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 .مقدمه1

در اين اواخر  .دولت افغانستان بنابر ساختار جيولوجيکی پيچيده اش دارای مقادير فراوان منرالها و هايدروکاربن ها است
تصميم اتخاذ نموده است تا سکتور معادن خويشرا به منظور رشد اقتصادی، کاهش فقر و ايجاد فرصت های شغلی انکشاف 

در راستای انکشاف منابع نيز در اين کشور وجود دارد. دولت   "فلزات نادرهعناصر و "و اقتصادی  معادن بزرگ دهد.
سرمايه گذاری های معدنکاری را از لحاظ منبع سرمايه گذاری و تکنالوژی به تاتالش می ورزد  عناصروفلزات نادره

از عناصر نادره زمين در تکنالوژی افزايش چشمگير استفاده  لحاظبه سازد. متنوع منظور اجتناب از وابستگی های آينده، 
عنصر  15( مشمول کهه رنادهای مختلف، عدم موجوديت معادن فعال و پاليسی کشور های عمده صادراتی،  عناصر 

lanthanum ،lutetium  وscandium  از لحاظ اقتصادی و استراتيژيکی برای رشد ) و فلزات مانند لتيم ، کوبالت و غيره
خويشرا طوری انکشاف دهد که نه تنها  عناصروفلزات نادرهمهم تلقی ميگردند.  هدف دولت اينست که منابع  اقتصادی

نيازمندی های انکشافی کشور را مرفوع سازد بلکه جايگاه  کشور را منحيث يک توليد کننده و صادر کننده رقابتی و قابل 
 در سطح جهان، تثبيت کند.  عناصروفلزات نادرهاعتماد 

از  امور سرمايه گذاری در اين سکتور را ايفا ميکند و و تنظيم آوریتسهيل نقش  عناصروفلزات نادرهومت در استخراج حک
از طريق وزارتهای ذيربط دولت ، ذوب و تصفيه در کشور، حمايت ميکند. پروسه های اکتشافی، بهره برداری، غنی سازی
امور معدنکاری و درشفافيت  زمينه نحوه حکومتداری بهتر،درميتواند  مانند وزارتهای معادن، تجارت، ماليه و غيره

 بهبود يابد.،از امور اجتماعی و محيط زيستی محافظت و ايجاد عوايدصنايع مربوطه ، مديريت 

 هدف.2

حصول  همچنانميباشد. لی و استراتيژيک آنهابا در نظرداشت اهميت م عناصروفلزات نادرهانکشاف منابع  هدف اين پاليسی
پيوند های الزم تقويت کشور،  و آيندهفعلی با در نظرداشت نيازمندی های استفاده اعظمی ومقدار کافی توليداطمينان از 

تشويق فعاليت های تحقيقاتی و انکشافی، حصول اطمينان از ايجاد تاسيسات مناسب تعليمی  ،صنعت متداوم انکشاف  غرض
باالی محيط زيست از  عناصروفلزات نادرهانکشاف سکتور  ءاثرات سو کاهشو آموزشی برای انکشاف منابع بشری،

نيت کليه طرفين ذيربط از جمله ساير اهداف اين ؤتدابير الزم محافظتی و حصول اطمينان از صحت و مصو اتخاذ طريق
 پاليسی می باشد. 

 حقوقی  قانونی و چارچوب.3

مواد منرالی موجود در ،که تمام مواد منرالی طبيعی و ذخاير مصنوعی حکم می کند  قانون اساسی و قانون معادن افغانستان
تمام احکام حقوقی و تنظيمی ملکيت خاص دولت می باشد.  ،سطح زمين يا زير زمين و يا در مجرای آبها در قلمرو کشور

مندرج در پاليسی معدنکاری ملی، پاليسی های محيط زيستی و اجتماعی سکتور معدنکاری، قانون معادن، مقرره معادن و 
، قابل تطبيق می باشد. عمليات معدنکاری يا توسط فلزات نادرهتعديالت آنها در رابطه به پاليسی استخراج عناصر و 

انجام می شود و آنها ميتوانند باالی منرالها  ميباشند،قانونی شرکتهای معدنکاری که دارای جوازد يا حکومت و يا توسط افرا
 و مواد معدنی توليد شده کنترول داشته باشند. 

 .نهادهای ذيدخل4

ليت اداره، نظارت، تنظيم، مديريت مالياتی، جمع آوری عوايد، مديريت محيط زيست، وها و ادارات دولتی ذيل مسونهاد
 رابه عهده دارند. فلزی منابع معدنیانکشاف منابع بشری، تجارت و ارزيابی قرارداد 
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 وزارت معادن •
 وزارت ماليه  •
 وزارت تجارت و صنايع •
 اداره ملی حفاظت محيط زيست •
 معلولين وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و •
 رياست مستقل ارگانهای محل  •
 کميته بين الوزارتی  •

را ايجاد و نهاد  یميتواند نهاد هاي عناصروفلزات نادرهانکشاف سالم سکتوردردولت به منظور سهم گيری لزوم ،درمواقع 
 . تغييرشکل دهديا های موجوده را تقويت و

 سروی، اکتشاف و بهره برداری.5

 غرض دعوت از تعداد خاص یپروسه داوطلبی محدوددر نظر است ، فلزات نادرهبنابر اهميت استراتيژيک عناصر و 
 شرکتمعادن مذکور به دست افراد يا  قرارگرفتنجلوگيری از  ،بکار برده شود. هدف از پروسه داوطلبی محدود، ها شرکت

 وملی اين عناصرمی باشد. با درنظرداشت اهميت استراتژيک های غيرواجد  شرايط

برای نقشه برداری و ارزيابی منابع کشور می باشد. هرچند مسوول اداره  ،رياست عمومی سروی جيولوجی افغانستان
سکتور خصوصی در آينده منبع عمده فعاليت های اکتشافی است ، رياست عمومی سروی جيولوجی در ساحاتی که سرمايه 

 از لحاظوجه به اينکه افغانستان نان به اکتشاف و سروی خويش ادامه ميدهد. با تهمچانجام نشده است گذاری خصوصی 
 توجه خاصی به سروی و اکتشاف اين منابع مبذول گردد. بايد و ذخاير غنی دارد،  برتری رقابتی فلزات نادرهعناصر و 

در مطابقت با ، معدنکاری هستند ز قانونیادارای جو که های شرکتتوسط  صرفاً  عناصروفلزات نادرهبهره برداری معادن 
 تاييدشدهبا پالن های مطابق تمام فعاليت های بهره برداری  شرايط و مکلفيت های جواز معدنکاری شان صورت می گيرد.

و بدون داشتن جواز قانونی صادر شده از جانب مقامات ذيربط دولتی، آغاز نمی گردد. اين پاليسی گرفته معدن صورت 
استخراج ممنوع قرار ميدهد. درصورت کشف  را در افغانستان اکيداً  عناصروفلزات نادرهمعادن  یاستخراج غيرقانون

 غيرقانونی، اقدامات مناسب قانونی بر عليه آن اتخاذ ميگردد. 

 ارزش افزايش پروسس و .6

 تشويق و روی آن تاکيد می نمايد. را در داخل کشورمنرالهاارزش افزونی فعاليت های بعد از معدنکاری دولت از طريق 

براساس مبدل ساختن يک محصول به اجناس نهايی نيست. اين ابتکارات بايد مفهوم به در يک صنعت منرالی دهی ارزش   
محلی نه تنها در قسمت ايجاد اشتغال کمک ميکند بلکه  افزودهبازار و مبتنی بر برتری مقايسوی کشور باشد. ارزش تقاضای 

 ، افزايش عوايد و پايداری صادراتی، مفيد واقع می شود.برای سکتور خصوصی نيز از طريق کاهش مصارف صادرات

  حفاظت از سرمايه گذاری.7

بوده و قوانين را تماماً  بتاسی از قوانين افغانستان، دولت مکلف به حفاظت از سرمايه گذاری های صنعتی سکتور معادن
باالی شرکت های يکسان راجستر شده چه ملکيت سهامی خارجی باشديا نباشد، بطور مساويانه و منصفانه، تطبيق ميکند. 
دولت مصوونيت اجاره نامه ها، مديريت و کنترول ملکيت کليه شرکت های معدنکاری را که در مطابقت با قوانين افغانستان 

 ين می نمايد.فعاليت دارند، تضم
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را که از منابع مانند تشبثات راجستر شده، وجوه  شانازه دارند تا اموال و دارايی هايسرمايه گذاران داخلی و خارجی اج 
عمده و ساير تاديات قروض خارجی، به  پرداخت هایسرمايه گذاری خارجی، مفاد بدست آمده از سرمايه گذاری خارجی، 

 آزادانه ، بدون تاخير غيرموجههر ارز خارجی و به نرخ تبادالت فعلی همان ارز که سرمايه گذار خارجی انتخاب کند، 
خارج از افغانستان منتقل سازند. در مطابقت با قانون سرمايه گذاری افغانستان، حکومت ميتواند سرمايه گذاری يا دارايی 

 ،به نرخ بازاربعداز ضبط دارايی  ک تصدی راجستر شده را به مقصد تامين منافع عامه ضبط نمايد و در بدل آن های ي
جبران خساره فوری، کافی و موثر را ارائه نمايد. اما راپور دهی سرمايه و مفاد سرمايه گذار در روشنايی قوانين افغانستان 

 کشور ارائه ميکند، صورت گيرد.از که تفصيالت شرايط خروج سرمايه و مفاد را 

 عمليات تخنيکی .8

به منظور جلوگيری يا کاهش  تا مکلف است قبل از اغاز معدنکاریمعدنکار  شرکتهر  ،در مطابقت با مقرره معادن
اضرار اجتماعی و محيط زيستی در آينده، پالن انکشاف معدن، پالن مسدود سازی معدن، پالن صحت و ايمنی و راپور 
ارزيابی تاثيرات اجتماعی و محيط زيستی را ترتيب و آنها را به وزارت معادن و اداره ملی حفاظت محيط زيست  ارائه 

 اداره ملی حفاظت محيط زيستط زيست غرض بررسی و منظوری توسط وزارت معادن و اداره محي مديريتنمايد. پالن 
های معدنکاری دولتی، نيمه دولتی و خصوصی مکلف  شرکتطبق جواز اکتشافی يا بهره برداری، هر سال تجديد می شود. 

ادن ارائه نمايند. معلوماتی که بايد در اند پالن های بهره برداری معدن را قبل از آغاز فعاليت های معدنکاری به وزارت مع
 پالن بهره برداری معدن گنجانيده شود در طرزالعمل های وزارت معادن تصريح می شود. 

که  آن و صنايع مربوطه عناصروفلزات نادرهدر استخراج مواد معدنی  عصری ومدرندولت از بکارگيری تکنالوژی 
اين پاليسی از عصری سازی  موجب حفاظت محيط زيست و عمليات موثر و مصون معدنکاری ميشود، حمايت ميکند. 

تحقيقات علمی و تخنيکی و تسهيالت انکشافی کشور، حمايت ميکند. هر پالن معدنکاری بايد حاوی تکنالوژی و تجهيزات 
 در رابطه بهيرد، وزارت معادن صالحيت تطبيق قوانين را پيشنهادی باشد. در صورتيکه از پالن مذکور تخطی صورت گ

 را خواهد بود.مجازات، دا وضع

  موضوعات مالی.9

تجاری،  های ليت دارند روياليتی، ماليات فعاليتودر افغانستان مسو عناصروفلزات نادرههای استخراج معادن  شرکتتمام 
متعهد می  رقابتی بموقع تاديه نمايند. دولت به انکشاف رژيم روياليتیرا  کرايه و ساير مکلفيت های تادياتی قابل اجرا خويش

های معدنکاری ميتوانند از امتيازات موجوده مالياتی که باالی عمليات های واجد شرايط صنايع استخراجی  شرکتباشد. 
ی در افغانستان در منرالهای صنعته های مرتبط به عناصروفلزات نادرهفيس و جقابل اجرا است، بهره گيری نمايند. 

 پروسيجر های ادارات ذيربط دولتی، تصريح می شود. 

 محيط زيستی  اجتماعی و ليتومسو.10

اما تجارب نشان داده است که اين  ميباشد بسيارضروریبرای انکشاف اقتصادی  عناصروفلزات نادرهانکشاف صنعت 
صنعت بنابر توليد و انتشار زباله های مضر، دريناژ آبهای اسيدی،  انتشار مواد سمی محصوالت فرعی در محيط زيست و 

 محيط زيستی شود.  ءاستفاده بيش از حد انرژی و ساير منابع، ميتواند موجب تغييرات سو

 و در محور تدوين و تطبيق اصول و رهنمود های محيط زيستی قرار دارداداره ملی حفاظت محيط زيست افغانستان  
توسط اداره  مشترکاً  عناصروفلزات نادرهرهنمود های اختصاصی حفاظت از محيط زيست در رابطه به استخراج معادن 

 د. يگردخواهد و وزارت معادن، ترتيب  اداره ملی حفاظت محيط زيست

شده اند،  داده تشخيص غنی بيولوژيکیازنظرآسيب پذير و اطق که از لحاظ ايکولوجيکی فعاليت های معدنکاری نبايد در من
محيط زيستی  مديريتهيچگونه اجاره نامه معدنکاری بدون داشتن پالن درست معدنکاری بشمول پالن  صورت گيرد. 
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دولتی يا خصوصی اعطا نمی گردد. احيای مجدد ساحه و جنگالت بايد  هيچ ارگانمنظور شده توسط مقامات ذيصالح به 
 با پيشرفت معدنکاری صورت گيرد. حداالمکان همزمان 

تا زماينکه ارزيابی تاثيرات محيط زيستی انجام نشود و توسط ادارات ذيربط دولتی منظور نگردد، انجام هيچگونه فعاليت 
ت تاثيرات محيط زيستی و اجتماعی بايد در راپور های ارزيابی گنجانيده شوند. پالنهای مديري مجاز نيست.  معدنکاریمهم 

پالنهای مذکور از آغاز عمليات بايد مشمول پالن های رسيدگی به تاثيرات فزيکی مسدود سازی معدن و تداوم زمينه های 
ز معدنکاری مشمول ارزيابی های شوند بايد قبل از آغا میمتضرر باشد. مشورت با افراديکه احتمالً معيشتی اهالی محل 

 بايد بخشی از اين ارزيابی را تشکيل دهد. انجام شودو تاثيرات باشد و استماع به نظريات مردم بطور علنی

شرکت های معدنکاری مکلف اند کارمندان و دارايی های خويشرا بوسيله ای شرکت های بيمه ملی و يا بين المللی، بيمه 
 نمايند. 

 صحت وايمنی.11

بايد تمام احکام قانون کار، مقرره های صحت و ايمنی و پاليسی های  عناصروفلزات نادرههای استخراج معادن  شرکت
نيت وصادر شده توسط وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولين و وزارت معادن را، رعايت نمايند. صحت و مصو

يت های دولت می باشد. اداره تفتيش ويکی از اول نادره عناصروفلزاتکارگران مشغول در فعاليت های استخراج معادن 
از ساحه معدن بطور منظم  تامصونيت معدن استخدام و حفظ خواهند نمود  مفتشينکارمندان واجد شرايط را منحيث  ،معادن

صالحيت دارند تا مجازات مربوط به تخطی های صحت و مسايل ايمنی را طوريکه  بازديد و بازرسی نمايند. مفتشين مذکور
ليت رفاه خود و همکاران ودر چارچوب تنظيمی معدنکاری رهنمايی شده است، مورد اجرا قرار دهند. هر کارمند مسو

د افغانستان و وزارت رليت هر کارمند می باشد. اداره ملی استندوخويشرا دارا می باشد. جلوگيری از وقوع حوادث مسو
 استندرد های صحت و ايمنی را ترتيب ميکنند.  معادن مشترکاً 

    حل منازعات.12

بايد به نحوه ای که در قانون، مقرره، و طرزالعمل ها  عناصروفلزات نادرهمنازعات ناشی از عمليات معدنکاری معادن  
غير رسمی منازعات ميان طرفين از طريق  حل تذکر يافته، حل و فصل گردد. اما هيچ موردی در اين قوانين نمی تواند مانع

ازعه توسط شود و يا آنرا محدود سازد. در حاالتی که حل منازعات امکان پذير نباشد، من مباحثات، مذاکرات غيررسمی،
 به عنوان آخرين مرجع تصميم گيری، مورد رسيدگی قرار ميگيرد.  یکم قانونامح

  تحقيق و انکشاف.13

موسسات تعليمی و وزارت معادن در همکاری با نهاد های بين المللی اين ودولت اهميت تحقيقات و انکشاف را درک می کند
تحقيقات را درباره مسايل مختلف صنعت معدنکاری ترويج و  موضوع را بخشی از مکلفيت های شان می سازند که انجام

مورد عالقه ميتواند مشمول انجام سروی های جيولوجيکی به غرض اکتشاف ساحات جديد ،  عرصه های تشويق نمايند.
لی ، ارزش افزوده شده منراتخنيک های بهره برداری،  بهره برداری از مواد بيکاره معادن فلزی، توليد محصوالت  تقويت

، بازاريابی و تشويق فعاليت های معدنکاری، باشد. دولت انتقال تکنالوژی و شريک ساختن دانش را در همه استفاده مجدد
 عرصه های صنعت معدنکاری تشويق ميکند. 
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دولت بطور متداوم تسهيالت موجوده و مطالب درسی مضامين اساسی و اختصاصی برنامه های آموزشی را به منظور 
همکاری کار تعليم يافته در سکتور معادن، بررسی و تجديد ميکند. دولت با  نيرویحصول اطمينان از موجوديت تعداد کافی 

های انکشاف تکنالوژی محلی را در سکتور دولتی و خصوصی  عدنکاری برنامه های ارتقای ظرفيت و زمينههای م شرکت
فراهم ميسازد. آنها تسهيالت خاص و اختصاصی را غرض آموزش دهی به کارکنان صنعت معدنکاری فراهم ميسازند. 

های معدنکار همچنان آموزش های داخل خدمت را برای کارمندان فراهم می سازد. دولت افغانستان استخدام قوای  شرکت
 تشويق می کند.  ی را در فعاليت های معدنکاری قوياً ر داخلکا

  پاليسی .تطبيق15

بعد از تاريخ تصويب آن توسط کابينه قابل تطبيق بوده و بحيث سند اساسی که بر مبنای آن  فلزات نادرهعناصروپاليسی 
کشور تنظيم می گردد، استفاده خواهد عناصروفلزات نادره چارچوب قانونی و حقوقی طرح و تمامی فعاليت های معدنکاری 

شد. وزارت معادن اين پاليسی را به شکل متواتر و با در نظرداشت آگاهی از تغييرات درتکنالوژی، معيارها، بازار و 
 مسايل ديگری که در جريان تطبيق آن بروز ميکند بررسی خواهد کرد. 
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