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  :اتيتنوع ح
 انواع نيدرب تنوع وشامل بوده یکيکولوژيا تعامالت اي یآب ،یخاک یها ستميکوسيا منابع، تمام هيح موجودات نيتنوع ب
 .باشديم ستميکوسيا نيدرب ها جان زنده و اشجار نباتات،

 
 : یانواع بوم

 وحش اتيدرح صرف که یانواع ايو داشته وجود افغانستان وحش اتيدرح یعيطب بصورت که اند یواناتيانواع نباتات وح
 .کننديم نسل ديتور افغانستان

 

 : یمعدن محدوده

مطابق حق معدنکاری توسط عالمه گذاری مشخص می گردد ولی عمق آن معين  نيزم درسطح که است ساحه از عبارت
 نميباشد.

 :ستيز طيمح
 ینيتزئ ،یفرهنگ ،یکيفز خواص وانات،يح و وانسانها مذکور یاجزا نيب اي یعيطب منابع یاجزا نيب تعامالت ،یعيمنابع طب 
 .دهديرقرارميتأث تحت را آنها وسالمت صحت که است یطيشرا اي
 

 : یستيز طياثرات مح یابيارز
 اي ها پالن ها، ازپروژه یناش ومضر ديمف یواجتماع یستيز طيمح اثرات محتمل یابيارز یاست که برا یطرزالعمل ها

 پالن محل، نييتع ها، پروژه نيچن وقوع راتيوتأث تيفيرض بهبود کع آن ناگوار راتيتأث امکان ،یشنهاديپ یها تيفعال
 .شوديم درنظرگرفته آن قيوتطب وطرح یگذار

 
 :یمعدنکار یها تيفعال

 .ميباشد رديگيصورت م یمجموعه مراحل که تفحص، اکتشاف، استخراج ماده معدن 
 

  : کارهياحجارب
 نمباشد.  یارزش اقتصاد یدارا و,استخراج معدن بوجود آمده  انيکه درجرياحجار

 
 زباله:

مانده که ازآن استفاده  یارزش باق یمواد با ارزش ازآن بشکل مواد ب هياست که بعد ازپروسس وتصف کارهيعبارت ازمواد ب 
 کرد. توانيمجدد نم

 
 :معدن بستن

در آن  یمعدن شباارز ماده اختمام و زاتيتجه ،عدم یعيطب ،یاقتصادي، اجتماعبنآبر عوامل مانند عوامل   یدر ساحه معدن  
 .شود توقف یمعدنکار تيفعال ساحه

 
 منابع آب:

 آب درآن که است یآب یها بند و ها ليجه ها، تاالب ،یعيطب یها کانال ها، چشمه اها،يدر ن،يزم سطح اي نيرزميز یآبها 
 .شوديم خارج ازآن اي رشدهيسراز یئ وقفه اي منظم صورت به
 

 : یآلودگ
 وانتشارمواد باالثردفع که است ستيز طيمح یکيولوژيب اي یاويميک ،یحرارت ،یکيفز خواص ميرمستقيغ اي ميرمستقييتغ

 ستيز طيمح اي عامه ورفاه تيمصئون صحت، یپرخطربرا تيوضع جاديا وباعث نموده اثروارد درست براستفاده مضره
 .باشديم قانون نيا احکان تابع آن اجازه که شود یوديق اي حدود ط،يشرا نقض منجربه ايو دهيگرد

 
 آلوده کننده: 
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 مخلوط ايو یش کي ايگريد یانرژ اي نور تشعشع، حرارت، ارتعاش، صوت، ینيب ذره اجسام گاز، ع،يهرنوع مواد جامد، ما
 .شوديم محسوب کننده آلوده قانون نيا احکام طبق کهيا یهرش ايو داشته را رسوءيتأث امکان اي تيقابل که است آنها

 
 وحش:  اتيح

 بدون شان یعيطب یها ستگاهيدرز نکهيا اي قرارداشته ها ستميکوسيا درداخل که است یواناتيها وانواع ح ینباتات، فنج
 .دهند ادامه نسل ديوتول اتيح به بتواند ها انسان مالحظه قابل کنترول اي مداخله هرنوع

 
 انواع:  ميتنظ اي ستگاهيساحه ز
 خصوص به انواع یها ازمندهين رفع اي یعيطب ستگاهيز وحفاظت یمنظورنگهدار به که است شده ميوتنظ نيساحه مع

 نمونه انواع:.شوديم ميتنظ ونباتات واناتيح
 .باشديم مرده اي زنده نبات اي وانيح ازانواع نوع کي
 

 :ءسو راتيتأث
 ساختن وارد منجربه نموده، متضرر را انسان وصحت ستيز طيمح ندهيآ ايحاضر درحال که است بالقوه اياثرات بالفعل 

 .گردديم یوفرهنگ یاقتصاد ورفاه تيمصئون ،یصح امکانات یآور درفراهم یبشر جوامع یتوانمند به انيز
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 مقدمه: .1
 

 نيا یکه انسان را واداشته رو هدف فقط ضرورت بقا ستوبوده  یجهان استيس داغ بحث یها نهيزم از یکي ستيز طيحفظ مح
حاکم بر  عتيطب  نظام یاز برهم خوردن بقا یريگرفته تا جلوگ یجد یاجتماعو یاسيس بحث کيچون  آنرا و کند ديتأک  واژه

 شيازجهات افزا ريمتغ ،: انسانشوديم فيتعر وابسته هم با اصل سه با ستيز طيمح دهيپد .باشد دهيو موجودات آن گرد نيزم
 کننده نيتع شاخص عتيطب بودن از عواقب نيب شيانسان در عمل اش وپ  . محتاط  بودنبا مکان ثابت و ريزمان متغ ،نفوس
 .باشديم ستيز طيحفظ مح یژيواسترات  شهيها، اندگفتگو

 اکتشاف، همچون یمعدنکار یها تيفعال یدرپروسه ها یستيز طيآلوده کننده مح رموارديمعدن ناگز یقبل از آغازکار باال
 یها  تيما نند فعال گرديکه در قبال معدن صورت م یاقتصاد تيفعالريساو معادن مجدد ءاياحانکشاف، استخراج، بستن معدن و

معدن   کيتراکم نفوس در نزد ی، چگونگیومعدن یصنعت یها زباله، یعيطب یها یسوختن انرژ ،یمواد معدن یمراکز صنعت
 یيو رهنمود ها یسيبه پال یدرست معدن کار یها تيفعال یبرا. رديقرار گ قيتحقومورد  یابيزارزيآن ن یستيز طيوموارد مح

 . داشته باشد  یکار معدن یها تيدر فعال را یستيز طيمح یالزم هاي اريمعوارد ساختن  يیضرورت است  که توانا
 تيجودموباشد.  در صورت  یورشد اقتصاد هرکشور م ین عوامل توسعه ملياز مهمتر یکيع وابسته به آن يدن و صناامع
ت يري. در صورت فقدان مدآمدبدست خواهد  يیاقابل مالحظه  یها دستاوردآن  موثر قيو تطب یمعدنکارجامع  یها یسيپال

ست آنست يط زيت محيرين نوع مديشود. بهتر یم یستيط زيومح یاجتماع ،یکيزيف یباعث بروز اثرات منف یمعدنکار ،مناسب
 کيه يشرفت و توسعه مداوم در سايمختلف را بهبود بخشد. پ یتهايفعال يیتوانا وداوم بوده تشرفت مين کننده توسعه و پيکه تضم

 یمنف شود. کاهش اثراتيم دحاصليجد یتکنالوژ داشتدرنظر و با یجتماعاوتفکر  یعموم انتظارات به توجه و شفاف یسيپال
ارتباط  ف شده باشد،يتعر یستيط زيمحمعادن وحفظ ن يکه درچهارچوب قوان یسيبه پال یمعدنکار فعاليت هايدر یستيط زيمح

ت مالحظات يعاربر اساس  یکارمعدن یهانان از انجام پروژه ياست که جهت اطم يیتهايفعال یتمام شامل ،یسين پاليدارد. ا
 . باشد قيقابل طرح وتطب یستيط زيمح

 ن:افغانستا  در ستيز طيمح .2

 

دچارنقصان  یوانسان یعيمنابع طب ،ستيط زيدار درهركشور بوده وبدون توجه به مسئله محيپا انکشافست از اركان يط زيمح
ات يح یطرف مواد الزم را برا کي از ی. معدنکارداشتخواهد  یجوامع انسان یوحت یبركره خاك را یناگوار یامدهايشده وپ

ست سالم را از بشرسلب يط زيات واستفاده از محيها امکان ح یش آلوده گيبا افزاگريدکند واز طرف  یشرفت بشرفراهم ميوپ
 یمورد بررس یمعدنکارقبل از آغازفعاليت هاي  یستيط زيرات محيتأث یابيارزازکشورها  یارين جهت دربسيکند. به هم یم

ن صنعت يادرمختلف  یها یو حدود آلوده گ یکارمعدن یها تيفعال ینه براين زميرا درا یارهايمعت يقرارگرفته ودر نها
 درنظرگرفته است. 

دار صنعت يتوسعه پا ین براآ. بنابرباشديبه توسعه معادن م یشرفت خود متکيپ یاست و برا انکشاف روبهکشور ک يافغانستان 
 رد.يقرارگ يیموردشناسا آن،م يبا توجه به اقل ،کشور یکارع معدنيصنا یستيط زيمح یمعادن کشورالزم است تا جنبه ها

. گرم رساننديم بيآس ستيز طيفقرمزمن ودرازمدت درجامعه به محزيونکشور یآلوده کننده درمراکزصنعت یموادسوختمصرف 
 بيآس نياز ا یها نمونه نيوحش در کره زم اتيخوردن ح وبرهم یعيطب آفات ازاثر نيزم یقشرخاک  بيوتخر نيزمشدن جو 

 .باشنديمها 
 شيافزا و یمعدن کاررمثمريغ یها تيفعال ،یاقتصاد یها ینابسامان و ازجنگ آمده شيپ باتيدر افغانستان پس از چند دهه تخر

 یالزم فرهنگ عدمموارد فقر مزمن، . است شده ستيز طيمح دهيعدم توجه به پد باعث مردم یها وخواسته ها یازمنديننفوس و
 بيآس و بيتخردر یبه شکل دسته جمع یدراز مدت درمحالت بوم یمعدن کار یاريرمعيغ یها تيو فعال یستيز طيمح

 ادامه دارد.  هم هنوزروند  نيا کهبوده  اثرگذار ستيز طيبه مح دنيرسان
 

 :پاليسی اهداف .3
 

 استخراج اما بودهخاص دولت افغانستان  یها تيازاولو یکي کشور اقتصاد رشد یبرا یمعدن یعيطب منابع از واستفاده استخراج
 یسيالزم است پال راتيتأث نيا رساندنبه حد اقل  ايو یريجلوگ یبرا. باشديم ستيز طيمح یباال منفي راتيتاث یمنابع حاو نيا

 انکشاف اصول اساسبر یمعدناستفاده ازمنابع  یسيپال نيا هدف .گردد بيوترت طرح یامورمعدنکاردر ستيز طيمح حفظ
عبارت اند  یسياهداف مهم پال .باشديم یمعدنکار  صنعت در یستيز طيمح یمنفبه حد اقل رساندن اثرات  ايو یريوجلوگ داريپا

 از :
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    یمعدنکار یها تياز فعال یناش یآلودگ نوع هراز ستيز طيمح حفظ •
 سالم  طيمح کيدر جامعه انکشاف روند به کمک •
 داريپا انکشاف اصول با ومتناسب یعيطب ازمنابع معقول استفاده •
 ساحه معدن  یواهال معدن کارگران یبرا مناسب طيمح جاديا •
 یستيز طيمح  حفظ یالملل نيب و یمل یارهايمع قيتطب •
 یمعدنکار یها تيفعال روند ساختن یاريمع •
 کمتر یطيمح منفي راتيتاث بامدرن  لياز وسا استفاده جيترو •
  یمعدن یها زباله از یناش وخطرات  یآلودگ کاهش •
  یمعدنکار یها تيازفعال یناش یاجتماع طيمح حفظ •
  یمجدد ساحه معدنکار اءيواح یمعدن ساحات حفظ •
 

 : یديکل دخليذ ها نهاد .4
 

 مکلف یمعدنکار یها تيفعال تمام امور کننده ميوتنظ ساز یسيپال یدولت اداره کي ثيوزارت معادن به ح :معادن وزارت •
 .رساند اقل حد بهبا  و یريجلوگ آن ستيز طيمح ازاثرات که دهد انکشاف یطور یمعدنکار یها تيفعال انياست تا جر

 
را درچارچوب  یمعدنکار یها تيمکلف است تا فعال ستيز طيحفاظت مح یاداره مل U :Uستيز طيظت از مح حفا یاداره مل •

صورت  یمعدنکار یکه ازطرف شرکت ها یستيز طيمح راتيتأث یابيوگزارشات ارز نيتضم یستيز طيحفظ مح نيقوان
 .ندينما نيوتضم یآآنرا بدقت بررس رديگيم

 

 :زيست محيط حفظ پاليسی  تقنينی چارچوب .5
 

در  ،کشور ستيز طيمح قانون ،افغانستان یاسالم یجمهور یاساس قانون یمبنابر  ستيز طيمح حفظ یسيپال یحقوق چارچوب
 .باشديم و در حمايت از پاليسي ملي معدنكاريافغانستان  یانکشاف مل یژيمطابقت با استرات

 
 گزارش دهی ارزيابی تأثيرات محيط زيست: .6
 

   یستيز طيمح راتيتاث یابيارزگزارش  ،فعاليت معدنكاريازآغاز   قبل تا اند  مکلف دارنده گان جواز فعاليت هاي معدنكاري 
 هيارا و  ستيز طيمحاز حفاظت یاداره مستقل  ملو  نوزارت معادرا به   اترا انجام دهند و اين گزارشگ نسكرين گزارشو

 .دينما

 

 :یمعدنکار یها تيفعال .7

و  یاويميک ،یکيسوء فز راتيخود تاث به نوبه یساز یتفحص، اکتشاف، استخراج وغن کيهر یمعدنکار یها تيفعال
متفاوت  یمعدنکار تيمعدن وهمچنان نوع فعال تيو نوع تينظر به موقع راتيتاث نيدارد. ا ستيز طيمح یباال یکيولوژيب
ها  ستگاهيوحش و ز اتيح یسوء باال راتيو تاث دهيآب، هوا، خاک، صوت گرد یباعث آلودگ یمعدنکار یها تي. فعالباشديم
آنرا به  ايو یريجلوگ یاللمل نيو ب یمناسب مل یسوء را با استفاده از روش ها راتيتاث نيمکلف اند تا ا دارنده جواز. زدارندين

 حد اقل رساند. 

 رديوتکنالوژمدرن صورت گ یاللمل نيموثر ب یتوسط روشها یمعدنکار یها تيفعالکه  دارديم ديتاک ستيز طيحفظ مح یسيپال
 .   دهدرا کاهش  یمعدنکار یها تيدرفعال یستيز طيمح یها یآلودگو 
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 : یحفاظت منابع آب از آلودگ 7.1

باعث  نيکه ا دهيگرد قيعم یوضرورت به حفرچاه ها باشديآب درکارم اديمقدارز کي یمعدنکار یها تيفعال شبرديپ یبرا
 شونديکه ازساحه معدن بعد ازپروسس مواد خارج م ی. همچنان آبهاگردديدرساحه معدن م ینيرزميز یرفتن سطح آب ها نيپائ
 یو زراعت یدنيآشا م یاز آبها یمعدنکار یها تيفعال ی. همچنان براآن صورت گيرد  هيتصف تدابيرالزم جهتديبوده با یدياس

 ريازآلوده شدن ذخا یمعدنکار یها تيفعال انيکه مردم محل و زراعت منطقه متآثر نشود. درجر ردياستفاده صورت گ  یطور
 یها تيفعال شبرديپ یبرا یبرسانآپالن  ديبا یمعدنکار یها تيازآغاز فعال. قبل رديصورت گ یريجلو گ ینيرزميز یبهاآ

پالن ابراساني و مديريت ابهاي اسيدي با استفاده از .نمايدترتيب  و طرح و همچنان پالن مديريت آبهاي اسيدي را  یمعدنکار
 سي و تفتيش ميشود.رو اين پالنها بصورت منظم توسط وزارت معادن بر روشهاي پذيرفته شده ملي وبين اللملي صورت گيرد.

 بشكل مجدد در امور معادنكاري  ی استفاده شدهبهادر صورت امكان از آپاليسي حفظ محيط زيست در امور معادن تاكيد ميدارد 
 صورت گيرد.استفاده 

 
 :یحفاظت خاک از آلودگ 7.2

 ها، یحفار توسط آن شيوفرسا بيتخر باعث ممکن یمعدنکار یها تيفعال که بوده طيمح سالم منظره درحفظ یمهم عامل خاک
اطراف  یزراعت یها نيزم یال با سوء راتيتاث خاک یآلودگ. گردديم نيسنگ آالت نيماش وحرکت یاويميک مواد نشرمختلف

 یاللمل نيب و یمل خوب یها روش از استفاده با توانيم را راتيتاث نيا. شوديزمين یسطح یآبها یآلودگ وباعث داشته معدن
  .کرد یريجلوگ

 :یازآلودگ هوا حفاظت 7.3

گرد  ديکه باعث تول هيوتخل یريانفجار، بارگ ،یحفارو یکندنکاراز  یعمدتا ناش یمعدنکار یها تيفعالهوا درپروسه  یآلودگ
آلوده  ،و با وزش باد دهيگرد ،شده رهيذخ زبالهسطح دنيباعث خشک زباله. همچنان استفاده دوباره از آبباشديم گردد،يوغبار م
مناسب  یتوسط روشها توانيرا م یمعدنکار یها تيفعال حاصل از یها یگ آلوده. کنديرا به هوا نشر م یاويميک یکننده ها

مدرن استفاده  راتيو تجه ليمکلف اند که از وسا یمعدنکار یها تيفعال دارنده جواز . ديبه حد اقل رسان اينموده و یريجلوگ
 هوا گردد.  یآلودگ نيکنند که باعث کمتر

 :یصوت یآلوده گ 7.4

 یکيدرنزد یمعدنکار یها تيفعال کهيدرمحالت ژهياست به و یمعدنکار یها تيدرفعال یموضوع مهم یصوت یکنترول آلوده گ
هوا وانفجارات  هيتهو یها ستميجنراتورها، س ه،ينقل طيمرور وسا عبور و، یآلودگ نياايجاد . منابع شوديانجام م یمناطق مسکون

 به حد اقل رساند.  ايآنرا کنترول و روش های معياری  بين اللملی  تيبا رعا توانيکه م ميباشد.

  .باشد داشته را یستيز طيمح یگآلوده  نيکه کمتر زاتيتجه و لياز آنعدن وسا دينمايم تيحما ستيز طيمح حفظ یسيپال

 

 ها: ستگاهيوحش وز اتيحفظ ح 7.5

 زيخاک ن شيازفرسا یريشگيانسانها وحفظ ساختار وپ یرا در زندگ یانها، نقش مهم یاقتصاد تيونباتات برعالوه اهم واناتيح
 انواع به مربوط ستيز طيمح حفظ قانون وبا در نظرداشت الزم معلومات یمعدنکار تيفعال . قبل ازانجام هرگونه باشنديدارام

 تيفعال انيدرجر ازآنها حفاظت یبرا الزم ومالحظات  یآور جمع آبي وکم انقراض روبه واناتيح بخصوص واناتيوح نباتات
 امکان حد تا که. شود انجام ربطيذ ادارات و ها وزارت یهماهنگ با ديبا یزير برنامه نيا. شود کارگرفته به یمعدنکار یها

  .رديگ صورت یريجلوگ ريپذ بيآس یها ستگاهيوز مناطق در  ها  تيازفعال

 

 بستن معادن:  .8
، یو بازساز نظارتو در صورت عدم  هماند یباق آن ءابد، اثرات سوي یان ميمعدن پا کيدر  یمعدنکار یتهايفعال  کهيزمان
 در موجود یها زبالهبزرگ، و خورد یگودالها ات،يحفر از عبارت راتيتاث نيادهد.  یقرار م یر منفيست را تحت تأثيط زيمح

 یکيتخن گونه به معدن بستن کهيدرصورت. باشديم ینيرزميز درمعادن ها تونل ونشست یسطح درمعادن ها بيش شکست معادن،
 چاه نيا اگر اً عالوت. شوديم زاتيوتجه ليوسا فروافتادن و وسقوط واناتيح افراد، جان افتادن خطر به باعث ابدين انجام آن الزم
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 مبدل ستادهيا یآبها محل به اي و شده ینيزم ريز و یسطح یآبها یگ آلوده باعث رنديقرارگ ها البيس ريمس در اتيحفر و ها
 .گردنديم

مانند سرکها  یمعدنکار پروژه التيتسه گذاشتن ازبجا یناش یستيز طيمح راتيتاث معادن بستن پروسه در ديبا همچنان
پالن  قيمکلف به طرح وتطب دارنده جواز. رديگ قرار یابيارز ردوم رهيوغ یآبرسان ستميس، آهنوساختمانها، تونل ها، خطوط 

     .باشنديم در معدن مانده یباق التيتسهسوء  راتيبه حد اقل رساندن تاث یالزم برا
 
 :احياء مجدد معادن  .9

مطابق به  ديبا پالن نيا. باشديم یکارمعدن یها تيدرفعال ستيز طيحفظ مح تيريمهم مد یازاجزا یکيمجدد معادن  اءيپالن اح
 مجدد اءياحدرپالن . کشورباشد نيقوان ريسا و یساختمان اصول ست،يز طيمح انونو براساس ق یالملل نيو ب یمل یارهايمع

 طرح یمعدنکار تيقبل ازفعال ديبا پالن ني. ارنديقرارگ یابيارز مورد ديبا یمعدنکار یها تيوفعال معادن تينوع معادن،
در طرح پالن  .رديصورت گ یکلساحه معدن بطور مجدد اءياح یگردد وبا ختم جسم معدن یعمل یمعدنکار انيودرجر بيوترت

 طبق ديبا پالن نيوا رنديگ قرار پالن یها تياولو اطراف معادن در یاهال اتيخواسته ها وضرور ديمجدد معادن با اءياح
 .رديگ دارصورتيپا انکشاف

 
 :یدر صنعت  معدنکار زبالهو  کارهيب احجار .10

احجار بيکاره باله، ز یميعظريمقاد ديمنجر به تول یصنعت داتيتول زانيم شياقتصاد وافزا رشد جهيدرنت عيصناتوسعه 
 گردد.  یمختلف م یستيز طيآمدن مشکالت مح ديپد که درنتيجه باعثشود  یارزش م یب یومحصوالت جانب

از اين احجار به گونه  ديجد یتکنالوژدرصورت وجود  آيندهدرشده تا  رهيذخ و انباشته مخصوصیدرمحل  ديبا بيکارهاحجار
 اقتصادی استفاده نمود. 

 یمحل مناسبها بايد  زبالهدفع یبرا کرد.دفن  يد آنها رابا هازباله يستيز يطوکاستن اثرات مح از بين بردن یبرابرعالوه، 
 انجام گيرد.داريپا صورت به ازآن استفاده تاشود  طراحی وانتخاب یالملل نيب یساختمان یهامعياربراساس 

  

  پاليسی: تطبيق .11

 یمبنا رکه ب یاساس سند ثيبح و بوده قيتطب قابل نهيکاب توسط آن بيتصو خيتار ازيست درامور معدنكاري پس ز يطمح حفظ  یسيپال

وزارت معادن اين پاليسی را  .، استفاده خواهد شدگردد یم ميتنظ کشور ی معدنكاري ها تيفعالدر ی مسايل حفظ محيط زيستي تمام آن

به شکل متواتر و با در نظرداشت آگاهی از تغييرات درتکنالوژی، معيارها، و مسايل ديگری که در جريان تطبيق آن بروز ميکند 

 بررسی خواهد کرد. 
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