات و احصائیه افغانستان: ارزش صادرات مواد معدنی به همه کشورها، اوسط 3 سال

و  رویالتــی  مبلــغ  از  بزرگ تــر  یــا  برابــر  بایــد  حداقــل  اســتخراجی  بخــش  از  شــده  جمــع آوری  مالــی  عوایــد  مجمــوع  ســوم، 
گــزارش  رســماً  مــورد  ایــن  در  رویالتــی  و  عوایــد  تفکیــک  کــه  آن جایــی  )از  باشــد  معدنــی  مــواد  بــه  مربــوط  صادراتــی  عــوارض 
می کنــد. جلوگیــری  مقایســه ای  چنیــن  از  اســتخراجی  صنعــت  عوایــد  دقیــق  تفکیــک  عــدم  حــال،  ایــن  بــا  اســت(.  نشــده 
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سروی ها و تحقیقات انجام شده توسط 
ادارات دولتی و ملل متحد

دیتابیس رسمی دولتی و سایرین محدوده

تحقیقات و مشاهدات ساحه ای )به   •
3 در باال مراجعه کنید(

مطالعات پیرامون ارزش افزایی   •
الجورد، اونیکس و تالک )به ۲ در باال 

مراجعه کنید(. 
تخمین تولید داخلی زغال سنگ   •

بر اساس معلومات: 
گزارش وضعیت شهرهای   •

افغانستان، ۲۰15م. 
شاخص مسکن افغانستان، ۲۰17،   •

سروی وضعیت زنده گی در   •
افغانستان، 17/۲۰16، است. 

ادارۀ مرکــزی احصائیــه، جــدول   •
ســکتور خصوصــی،  اتحادیــۀ  تولیــد   ،6-9
ــن  ۰9/۲۰۰8 – 17/۲۰16 )1387- 1395( آخری
از:   ۲۰18 اکتوبــر   15 تاریــخ  بــه  بازدیــد 
http://cso.gov.af/en/page/  •
economy-statistics/economy/mining-

 and-energy
ــم، دیتابیــس  وزارت معــادن و پترولی  •
ــه  ــد ب ــن بازدی ــک، آخری ــای کوچ قرارداده

از:   ۲۰18 اکتوبــر   31 تاریــخ 
http://mom.gov.af/en/page/  •
transparency-information/momp-
contracts/production-value-and-

 volume
ایــاالت  ادارۀ ســروی جیولــوژی   •
ــی،  ــواد معدن ــد م ــتان: تولی ــده، افغانس متح
ــد  ــن بازدی ــای ۲۰11- ۲۰15 )آخری جدول ه

از:   ۲۰18 دســمبر   ۲۰ تاریــخ  بــه 
https://minerals.usgs.gov/  •

         .minerals/pubs/country/asia

تولید مواد معدنی

ــه 3   تحقیقــات و مشــاهدات ســاحه ای )ب  •
کنیــد( مراجعــه  بــاال  در 

افزایــی  ارزش  پیرامــون  مطالعــات   •
الجــورد، اونیکــس و تالــک )بــه ۲ - در بــاال مراجعــه 

 . کنیــد(

جدول هــای  احصائیــه،  مرکــزی  ادارۀ   •
صــادرات بــا توجــه بــه کشــورها و امتعــه، ۲۰18-۲۰۰8 
از:   ۲۰18 نومبــر   9 تاریــخ  بــه  بازدیــد  )آخریــن 

http://cso.gov.af/en/page/economy-  •
)a n n u a l - t ra d e /6 3 ۲ 3 /stati sti c s

جدول هــای  پاکســتان،  احصائیــه  ادارۀ   •
ــورها، 15/۲۰14- ــه و کش ــه امتع ــه ب ــا توج واردات ب

ــر ۲۰18  ــخ 9 نومب ــه تاری ــد ب ــن بازدی 18/۲۰17 )آخری
از: 

)/http://www.pbs.gov.pk  •
برنامــۀ  گمــرکات،  ادارۀ  مالیــه،  وزارت   •
ــد  ــن بازدی ــه )صــادرات و واردات(، ۲۰14، )آخری تعرف

از  ۲۰18 جــون   6 تاریــخ  بــه 
)/https://customs.mof.gov.af

 ،ITC مارکیــت  دیتابیــس  بــه  دسترســی   •
از  منرال هــا  واردات  کشــورها،  تعرفه هــای  بــرای 
اعمــال  تعرفه هــای   – تعرفــه  تحلیــل   – افغانســتان 
شــده )آخریــن بازدیــد بــه تاریــخ ۲9 نومبــر ۲۰18( از: 

 www . intracen .org

صادرات مواد معدنی

جدول الف 5.1 – منابع معلوماتی که در ضمیمه های 3، 4 و 5 استفاده شده است.
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ــتان،  ــتخراجی افغانس ــع اس ــفافیت صنای ــکار ش ابت  •
گزارش هــای تطابــق 1 تــا 5 ابتــکار صنایــع اســتخراجی 
بــرای افغانســتان، آخریــن آن بــرای ســال 1393 و 1394 

 .)۲۰15 و   ۲۰14(
فایل هــای معلومــات مختصــر ابتــکار شــفافیت   •
ــه  ــد ب ــن بازدی ــتان )آخری ــرای افغانس ــتخراجی ب ــع اس صنای

از:   ۲۰18 دســمبر   19 تاریــخ 
)https://eiti.org/explore-data-portal  •

ــی از  ــد دولت ــون عوای ــی پیرام ــات عموم معلوم  •
ــط  ــده توس ــل ش ــل تکمی ــل ایکس ــی xlsx، فای ــد دولت »عوای
تیموتــی ستروســن از کتــاب 3 بودجــۀ وزارت مالیــه )آخریــن 

بازدیــد بــه تاریــخ ۲۲ اگســت ۲۰18 از
http://www.budgetmof.gov.af/index.php/en/-۲۰1۲
13-51-۲۲-۰6-1۲/national-budget(

عواید مالی

منابــع معلومــات را در جــدول زیــر مشــاهده کنیــد. ســال مالــی پاکســتان از جــوالی تــا جــون اســت، در حالــی کــه ســال مالــی افغانســتان از مــارچ تــا مــارچ دیگــر اســت. 
ایــن می توانــد باعــث اختــالف بیــن معلومــات و اســناد تجارتــی بیــن دو کشــور شــود. بــرای رفــع مشــکل همزمــان نبــودن ســال های مالــی در پاکســتان، اوســط های 3 ســال 
گذشــته )2016/2015 - 2018/2017( گرفتــه شــده اســت. بــه عنــوان اوســط چندیــن ســال، ارزش معامــالت حداقــل بایــد تقریبــاً بــه یک دیگــر نزدیــک شــود. فــرض بــر 

ایــن اســت کــه صــادرات »ســنگ« کــه توســط ادارۀ مرکــزی احصائیــه افغانســتان ثبــت شــده اســت، صــادرات تالــک بــود. 
 . انتظــار مــی رود برخــی تفاوت هــا بــه دلیــل گــزارش گمــرک بــر اســاس تقویــم میــالدی )جنوری-دســمبر( باشــد، در حالــی کــه ادارۀ مرکــزی احصائیــه بــر اســاس تقویــم 

افغانســتان )مارچ-مــارچ( گــزارش می دهــد. 
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Photo credit
Front cover © UNDP Afghanistan 
/ Omer Sadaat

A young woman joins Muqadasa – a 
civil activist against violence - on her 
graffiti campaign for peace in Jalalabad 
city, Nangarhar province. 

Page 8 © UNDP Afghanistan 
/ Sayeed Farhad Zalmai

A street vendor in Kabul is helping his 
daughter in her school studies. 

Page 20 © UNDP Afghanistan 
/ Sayeed Farhad Zalmai

A worker sorting marble tiles in a 
marble factory in Herat province. 

Page 43 © Afghanite Company

A mine worker inside the lapis mining 
cave in Badakhshan province. 

Page 37 © UNDP / Uyanga Gankhuyag

A large-scale mine in Mozambique. 
Energy and transportation infrastructure 
built by large mining companies can 
benefit surrounding communities.

Page 53 © UNDP Afghanistan 
/ Omer Sadaat

Children play in Band-e Amir National 
Park in Bamyan province. 

Inside back cover © UNDP Afghanistan 
/Sayeed Farhad Zalmai

A young man working in a marble 
factory in Herat province, western 
Afghanistan. 
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