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2Bاصطالحات کليدی 
 

 :شامل اسناد الکترونيکی و چاپی  ذيل بوده مگر محدود به آن نمی باشد زمين شناسیمعلومات 

i.  راپور های جيولوجيکی 

ii.  اوراق تحقيقاتی زمين شناسی 

iii.  نقشه های جيولوجيکی 

iv.  معلومات و تصاوير جيوفزيکی و ريموت سنسنگ 

v. تحقيقات جيوکيمياوی 

vi. کراتاژ چاه ها 

vii. تحقيقات توپوگرافيکی 

viii.  هايدرولوجيکیتحقيقات 

نمونه  ،سيل هاوف ،يیخاک، رسوبات دريا)،شده های برمه نمونه  بشمولمتشکل از احجار (های جيولوجيکی ه گيرینمون

قطعات نازک، تخته سنگ همچون  پروسس شده شکلبه ممکن  است  . نمونه ها  ميباشند های آب (سطحی و زيرزمينی)

 .باشندويا به شکل پروسس ناشده های صيقلی  وغيره 

 ل تحقيقات، معلومات اکتشافی، نوشته ها و نقشه های جيولوجيکی می شودماش:معلومات عمومی

در برگيرنده معلومات مفصل اکتشافی، فايل های بزرگ و نقشه های مفصل دارای کيفيت خوب و عالی تخنيکی : معلومات 

 ميباشد

همچنين و  است استراتيژيک برای منافع ملی کشور مهماز لحاظ محرميت آنها معلوماتی که متشکل از  :معلومات محرم

 . ميباشدداخلی وزارت معادن  يبمکات
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1. 0Bمقدمه 

از نقشه های  مات موجود از اين منابع متشکلمعلو می باشد. دارای منابع سرشار منرالها و هايدروکاربن هاافغانستان 

که  در موردقراردادها ، نمونه های احجار و فوسيل ها و معلوماتساحات جيولوجيکی، راپور ها، معلومات جيولوجيکی

دانش  ف منابع معدنی ، بلند بردن سطحانکشا جمهوری اسالمی افغانستان  متعهد به می باشد. دولت ،شامل جواز ها و غيره

به فراهم در روشنايی همين اصل، وزارت معادن به حيث نهاد مسؤل مکلف می باشد.  کشور منابع معدنیآگاهی درباره و 

ان و سرمايه گذارهای اکادميک، نهاد دسترس قراردادن معلومات جيولوجيکی به تمام جوانب ذيعالقه بشمول  آوری و به

معلومات زمين شناسی را به شکل الکترونيکی و چاپی ترتيب و در دسترس  متعهد است تادولت افغانستان ميباشد.  مردم عام

  متقاضيان قرار دهد.

2. 1Bاهداف پاليسی 

هدف اين پاليسی دسترسی نهاد های اکاديميک و تحقيقاتی، سرمايه گذاران، ارگانهای دولتی و سکتورخصوصی به معلومات 

 در سکتور معادنو انکشاف تحقيقات  جهت تشويق و ترويج سرمايه گذاری ونقشه های جيولوجيکی زمين شناسی 

ريت سالم معلومات زمين شناسی، ارايه حق دسترسی معلومات مدي همچنان هدف ديگر اين پاليسیميباشد.   وهايدروکاربن ها

به سرمايه گذاران، ارايه معلومات دقيق و بموقع به متقاضيان و مسؤليت پذيری واضح در نهادهای دولتی در رابطه به 

 .تصميم گيری و مديريت مؤثر روند دسترسی به معلومات ميباشد

3. 2B حقوقی قانونی و چارچوب 

ار داده ميشود. قر دسترس متقاضيان يولوجيکی موجود در وزارت معادن بهمات جقانون معادن افغانستان، معلو به اساس

می شود. خالصه محتوای قرارداد های معدنکاری در ظرف  فراهم مناسب ين معلومات در بدل پرداخت هزينها کاپی های

تمام حق نشر نشر می شود. در ويبسايت وزارت معادن و همچنان در مطبوعات سه روز کاری بعد از امضای قرارداد 

 . استمحفوظ از طرف وزارات معادن تهيه ميگردد معلوماتيکه 

4. 3Bمنبع معلومات 

مطابق به ميباشد.  و تنظيم کننده هر نوع معلومات جيولوجيکی در افغانستان منبع اصلی، مسئولمنحيث وزارت معادن 

به وزارت معادن  علومات جيولوجيکی جمع آوری شدهشرکتهای معدنکاری مکلف به ارائه مپاليسی ملی معدنکاری، 

 ميباشند. 
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5. 4Bفراهم سازی معلومات 

می توانند آزادانه از مرکز معلومات جيولوجيکی وزارت معادن بازديد نموده و معلومات  ی معدن کاریافراد و شرکتها

در  و يا تاديه فيس برای ديدن معلومات جيولوجيکی الزم نيست.قبلی هيچگونه قرار مالقات موجوده را مطالعه کنند. 

 مفصلمعلومات  بات الکترونيکیمطالپاسخ به صورت تقاضای چاپ اين معلومات، هزينه چاپ آن بايد پرداخت شود. 

بعد از دريافت آن توسط رياستهای تشويق سرمايه در ظرف هفت روز کاری  از سوی سرمايه گذاران بالقوه جيولوجيکی

 ، ارائه ميگردد.و منرالها ها هايدروکاربنگذاری 

شخاص ذيعالقه بمنظور معلومات جيولوجيکی از طريق اشتراک در سايت انترنتی نيز در دسترس قرار داده ميشود. ا

معلومات از  . معلومات تازه، خبرنامه ها، داوطلبی های جديد و سايراين معلومات بايد خود را راجستر کنند دستيابی به

 به سرمايه گذاری وزارت معادن دسترسی می شود. رياستهای تشويقارسال طريق ايميل به اشخاصی که راجستر شده اند 

 از طريق انترنت را بطور منظم نظارت می کند.  معلومات

6. 5Bدسترسی به معلومات 

 . معلومات کلیو معلومات محرم، معلومات تخنيکی دارد که عبارتند از معلومات کلیدر مجموع، سه نوع معلومات وجود 

ضروری است. معلومات تخنيکی  مقتضيان قرار داده می شود اما راجستريشن بطور رايگان از طريق انترنت در دسترس

قرارداده ميشود.  وزارت معادن و  دولتی براساس درخواست فراهم می شود و معلومات محرم صرفآ به دسترس مقامات

درخواست  که یبه بشکلمتقاضيان پاسخ کامل، دقيق و بموقع را  تاتالش خواهند کرد رياست سروی جيولوجی افغانستان 

  نموده اند، دريافت کنند. 

7. 6Bقرارداد ها و موافقتنامه ها 

در هنگام  توسط رياستهای مربوطه آن يکیجی دسترسی به معلومات جيولوملزومات پاليس به تطبيق متعهد وزارت معادن

 . ميباشد دولتیخصوصی و ا نهاد های سکتور بعقد قراردادها و موافقتنامه ها 

وزارت  گيرد. صورت ن مربوطه وانيمطابق باقديو هايدروکربنها با معدن کاریی دسترسی به معلومات راجع به قراردادها

 محرميت توافقات انجام شده با دارنده جواز معدنکاری را حفظ نمايد. تامعادن متعهد است 

8. 7Bپاليسی تطبيق 

بر  پاليسی دسترسی به معلومات زمين شناسی از تاريخ تصويب آن توسط کابينه قابل تطبيق بوده و بحيث سند اساسی که

با در وزارت معادن اين پاليسی را به شکل متواتر و مبنای آن چارچوب قانونی و حقوقی طرح می گردد، استفاده خواهد شد.

 تغييرات درتکنالوژی، معيارها، بازار و مسايل ديگری که در جريان تطبيق آن بروز ميکند بررسی خواهد کرد. نظرداشت 
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