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   )AEITI(مين جلسه گروپ چندجانبه۴٧متن سخنرانی محمد هارون چخانسوری، سرپرست وزارت معادن و پتروليم در 

  بسم هللا الرحمن الرحيم

و ،درنو همکارانو ،د رسنيو محترمو استازو رانو هيوادوالو، روپ او د  ومحترمو  اړخيز  اسالم و عليکم و  ،غ

  رحمته هللا و برکاته!

  

با تاسف فراوان، امروز يکی از شخصيت های برجسته کشور، روان شاد محمد يوسف غضنفر، نماينده فوق العاده 

رئيس جمهور در امور توسعه اقتصادی و تجارتی و کاهش فقر داعی اجل را لبيک گفت. در گذشت مرحومی را به 

تسليت عزيز سکتور خصوصی، تجاران ملی و تمام هموطنان خانواده جاللتمآب رئيس جمهور اسالمی افغانستان، 

  . دارمعرض می 

ت يد استخراج ۍ  EITIيا  سازمان صنايعو د شفافيت نو او نفتو په استخراج  ازووادونو کې د کانونو، ېپه هد ن

ي،  یال معيار دی. په هغو هيوادونو کې چې دا معيار پليوشفافيت لپاره يو ن ډاډمن کې د  مالي بايد خپل شرکتونهکي

خه د حکومتتاديات او  معلومات خپاره کره عوايدو په اړه  شويوخپلو ترالسه  بايد د استخراجي صنعت له برخې 

ي. دا شميرې بايد د يو خپلواک مفتش لخوا مقايسه او  نګ ياد  شي. ېرخپک ت ددې تر  و پهصنايع د استخراجينو

ور کې د اکلييپراختيا لپاره مکلف عامه مشارکت او اقتصادي سک   .دي تونه 

ولنې او خصوصي سک و،چارواک ولوړپوړد د دولت دي چې  اړد يادو معيارونو د تطبيق په موخه دولتونه    ورتمدني 

ون اکي، و اړخيزه ډله هيو په  و و ت د شفافيت  د استخراجي صنايعو د تر ارنه له سازمان نو خه  معيارونو 

ي.   وک

  

ت  يادد  چېژمن دی افغانستان دولت  د يعملي ډول په جدي ونهمعيارد سازمان نو ه؛ ک د افغانستان  د همدارن

يتوب د چې د سرعت او پرمختګ مخه  و تهستونز قانوني وهغ وول ،پای ته رسولو لپاره الزمي ده چې تعليق غ

ودل شي  یک ید پانيسي  و د پروسو په تطبيق کې الزم تحرک کي تهرا او شفافيت تر    شي. من

  

زارش په شمول د  وبا له امله د ١٩ويد دک ن سره مخ شو ياداووم  ينې شرايط له  ت  ؛ په دې برخه کې ي دينو

اکل شو استازو نه هيله کوو روپ لهو اړخيزه  د زارش د کې  همود ېچې په  په برخه ولو راو خپ ولوپبشد ياد 

ي   . کې جدي همکاري وک
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ک لهپه موخه  ورکولو دشفافيت او حساب و لو اړخونو سره الزمه همکاريېولو  ت  يادد  کوو؛ تر سازمان په نو

يتوبافغانستان  کې د و او بېرته غ و.په کانونو  د ترالسه ک ور کې واضح حرکت، سرعت او شفافيت تامين ک   سک

 

عضويت افغانستان در ابتکار شفافيت صنايع استخراجی نظر به  د،ميدانن چند جانبهی محترم گروپ طوريکه اعضا

بهبود حکومتداری اما ميالدی به حالت تعليق درآمده است.  ٢٠١٧الی  ٢٠١۴آت اين کشور در جريان سالهایااجر

م ابتکار گزارش شش "ستراتيژی ارتباطاتا" هلوايح وظايف اصالح شد از قبيل ترتيب و تطبيقگروپ چند جانبه 

عملياتی  و استندر پروسيجر " ميکانيزم حل منازعاتميالدی،  ٢٠١٩ گزارش سال ی،افيت صنايع استخراجفش

بوده  یانتخاباتی سکتور خصوصی و جامعه مدنی از جمله پيشرفت های چشمگير طرزالعمل هایهمچنان منظوری 

   د.نوپنداشته ميش ضروری برای رفع تعليق عضويت افغانستانکه 

  

تطبيق مالحظات دور اعتباردهی قبلی و درخواست برای رفع تعليق عضويت افغانستان در سازمان متذکره يکی از 

موثر و همه جانبه اعضای گروپ  ،نشاندهنده اشتراک فعالد که ندستآوردهای کليدی گروپ چند جانبه بشمار ميرو

تشکری  اعضاءپندارم که از تعهد و اشتراک فعال تمامی  چند جانبه بعد از اعتباردهی دور نخست بوده و الزم می

  . کنم

 

انتخابات سکتور خصوصی و جامعه مدنی از جمله مالحظات پروسه اعتباردهی قبلی بوده که خوشبختانه  طرزالعمل 

اکنون نتوانسته اند که  تااين پروسيجرها از طرف مراجع ذيربط منظور گرديده اند. اما حوزه های محترم مربوطه 

 که ی کندنبه تکميل گرديده و ايجاب مانتخابات را تطبيق نمايند. چون مدت زمان اعضای موجوده گروپ چند جا

ی انتخابات خويش را بصورت خواهشمنديم تا جامعه مدن د،ردناعضای گروپ از طريق انتخابات شفاف تجديد گ

  اتخاذ نمايند.  الزم اقداماتانتخابات شفاف برای تطبيق و سکتور خصوصی  نمايدداير  شفاف

  

 ١١ د ۍکال د ليند ١٣٩٧ محمد اشرف غنی دجاللتمآب جمهور رئيس د جمهوريت  يالمد افغانستان د اسکې  پایپه 

ی  و اړخيزه  پر اساس حکم  ١٨۵٢ني تنه کو له روپد  خه غو و   ېو کنولو غوپه  روپ ېددچې  مولو غ

ې پهاو د اعتبار  يون ولر وهر اړخيزه  ېپروسه ک ورک ه واخلي تر ه او ژر تر ژره  هياده پروسه په  ون تو

ي. ب افغانستان او يش تکميل يتوب ترالسه ک   ېرته خپل غ

  

برای  ،ارزش قايل هستيم و در اين سکتور کليدی ،ما برای رسيدن به افغانستان مرفه به اهميت کليدی سکتور معادن

  و سرعت متعهد هستيم. به ايجاد تحرک، شفافيت ،طی برنامه های عملیکشور رشد اقتصادی 

 به همکاریدر آن مشکل و يا اتهامات فساد وجود دارد، رهبری وزارت متعهد به شفافيت است و تمام قرارداد های که 

  د گرفت. شما به گونه جدی بررسی خواهد شد و با متخلفين برخورد قانونی صورت خواه

  

  تشکر از توجه تان


