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  مقدمه  .1

مانند  بهترين سنگهای قيمتی ونيمه قيمتی منبع برخی از  بوده  که کشوری دارای منابع سرشار معدنی افغانستان

ميزان حق االمتياز، غير رقابتی بودن  اما به دليل باال بشمار ميرود. جهان و الجورد درتورمالين ، ياقوت، زمرد

 نبها گرا ام تجارت اين نوع موادتم تقريباً  ،های محلیمهارت  پائين بودن سطحصادرات و همچنان  بر ماليات بودن

دولت، عوايد  خسارات هنگفت در وارد شدنبه منجر  مراساسآ اين ا .گرفته استرسمی صورت  دايره خارج  از 

گر ديده   تبادله اسعارخارجی از مدرکعوايد   ضياع وافغانستان  برای مردمفرصت های کاری محدود ساختن 

  است.

را انکشافی  زياد مزايای نه تنها اين فعاليت ها  سازیقانونی  آوردن تغييرات پيشنهادی در پاليسی دولت و  لذا

با  ميتواند بطور قابل مالحظه عوايد دولت را از مدرک سنگهای قيمتی بلکه می نمايد،فراهم برای افغانستان  

ب به همين ترتي. افزايش دهد ی طرزالعمل های جوازدهی و صادارتکاهش ميزان حق االمتيازات و ساده ساز

فراهم ساخته و در نهايت سبب ترغيب و تشويق   برای مردم بی بضاعت راقانونی ده ها هزار شغل  ايجاد زمينه

بعنوان يک   را خويشجايگاه  ميتواند افغانستان ،تطبيق اين پاليسیبنا با  .رمايه گذاری خصوصی گرددس

 آورد. بدست دوباره مشهور بود، صه در جهان  در اين عر زمانیکه  صنايع دستی نفيسکشورتوليد کننده 

تسهيالت ، تنظيم   فعاليت  عبارت از فراهم آوریوظيفه عمده دولت دررشد صنعت سنگهای قيمتی ونيمه قيمتی 

دولت ساختن زيربناها و جمع آوری ماليات  ميباشد. برعالوه  ياهای  اکتشافی و استخراجی  سرمايه گذارن، مه

 ه برای آن نهاد های خصوصی جوازی قيمتی ونيمه قيمتی کذخاير سنگها مسؤليت دارد  که در قسمت حفاظت

، بشکل شفاف و منصفانه عمل نمايد، مگر اينکه معاذير امنيتی و يا موده استمعدنکاری يا اکتشاف را دريافت نن

 یمعادن خاص تا در مورد بعضی از ظ ميداندان اين حق را بخود محفوتسافغاندولت منافع ملی در آن دخيل باشد. 

 نمايد. اين کشور پيوند دارد برخورد استثنائی که ازنظرستراتيژيک با منافع ملی

2. 0B:اهداف 

وجلوگيری ازاستخراج گذاری خصوصی درين سکتور سنگهای قيمتی ونيمه قيمتی، تشويق سرمايهانکشاف سکتور 

که درنهايت امر منجربه دستيابی به اهداف بزرگ ملی رشد وصادرات غير قانونی سنگهای قيمتی ونيمه قيمتی 

 گردد.مياقتصادی ، ايجاد اشتغال و افزايش عوايد دولت 

3. 1Bقوانين و مقررات  : 

منرالی  و ذخاير مصنوعی  طبيعیتمام منابع  چهارم قانون  معادن افغانستان، نهم قانون اساسی وماده مادهبه اساس 

همچنان فعاليت  قلمرو کشور ملکيت خاص دولت می باشد  .يا زيرزمين و يا در مجرای آبی  موجود در سطح زمين

ورده باشند که جواز معدنکاری را بدست آ و يا شرکتهای  ، اشخاص های منرالی در کشور توسط وزارت معادن
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را انجام داده و باالی منرال ها و مواد  زنامه  ميتواند فعاليت های معدنکاری دارندۀ جواعالوه براين  گيرد.ميصورت 

 منرالی استخراج  شده، کنترول و حق تصرف داشته باشد.

4. 2Bهای ذيدخل کليدی نهاد 

 :کليدی مرتبط ميشود تان به سه نهاد ملیافغانس ونيمه قيمتی صعنت سنگ های قيمتی 

 مام فعاليت های معدنکاریت وتسهيل کننده نظارت کننده ،تنظيم کننده،  ی سازيک نهاد پاليس  –وزارت معادن  •

  .درافغانستان ميباشدوتشويق کننده سرمايه گذاری 

نظارت از فعاليت های  درعرصهرزنده و مهمی را نقش ا طريق دفاتر واليتی خويشاز  زارت معادن وهمچنان 

عرضه خدمات در سطح تمرکزالوه . برعنمايدمی ايفاونيمه قيمتی در سطح واليات  های قيمتیسنگ معدنکاری 

 .  وساده ميسازد را تسهيل بخشيده طی مراحل اخذ اليسنس  ازجمله  واليات

. اين ارگان ی در افغانستان ميباشدتوتنظيم کننده فعاليت های تجار ترتيب کننده پاليسی  -وزارت تجارت وصنايع  •

ان صادرات وهمچنجواهر سازی، بازاريابی تجارت، پروسس، مانند  "معدنکاری متعاقبمراحل "فعاليت های 

 تنظيم می نمايد.را ونيمه قيمتی سنگهای قيمتی 

  جمع آوری ماليات  .می باشدملی کشور بودجه و  پاليسی و تنظيم کننده عوايد  ترتيب کننده –وزارت ماليه  •

 . اين وزارت است ازجمله وظايف اصلیگمرکی  تمحصوالو

  قانون محيط زيست در افغانستان می باشد.تطبيق کننده و نظارت کننده  –محيط زيست  اداره ملی حفاظت •

 3B5 .واکتشاف : سروی 

يکی جنقشه برداری جيولودر قسمت وزارت معادن اساسی يکی ازبخشهای  بعنوان رياست سروی جيولوجی  . 5.1

بمنظور تحقق  را دارد تا پالن های عملی . اين اداره مسئوليت کشور محسوب ميگرددو ارزيابی منابع منرالی 

  ف فوق در همکاری با مراجع ذيدخل طرح و ترتيب نمايد. اهدا

احجار قيمتی ونيمه  اکتشاف و سروی محولهوظايف تمام  افغانستانمعادن  رياست سروی جيولوجیدر حاليکه 

 نقش خوبی را ايفا درين عرصه درنظراست تادر آينده سکتور خصوصی هم ،عهده دارد درکشور بر را  قيمتی

 ،دندار را که سکتور خصوصی تمايل سرمايه گذاری مناطق جيولوجی می تواند  درسروی ورياست  .نمايد

 تکميلدر تمام کشور  اکتشاف دراسرع وقتپروسه  برای اينکه همچنان . فعاليت های اکتشافی را انجام دهد

 د.غير منحصر و آزاد را روی دست گير زمينه  پاليسی اينالزم است تا دولت در ،گردد
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      در آن مزيت  ويا افغانستان بودهغنی ذخايراز نگاه  که ونيمه قيمتی سنگ های قيمتیتوجه خاص به سروی و اکتشاف   

مورد استفاده در داخل کشور که  سنگهای قيمتی ونيمه قيمتی عدهبرای آن همچنان .گرددمبذول  ،دارد یشتريب مقايسوی

  .شودداده ، اولويت ان بيشتر استصادرات  تقاضای ،پروسسبعد از  اينکه و ياد نزياد دار

6.  4Bانکشاف صنعت سنگهای قيمتی ونيمه قيمتی 

، کوتاه مدتعرضه تقاضا و بمالحظه  و استفاده نهائی نظرداشتبا  بايدصنعت سنگهای قيمتی ونيمه قيمتی  انکشاف

پروسس  ،قتصادی بودن استخراجاصنعت  اين انکشافعامل  ، لذاطرح و ترتيب گردد ان ميان مدت و دراز مدت 

  . ميباشد قيمت منرال درمارکيت وابسته به هزينه استخراج آندرحقيقت وبازاريابی آنها ميباشد. 

 -: از ضايعات یروشهای استخراج وجلوگير بهبود  6.1

   ازسنگهای قيمتی ونيمه قيمتی تأکيد جدی روی بهبود روشهای  موثر استفاده بمنظورحداکثرسازیوزارت معادن  

اين وزارت يک چارچوب موثر قانونی  عالوهبر  دارد.ی جديد شهای علموتفاده ازتکنالوژی مدرن وربا اساستخراج 

از معادن  موثر ه برداریبهر آورده وجلوگيری بعمل  گهای قيمتیسنغير علمی  استخراج از تا  طرحوتخنيکی را 

و  را مرفوع ساختهکشور  رشداين صنعت در هچالشهای سد را از اين طريق .دهدتشويق و توسعه  را سنگهای قيمتی

 بازميسازد.ستان نافغا ونيمه قيمتی برای سنگهای قيمتینيز  را  بازارهای خارجی  ن مدرض

6.2 12B سکتورهاساير ونيمه قيمتی با سکتورسنگهای قيمتیارتباط:- 

                         لذا الزم  سهم ارزنده ای را ايفامی نمايد. و ايجاد اشتغال کشوردر تقويه اقتصادونيمه قيمتی  سکتور سنگهای قيمتی  

صنعتکاران پروسس احجارقيمتی . شود هشناختاقتصادی  مستقل های بعنوان فعاليت اين سکتوريت های فعال است تا

روابط مستقيم  ونيمه قيمتی با کارگران معادن وتوليد کنندگان سنگ های قيمتی تاتشويق گردند  بايد ونيمه قيمتی

برای معدنکاران بايد در صورت امکان  .برقرارسازندشده اپروسس نسنگهای  متداومغرض تهيه را  ودرازمدت

   .مساعد گردد پروسس کننده وبازاريابی یو اشتراک در شرکت ها گيریسهم زمينه ونيمه قيمتی قيمتیسنگهای 

6.3 13B :وسايل و ماشين آالت معدنکاری 

ان کوچک و حرفوی استخراج معدنکاربه شکل سنتی توسط  عمومآ در افغانستان ونيمه قيمتی سنگ های قيمتی  

تحت  ونيمه قيمتی را است که  معدنکاری سنگهای قيمتیطوری مورد اين در پاليسی وزارت معادن ميگردد. 

تقليل  را بمنظورو روش های جديد معدنکاری مدرن  تکنالوژی وتصنيف نموده  سکتور معادن کوچک و حرفوی

تکنالوژی جديد  استفاده از ترويج همچنان .نمايد یمعرف تمام شرايط صحت و ايمنی و رعايت ضايعات مواد معدنی

خصوصآ  در  متعاقب مرحله استخراج،در فعاليت های بلکه  ضروری است استخراجیفعاليت های برای نه تنها 

از محصول گمرکی مدرن ماشين آالت واردات  .نيزيک امر حتمی بشمارميرود کاری صيقلو  قسمت تراش

 .معافيت حاصل نموده اند
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 : بشری قوایانکشاف   6.4

بگونه مثال مکتب ات آموزشی ايجاد تاسيس معدنکاری مانندمختلف آموزشی برنامه های وزارت معادن 

روی دست گرفته است. انکشاف مهارتهای معدنکاری کوچک و حرفوی  سنگ شناسی کابل را بمنظور

ساير برنامه های اموزشی و مسلکی  در همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی جهت  بايد عالوه براين

 د.تدوير يابتوسعه بيشتر اين سکتور 

نه تنهابايد  ،داردونيمه قيمتی   رقابتی که افغانستان دربخش سنگ های قيمتی بيشتر ساختن مزيت البته برای 

جهت استفاده ازتکنالوژی جديد نيزبه معدنکاران آموزش گيرد بلکه تکنالوژی جديد اقدامات صورت  درمعرفی

ما را در  راه اندازی شده تا های تجارت وبازاريابی دربخشبرنامه های آموزشی بايد  همچنان. شودداده 

 صه افزايش صادرات ياری نمايد.رع

 :زير بناها توسعه  6.5

زيربنائی وسهولت های  تاسيساتکه  وکوهستانیمناطق دور افتاده  در افغانستان معدنی کلی ذخاير ربه طو

الزم است تا مانع توسعه مطلوب درين بخش ميگردد. بناً  د واين موضوع موقعيت دار کمتری دارند ساختمانی

 یزيربنائی مبذول دارد. به همين منظور دولت افغانستان پروگرام تاسيساتبه انکشاف  را توجه بيشتری دولت

نه تنها به  دور دست مناطق در اثر انکه است به راه انداخته  )منطقوی -دهليز های منابع ملیرا تحت عنوان (

 .قوی وبين المللی نيزمتصل گرددبلکه با مارکيت های منط وصل گردد داخلی هایبازار

 حمايت مالی برای معدنکاری :   6.6

 مورد حمايت  قرارگيرد. هرچند درحال حاضر مالینهادهای  بايد ازسویونيمه قيمتی   قيمتی سنگهای سکتور

الی دريافت وتعميرات ميباشند ، کمک م و وسايل معدنکاری  پروژه های معدنی که دارای ماشين آالت تنها

معادن سنگ های توسعه و انکشاف مالی برای  تسهيل مساعدت هایدر عرصه  الزم است تا یميکنند. ول

که  بودهکوچک به مقياس سنگ های قيمتی  معدنکاری. چون درحال حاضر اتخاذ گرددالزم قيمتی اقدامات 

سازی   تسهيل بمنظور  ضروری است تا اقدامات الزم ميگردد استخراج "معدنکاری حرفوی"توسط روشهای 

 اتخاذ گردد.ضه های کوچک برای آنها قر

  توسعه وانکشاف معادن وحفاظت ازمحيط زيست:   6.7

نيازمنديهای جامع صورت گرفته و ارزيابی قبالً  در انتخاب و استفاده زمين برای معدنکاری الزم است تا

اقدامات بايد  بشکل هماهنگ شده  ت درنظرگرفته شود. اينحفاظت جنگالت ومحيط زيس ،توسعهپيشرفت،

موضوعات  توجه جدی به عی تسهيل  و از جانب ديگرياز يک سو انکشاف متداوم منابع طب  ند تااتخاذ گرد

ختالل همراه با ا سنگهای قيمتی معدنکاری ماهيت با توجه به اينکه عالوتآ. حيط زيست صورت گيردم حفاظت
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واز نظر بيولوژيکی  شکنند یاستخراج درمناطق که ازنگاه محيط زيست محيط زيست استخله درامور ومدا

محيط  رای پالن کاری درست معدنکاری وحفاظتبه شرکت های که دا همچنان .غنی باشد نبايد صورت گيرد

 .گردداعطا نجوازکاروفعاليت به هيچ صورت د نزيست نباش

 کمک به اشخاص متضرر و بيجاشده گان :   6.8

سنگهای قيمتی ونيمه قيمتی امکانات ضرورت  به اسکان مجدد  یفعاليت های استخراج گرچه نظر به نوعيت

د مسايل جبران خساره در پرتو قانون آي ضرورت پيشکه چنين  یبه نظر می رسد ولی در صورتکمتر 

  رور اجتماعی در سکتور معادن، وسايام هایو رهنمودپاليسی  قانون استمالک، معادن، قانون اراضی،

   صورت خواهد گرفت. که در ين راستا طرح ميگرددی ئپاليسی ها

6.9 19B: حقوق زنان واطفال- 

برای  خواستارادامه فرآهم آوری فرصت های اشتغال دولت ازنقش وفعاليت زنان دراين سکتورآگاهی داشته

گ های قيمتی ونيمه قيمتی که هم مخصوصاً درعرصه پروسس وصنعت سن .ايشان دراين سکتور ميباشد

استخدام کارگران خورد سن به اساس  درآن به صورت سنتی مصروف به کار اند. اکنون  تعداد زيادی اززنان

 .مجاز نميباشدتماعی درسکتورمعادن قانون کارافغانستان وپاليسی اموراج قانون معادن،قانون اساسی ، حکم

6.10 20Bدن :امع بستن 

 است تامعادن مذکور،ضروری  ونيمه قيمتی دن سنگهای قيمتیای از معربعد از تکميل پروسه بهره بردا 

اولی ان  نه تنها محيط زيست به حالتمرحله انسداد معدن قابل تذکر است که در  .دنی مسدود گردبشکل تخنيک

که اجتماعاتي برمردم محل نيز در نظر گرفته شود. در اقتصادی و اجتماعی آن تأثيرات بلکهدوباره احياشده 

چنين فعاليت ها نه تنها به معنی از يکبارگی توقف  ،هجريان داشتدر آن طی چند دهه فعاليت های معدنکاری 

.  روزمره مردم نيزبشمارميرودزندگی  رونداخالل درازنظر اقتصادی اشتغال بوده بلکه  فرصتهای دست دادن

تا  ، صورت گرفتهبرنامه ريزی شدهازقبل  منظم طبق يک پالن دن بايد اين عملابسته شدن مع بنا در صورت

   . اليت های معدنکاری بوده متضرر نگردندکه زندگی شان وابسته به فع اجتماعاتيکه ،یاثر چنين امر از

 دن :اايمنی مع مسايل  6.11

باعث مرگ و مير و معيوبيت که  داشته هبه همرارا خطرات زيادی  کاریدفعاليت های معنعمومآ   

استفاده شود که  ن و جمعيت اطراف ان بايد از روشهایکارگران معد مصونيت برای  . بناً ميگردد معدنکاران

بمنظور حصول يابد. در ضمن ضروری است تا  شجانبی منفی استخراج معادن تا کمترين حد ان کاهاثرات 

باالی محيط زيست،  معدنکاری همچنان کاهش تاثيرات منفیمصونيت و ايمنی کارگران و صحت، اطمينان از 

 فراهم گردد. انفجاری مناسبو برای معدنکاران مواد  ش های معنکاری استفاده به عمل آمدهاز موثر ترين رو
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7 5B ارزش ها : افزايشپروسس و 

و يا بطور افغانستان برای پروسس به کشور های همسايه صادر ونيمه قيمتی در حال حاضر سنگ های قيمتی  

ونيمه قيمتی ان سنگ های قيمتی تاجرو دولت  عوايد  سبب کاهش اين عملکه  انتقال ميگردد . غيرقانونی

واحد  خواهان ايجاد دولت بنا . محدود ساخته است اين مسئله فرصت های اشتغال را نيزهمچنان گرديده است. 

 جوديت سنگ های قيمتیدر مرکز و واليات که از نگاه مو ونيمه قيمتی ها و تاسيسات پروسس احجار قيمتی

را  و اشتغال برای مردم  ازدياد عوايد دولت کشور، در اقتصادیتا زمينه رشد  استغنی ميباشند، ونيمه قيمتی

 م سازد. فرآه

8 6B و صادرات سنگهای قيمتی ونيمه قيمتیتجارت  : 

. بنا الزم ارجی برای افغانستان باشدتبادله اسعارخمهم  عاملونيمه قيمتی ميتواند  صادرات سنگ های قيمتی

 دولت افغانستان البته بشکل پروسس شده صادر گردند. ونيمه قيمتی مکان سنگهای قيمتیالا تا حتی است

ضروری فرآهم آورده وف تهسيالت الزم را برای کاهش محصوالت گمرکی اهدا بمنظور رسيدن به اين

از پرداخت محصول  ونيمه قيمتی قيمتی تا محصوالت پروسس شده و نيمه پروسس شده سنگ های ميپندارد

ضای بازار بين المللی، مطابق تقا بايد ونميه قيمتی سنگهای قيمتی صنايع داخلیبرعالوه  .دباشنی معاف گمرک

رشد برای . رشد وتوسعه يابند مفاد به منظور به حداکثررسانيدن و روش های جديد معدنکاری مدرن تکنالوژی

بايد اقدامات الزم  ونيمه قيمتی سنگهای قيمتی، تشويق سرمايه گذاری  درصنعت توسعه صادارات صنعت و

  وبنيادی توسط وزارت تجارت وصنايع روی دست گرفته شود. 

9 7B مالی :جنبه های ساير و عوايد مديريت 

 .خزانه دولت روی دست داردواحدحساب معدنکاری" را تحت عوايد حکومت افغانستان برنامه ايجاد "صندوق 

شرفت اقتصادی از عوايد معادن بصورت موثر استفاده پي در عرصههايکه حاصله از کشور براساس تجارب 

و ساير فعاليت های معدنکاری، ونيمه قيمتی عوايد حاصله از بهره برداری سنگهای قميتی  است تامهم ، نموده اند

 . سانيده شودبمصرف ر نستان، بطور شفاف و موثرمبرم فعلی و آينده افغا نيازمنديهای رسيده گی بهنظرداشت با

ضمن تعين نرخ حقيقی سنگها که متبگونه تنظيم گردد بايد تیصنعت سنگهای قيمتی ونيمه قيماستراتيژيک مديرت 

توسط دولت افغانستان  ونيمه قيمتی سکتورسنگهای قيمتی حق االمتياز ميزانتعين  ،برعالوه باشد.در بازار

  .بايداين سکتور را قادربه رقابت در  بازارهای جهانی نمايد

موظف اند تا تمامی  برای تأمين شفافيت تام،ه قيمتی فعاليت دارندشرکتهای که در سکتور سنگهای قيمتی ونيمتمامی 

خويشرا مطابق اصول ومعيارهای پذيرفته شده نهاد بين المللی ابتکار شفافيت در صنايع  مالیحسابات گزارش 

 دولت افغانستان متعهد به آن است، ارائه نمايند. استخراجی ، که
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10  8Bانکشافو   تحقيق  : 

22Bصنعت اين سنگهای فعاليت ها یتمام بايددرونيمه قيمتی  و انکشافی سکتور سنگهای قيمتی برنامه های تحقيقاتی 

 شود.انجام بصورت متداوم  نپروسس و تجارت آ صحت وايمنی معادن،  اف، بهره برداری،اکتشتفحص و از قبيل

 در نتيجه اين تحقيقات وانکشافات تکنالوژی مدرن وروشهای معدنکاری سالم در اين صنعت معرفی وترويج گردد.  

11 9B:تطبيق پاليسی 

از تاريخ تصويب آن توسط کابينه قابل تطبيق بوده و بحيث سند اساسی که سکتور  احجارقيمتی و نيمه قيمتیپاليسی 

احجار قيمتی و نيمه قيمتی به اساس آن فعاليت نموده و همچنان اقدامات حقوقی و مقرراتی و ساير طرزالعمل ها و 

 رهنمود های حمايوی از روی آن طرح ميگردند، تلقی ميگردد. 
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