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افغانستان قاچاق مواد معدنی در و خود سر )غیرقانونی(،فعالیت های موجود معدنکاری غیررسمی  

ساحات مختلف معدنی کشور، واضح  بررسی های پالنی وغیرپالنی انجام یافته در اساس مشاهدات و بر

 سه کتگوری از در قاچاق مواد معدنی و سرد معدنی غیررسمی )غیرقانونی، خودموجو که فعالیت های ،میگردد

نفوذ و افراد ساحات تحت حاکمیت مخالفین دولت  ، اقوام فرصت طلب بامسئول اشخاص مسلح غیر جانب افراد و

 صورت میگیرد.

 بخش آن طورمفصل توضیح میگردد. ذیل هر که در

 :(قوماندانان محلی ) اشخاص مسلح غیرمسئول افراد و توسط رسمی فعالیت های معدنکاری غیر
 

 در قدرت خویش قانونی مسلح بوده و با استفاده از غیر کسانی اند که به طور مسئول معموالً اشخاص مسلح غیر افراد و

بزار ا انحام میدهند، و به اینترتیب با استفاده ازرسمی  ساحات مربوطه نفوذ نموده و فعالیت های معدنکاری را بصورت غیر

ه آنرا ب ،ذغال سنگ و ...( پرداخته و بعداً ، کرومایتنیمه قیمتی -تخراج مواد معدنی )سنگ های قیمتی به اس غیر فنی

 به فروش میرسانند.و انتقال داده قاچاق ،  کشوراز خارج  داخل و در آنهانحوی از 
 

 بدون شک تداوم وضعیت مذکور باعث استمرار فعالیت های غیررسمی گردیده وباعث نگرانی شدید این اداره میباشد.

 : رسمی توسط مردم محل نکاری غیرفعالیت های معد

مردم رسمی توسط  سفانه فعالیت های معدنکاری غیریکتعداد ساحات معدنی، متأ مشاهده شده است که در بعضاً

غیررسمی استخراج  مربوطات مختلف کشور رهبری گردیده و مواد معدنی را طور در نفوذ و افراد ساکن( اقوام بامحل)

که مواد معدنی جغرافیای محل شان از دولت نه بلکه ازملکیت های شخصی شان به شماررفته شان اینست  مینمایند. وتصور

 رد سفانه این امرکه متأ عالیت های معدنی میپردازند.بدون مجوز قانونی به ف وهمچنان غرض حصول نفقه، به این دلیل و

 معمول گزارش شده است. تقریباً ساحات معدنی کشور تعدادی از

ساحات تحت تسلط  قاچاق مواد معدنی توسط افراد در  عدنکاری غیر رسمی )غیرقانونی( وفعالیت های م

 :مخالفین مسلح دولت
 

قاچاق آن،  )غیرقانونی( و تداوم فعالیت های معدنی غیررسمی در زمینه ایجاد و مشکالت اساسی دیگر یکی از

 میباشد. یکتعداد ازساحات معدنی کشور تسلط مخالفین مسلح دولت در
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مسلکی صورت گرفته و از  غیر فنی و  رسمی)غیرقانونی( توسط افراد بصورت غیر معدنکاری غیر ساحات مذکور در

 و به داخلاز طرق مختلف مواصالتی  پرداخت نموده و تکس به مخالفین مسلح مذکور پول را طور استخراج آن یکمقدار

 به فروش میرسانند. کشور قاچاق واز خارج 
 

 :جانب ادارات مربوطه دولت صورت گرفته است ت که ازآاجرا

 ،منظور شناسائیو پترولیم ب تشکیالتی وزارت معادن ساختار در ایزارد ریاست انسجام کمیته محافظت معادن .1

 ری نزدیک با کمیته محافظت معادنفعالیت های معدنکاری غیر قانونی و همکا و مسدود سازی جلوگیری ،بررسی

 .ملی(شورای امنیت دفتر محترم )

ی از استخراج جلوگیر بمنظور قانونی غیر استخراج از جلوگیری و معادن از محافظت طرزالعملتهیه و ترتیب  .2

 فغانستان.قانونی معادن اغیر

 .از استخراج غیرقانونی معادن افغانستانکمیسون محافظت از معادن و جلوگیری تهیه و ترتیب پالن عمل  .3

  .فعالیت های معدنکاری غیر قانونی و خودسررسمی سازی به آگاهی دهی در رابطه  .4

که فعالیت های مسدود سازی فعالیت های معدنکاری خودسر و غیر قانونی و اخذ رویالیتی از نزد معدنکاران  .5

 دنرا انجام میده معدنکاری غیررسمی

ت اجراآ غرض ملی امنیت محترم شورایدفتر محترم ارایه ارقام فعالیت های معدنکاری غیرقانونی و خودسر به  .6

 .اقدامات الزم آن ادارات امنیتی( و در جریان گذاشتن ارگان های امنیتی مقتضی الزم)

 .، معادن مربوطه را تخریب نموده اندباالثر فعالیت غیرقانونی جبران خساره از معدنکاران کهحصول  .7

 ساحات معدنی که قابلیت رسمی سازی را دارا میباشند. ارزیابی بعضی از .8

ط ( توسکه فعالیت های معدنکاری غیر قانونی جریان دارد) معدنی ساحاتبعضی از  در پوسته های امنیتیافراز  .9

 .ارگان های امنیتی

 که فعالیت های معدنکاری غیررسمی، غیرقانونی و خودسر در، نام برده میشود یکتعداد والیات کشور نمونه از اینجا طور در

 ارقام مشخص شده است: آن با ذکر

 ؛غیر قانونی ساحه فعالیت های معدنکاری 93یت کابل در وال .1

 ؛غیر قانونی معدنکاریساحه فعالیت های  15در والیت کاپیسا  .2

 ؛غیر قانونی فعالیت های معدنکاریساحه  15در والیت پنجشیر  .3

 ؛غیر قانونی فعالیت های معدنکاریساحه  23 ردر والیت ننگرها .4

 ؛غیر قانونی معدنکاریفعالیت های ساحه  28در والیت هرات  .5

 ؛غیر قانونی فعالیت های معدنکاریساحه  13در والیت کنر  .6

 ؛غیر قانونی فعالیت های معدنکاریساحه  14در والیت لغمان  .7
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 ؛غیر قانونی فعالیت های معدنکاریساحه  12در والیت پروان  .8

 ؛غیر قانونی فعالیت های معدنکاریساحه  23در والیت پکتیا  .9
 

 ، پنجشیروالیات پروان خود سرکه در تمام گزارشات تثبیت ساحات فعالیت های غیررسمی)غیرقانونی( و داشت: یاد

یصله ف محترم شورای امنیت ملی شریک ساخته شده و مبتنی بر بصورت عندالموقع به دفتر صورت گرفته است،وکاپیسا 

 ساحات فعالیت های معدنکاری غیر یگریکه ازت به عمل آمده است. و گزارشات یکتعداد والیات دهای آن شورا، اجراآ

 نی( بررسی صورت گرفته است، ترتیب گردیده و به صورت عندالموقع غرض اتخاذ تصامیم الزم به دفتررسمی)غیرقانو

 شورای امنیت ملی ارسال میگردد.محترم 

 

 پالن آینده:

هجری شمسی ۹۹۱۱پالن کاری سال همچنان نیازمندی های اجرائیوی ،  اساس ارزیابی های سال گذشته و بر

ب ترتی الیات کشور سایرو قاچاق مواد معدنی در ، ورسمی، غیرقانونی تثبیت ساحات معدنکاری غیرپالن موارد  در

 ت به عمل خواهد آمد.گردیده وطبقاً اجراآ

 

 

 


