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 مقدمه  .1

با توجه به ارتباط اين سکتور با ساير  است. شناخته شده   کتور های با ارزشس در اقتصاد صنعتی يکی از  سکتور فلزات

 درنظرداشت ظرفيت باالی اين سکتور جهت حمايت و ايجاد رشد ديگر سکتورها، انکشاف سکتورو با سکتورهای انکشافی 

 اما فلزات در افغانستان خيلی جديد است معدنکاری سکتورشاخص مهمی برای  رفاه ملی ميباشد. فلزات  معدنکاری

فوالد، مس، آهن، همچون فلزی معادنباط با انکشاف به تمام ظرفيت بالقوه خود، خصوصا در ارتتا  ضرورت است

 ،ظرفيت ها بهره برداری ازبا  .دست يابد، طال ، نقره وغيره مانندگرانبها  و همچنان فلزات جست، سرب، و ی، قلعيتکروم

رشد و يک آغاز خوب  در راستای  برایو  استخراج کردمذکور را ميتوان  منرالهای تمام  ،و منابع موجودل بالقوه  عوام

 در ،کاهش فقر، و رشد اقتصادیزمينه  ايجاد اشتغال  منجر به  اين کارنمود. استفاده از آنها توسعه صنعتی سازی سريع 

 کشور خواهد گرديد.

قلعی، طال ، نقره و ساير معادن فلزی ميباشد که  ،جستسرب،  ،يتمس، آهن، کروم غنی افغانستان سر شار از منابع

 ديگر کشورهاشکل مواد خام بی ارزش به استخراج و به  بطور غير فنی نه در جريان سه دهه جنگ و بی ثباتیمتاسفا

 گرديد. میصادر

از آن  کهی کشورهايعوايد  بردندر بلند  و نيمه قيمتی منابع غنی قيمتی چنينانکشاف، بهره برداری،  و صادرات 

به محصوالت ابتدايی و يا  یفلزپروسس مواد  از  در صورت امکان افغانستان دولت .قابل اهميت ميباشد بسيار برخوردارند

محصوالت فلزی، و يا توليد  ،فلزات ذوبتاسيس کارخانه  سیيفلهذا  اين پال .حمايت ميکنددر داخل کشور   نهايی فلزی

  توسعهدر صدد  دولت افغانستان به اين دليل،را مورد تشويق قرار می دهد. کشور داخل در  حداقل توليدات نيمه تکميل

و غنی  ،ذوب کاری، تصفيه ايجاد فابريکات  شايش معادن،گاکتشاف،  مانند یفعاليت هاي از طريق فلزاتصنعت معدنکاری 

و تهيه مواد خام  انکشاف پروسس های متالورژی ی برای کارمندان مربوط،مسلک یآماده کردن ترنينگ هاسازی فلزات، 

 ميباشد. 

برای تاسيس فابريکات ذوب و  اند که در افغانستان نشان داده ابتدايی تفحصاتیجيولوژيکی و فعاليت های های ی سرو

  کاریمعدن فعاليت هایدر راستای  دولتنقش تصفيه فلزات ذخاير خوبی مانند معدن سنگ آهک و دولوميت وجود دارد. 

اين سکتور برای حمايت از فعاليت های اکتشاف، استخراج ، غنی سازی، ذوب و   و تنظيم يالت سهفراهم آوری تفلزات 

 وزارت خانه های مروبط همکاریرا با  افيتفشايجاد و  خوب حکومت داری دولتر می باشد. تصفيه فلزات در داخل کشو

نيت ، مصواداره صنعت معدنکاری فلزات، جمع آوری عوايد چگونگی ارتباط بادر  تجارت ، و ماليه ن،وزارت معادمانند 

 مينمايد. ترويج اجتماعی و حفاظت محيط زيست 

 

 اهداف  .2

بطريقه ستراتيژيک و  معادن فلزات استخراج و بهره برداری اکتشاف، توسعه فعاليت های در تالش افغانستان  دولت

و  ،خالص ملینا افزايش توليد ، اقتصاد محلی رشد ،کاهش فقر ،اشتغال زايی ،دولت عوايد بلند بردن  برای سيستماتيک 

 بهبود رفاه عمومی ميباشد. 

 :فلزات قرار ذيل ميباشد معدنکاری سی ياهداف مهم پال

 در منطقه و جهان بزرگترين  توليده کننده  آهن ، مس، و ديگر محصوالت فلزی هافغانستان ب تبديل •
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 معدنکاری  به توليداتافزودن ارزش  س وپروس بمنظور کشور ذوب فلزات در تشويق ايجاد فابريکات •

 در سکتور فلزات اریگذ سرمايه مناسب برای يک فضای دايجا •

 در کشورفلزات   صنعت پايدار انکشافرشد و  •

 هاانکشاف زير بنا و داخلیصنعت رای استفاده فلزات ب توليد و عرضه •

 بط تو ديگر محصوالت مر پروسس شده  فلزاتترويج صادرات  •

 فلزات معدنکاری فعاليت های رهنمای برای وب کاری حقوقی و تنظيمی چايجاد چار •

 و ايمنی در معادن مسائل اجتماعی، زيست حيطم ارتباط بااستفاده از بهترين عملکردها در  •

 ايع مربوطهو صن معدنکاریلش های بشری برای مقابله با چا ایقونکشاف ا •

  

 حقوقی قانونی وچارچوب  .3

در مندرج تنظيمی  حقوقی و احکامتمام است. در حمايت به پاليسی ملی معدنکاری طرح گرديدهپاليسی معدنکاری فلزات   

در پاليسی و اصالحات آنها معادن  اجتماعی برای سکتور  سیي، و پالمحيط زيستپاليسی ،  معدنکاریملی  اليسیپ

در يک چارچوب  ميباشد. مناسب تجارتی با ثبات و ايجاد فضامتعهد به  افغانستان دولت .فلزات قابل اجرا است  معدنکاری

  ذيل ضرورت دارد:، اين کار به موارد برای سکتور فلزات قنينی حقوقی و ت

 برای داوطلبی بخاطر ذخاير معدنیيک طرزالعمل آزاد، شفاف و رقابتی  •

 کشف ناشدهبرای ذخاير  جوازدهی مؤثر يک سيستم  •

  موارد ذيل را در خود داشته باشندقوانين و مقررات واضح که  •

o مشخص ساختن طرزالعملهای ساده و شفاف برای تخصيص حقوق معدنکاری 

o انجام فعاليتهای اکتشافی مشخص ساختن نحوه 

o  معدنکاریفعاليت های از فعاليتهای اکتشافی به حقوق انتقال 

o تنظيم انجام امور معدنکاری 

o ضمانت امنيت مدت فعاليتهای معدنکاری و انجام آنها بصورت منظم، و 

o  .تضمين انحصار حقوق ويژه معدنکاری در ساحاتی که مجوز آن داده شده است 

  

 ذيدخل کليدی نهادهای .4

 قوای انکشاف، مديريت محيط زيست وری ماليات،آنظارت، تنظيم، مديريت مالی، جمع وليت اداره، ئمسذيل دولتی  ادارات 

 دارند: را معادن فلزات یقرارداد هاارزيابی تجارت و  افزايش ارزش توليدات، بشری،

 وزارت معادن •

 وزارت ماليه •

 وزارت تجارت و صنايع •

 نشهدا و معلولي ،اجتماعیوزارت  کار و امور  •
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 ملی حفاظت از محيط زيست اداره •

 اداره مستقل ارگان های محل •

 ارتیکميسون بين الوز •

تغيير تقويت و ، ادر به تاسيسق دولت، فلزاتصنعت معدنکاری  انکشافبمنظور ظرفيت سازی و و  در صورت لزوم

 ساختار ادارات مربوطه ميباشد. 

 

 در عرصه شفافيت تعهد .5

. همچنين سرمايه آن حمايت می کند صه معدنکاری فلزات و صنايع وابسته بهدر عر انپاليسی از حقوق سرمايه گذاراين 

و  مشارکت های خصوصی ، اری های مشترکگذسرمايه ، افغانی و بين المللیهای شامل مشارکت  را که گذاری خصوصی

 افغانستاندولت تشويق می کند.  افغانستان باشد وانينق بهمطابق که  یديگر یرهااساختو  یفردهای  سرمايه گذاری ،دولتی

به بدست می آيد ميباشد.  فعاليت های معدنکاری ارائه معلومات در رابطه با عوايد موجود و ساير منافع که از متعهد به 

 دولت متعهد به اصول ابتکار شفافيت در صنايع استخراجی ميباشد. همين منظور، 

  

 سروی و اکتشاف .6

 مانند ی فلزراستای تفحص و اکتشاف معادن  خصوصی درسکتور سرمايه گذاریلب و تشويق ج متعهد به افغانستان0Tدولت 

 در و به طور گسترده به آسانیکی يججيولو معلومات ميباشد. و غيره نقره0T، ، طالجست و ، کروميت، سرب0Tآهن مس،

را در مناطقی انجام خواهد و سروی  0Tاکتشاف هایفعاليتوزارت معادن  .خواهد گرفتعالقه مند قرار  سرمايه گذاران دسترس

وزارت راپورها، نقشه ها و ديگر  اين  ،نيهمچن0Tداد که سرمايه گذاران خصوصی در آن ساحات عالقه مندی ندارند. 

 نهادهای ذيدخلدر دسترس در صورت تقاضا آنها را معلومات جيولوجيکی مربوط به ذخاير فلزات را جمع آوری کرده و 

 داخلی و بين المللی قرار خواهد داد. 

 

 معادن فلزات بهره برداری .7

معتبر فعاليت معدنکاری را داشته و متعهد به جواز که  گيردصورت  اشخاصی بايد توسط تنها فلزات دنامع0Tبهره برداری از 

تمام فعاليتهای بهره برداری بايد مطابق به پالن معدنکاری تاييد شده شرايط جواز و قرارداد معدنکاری خويش باشند. تطبيق 

اين پالسی که حداقل شامل مواردی مانند حفاظت از محيط زيست، مصونيت اجتماع و صحت و ايمنی باشد.  صورت گيرند

تاکيد می  يتهافعالر تشويق رسمی ساختن چنين ممنوع اعالن ميدارد و ب یاستخراج معدن فلزات را بصورت غير قانون

 ورزد. 

 

 افزايش ارزشها و تقاضای بازار .8

ت خود در خواستار افزايش رقاب که افغانستاناست زيرا مبرم  يک ضرورت0T افزايش ارزشافغانستان  معادن برای صنعت

شامل   که  بدانند راارزش  افزايش یش مزايامنافع خويبرای  داران خصوصی بايگذيه سرما.  بازارهای بين المللی ميباشد

 فعاليت ها ریپايدا صادراتی و درآمدهای افزايش0T ،0Tصادراتی مصارف0T، کاهش 0Tی در مقايسه با ديگرانرقابت بهبود توانايی
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اين پروسه در عين حال که افزايش مقدار ارزش افزوده بايد پيشرفتی منطقی برای تجارتهای محلی باشد، دولت نيز ميباشد. 

بادله تعوايد مالياتی و  یمانند اشتغال زايی، درآمد ها یای بيشترمزاي در بردارنده چنين افزايش ارزش0T. را تشويق ميکند

در  افزايش ارزش قرار نمی گيرند.هدفور خصوصی کتس ا مورد توجهکه لزوم استبرای دولت اسعار خارجی وغيره 

در برگيرنده پروسه هايی که  اين مفهوم همچنين، لزوما به معنای تبديل يک جنس به محصوالت نهايی  نيست. صنعت معادن

 ميباشد.  باال می برند، ارزش وزنی مواد از طريق  پروسس کردن مواد جهت از بين بردن ناخالصی ها

دولت افغانستان در صورت وجود امکانات اقتصادی، تاسيس فابريکات پروسس، توليد و صنايع حمايوی فلزات را برای باال 

و براساس مفاد رقابتی کشور بوده اين ابتکارات بايد مطابق با بازار تشويق می کند.  بردن ارزش محصوالت و ايجاد اشتغال

باالی بهبود  و تمرکز جابجايی آزادانه مواد در سطح منطقهو مورد حمايت  قوانين و مقررات مناسب قرار گيرند. 

را در کشور بهبود می بخشد که  هردوی اين اقدامات فضای کلی سرمايه گذاریزيرساختها به اين هدف کمک خواهد کرد. 

 باعث تشويق سرمايه گذاری در ايجاد افزايش ارزش در صنعت معادن و ساير سکتورها می گردد.

  

  اریگذاز سرمايه  حفاظت  .9

که معادن  هايیو حقوق دسترسی به زمينحقوق معدنکاری  مناسب در قسمت دولت افغانستان مکلف به فراهم آوری تسهيالت

نميتواند هيچ يک از سرمايه  دولت  ه،اری وساير قوانين مربوطذگ براساس قانون سرمايه، ميباشد. دنموقعيت دار جادر آن

 يک قسمتی از ساحه معدن سلب مالکيتحق  اما غضب نمايد شرکت راجستر شده را يک  ی هایو يا داراي ها اریذگ

 را بمنظورتأمين منافع عامه، بخود محفوظ ميدارد. درعين حال دولت مکلف است تا در مطابقت با اصول و قوانين شرکت

گرديده است بالفاصله قبل ازهراقدام  بصورت  سلببين المللی متناسب با ارزش سرمايه گذاری و دارائيهای  که  و ملی

 عاجل، کافی و مؤثر،جبران خساره نمايد.

 شانهبه اسعار دلخوا خارجی به کشورهای متبوع معدنکاری کشور انتقال سرمايه ومفاد حاصله توسط شرکتهای قوانين نافذه

اين پاليسی از ايجاد  ،اجازه داده وآن را يک اصل مهم برای تشويق سرمايه گذاری ميداند.همچنان مناسب به نرخ بازاررا 

آن گردد حمايت نمی نمايد. اما شرايط گزارشدهی از سرمايه  از مفاد حاصل موانع که باعث جلوگيری از انتقال سرمايه و يا

 . افغانستان صورت گيرد مطابق قوانين از فعاليتهای معدنکاری بايد اد حاصلهو مف

  

 معادن فلزات تخنيکی یفعاليت ها .10

شرکت های معدنکاری دولتی ، نيمه دولتی و خصوصی يا بهره برداری،  افاکتش دهی جهتجواز شرايط بعنوان بخشی از

پالن  جزئيات به وزارت معادن قبل از آغاز فعاليت های شان ميباشند.و ارائه آن مکلف به ترتيب و تهيه پالن بهره بردای 

کوردينات جی پی اس . چنين پالن بايد حداقل شامل لهای وزارت معادن ارائه گرديده اندبهره برداری معادن در طرزالعم

پالن صحت ايمنی تخمينات توليد، و رويکرد بخاطر انکشاف آنها، شرح مواد معدنی، مرزهای معادن، تخمين منابع معدنی، 

پالن متذکره بايد شامل پالن مديريت پالن احيای مجدد معادن، پروسه افزايش ارزش، و محدوده زمانی معدنکاری باشد. ، 

پالن مديريت محيط زيست بايد بر طبق ملزومات اداره ملی حفاظت محيط زيست تهيه شده باشد. باشد که محيط زيستی نيز 

   هر ساله از سوی وزارت معادن و اداره ملی حفاظت از محيط زيست مورد بازبينی قرار گيرد. 
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0Tمصئون، در معادن  و فعاليت های معدنکاری موثر دولت استفاده تکنالوژی مدرن را برای حفاظت ازمحيط زيست وانجام

مورد حمايت قرارميدهد. اين پاليسی استفاده ازتحقيقات علمی وتخنيکی وتاسيسات انکشافی را فلزات وصنايع مربوط به آن، 

 پيشنهادی باشد. تکنالوژی و تجهيزات از پالن استفاده  دارای هر پالن معدن بايددرداخل کشورمورد حمايت قرارميدهد.

ورت گيرد، وزارت معادن صالحيت قانونی الزمه را خواهد داشت تا مجازات های الزم درصورتيکه ازپالن تخطی ص

 وضع نمايد.

 

 مالی جوانب  .11
متعهد است  باشد ملی کشور که تضمين کننده منافع برای انکشاف منابع معدنی دولت به طرح وتطبيق يک رژيم مالی 

رژيم مالی بايد  ميکند. ايندرحاليکه مشوق های کافی را که متضمن مفاد معقول برای سرمايه گذاران خصوصی باشد ارائه 

شفافيت را ايجاد را حد اکثر ساخته، مربوطه اقتصادی  را تشويق کرده، فعاليت های سرمايه گذاری طوری طراحی گردد که

ايجاد تعادل بين منافع  درطرح اين رژيم،  هدف دولت افغانستان فراهم نمايد. کرده و عوايد معقول و دوامدار را برای مردم

قابل پيش بينی، بدون تبعيض  نکه رژيم مالياتی معادن مساويانه و باثبات،کشور و منافع سرمايه گذاران از طريق تضمين اي

طوری ايجاد گردد که  قابل پيش بينی بودن. اين رژيم مالی عالوه بر باثبات و و قابل رقابت در سطح بين الملل باشد، است

و  حمايوی خدمات ارائه  را مکلف به دولت  رژيم، عالوتاً اينجلب سرمايه گذاری را در سکتور معادن انکشاف دهد. 

 ميسازد. دن افزيکی مورد نياز برای  توسعه سکتور معانکشاف زيربناهای 

با  که قابليت رقابت رايک رژيم واضح و مناسب حق االمتياز (رويالتی) را برای توليدات معادن فلزات نيزوزارت معادن 

 طرح وانکشاف خواهد داد. داشته باشد، بازارجهانی 

 

 اجتماعیهای  مسؤليتمحيط زيست و  حفاظت از .12

ی نامطلوب محيط زيست تغييرات موجب اما0T ،0Tکشورحايزاهميت ميباشد اقتصادی رشد برای فلزات معدنکاری صنعت0T انکشاف

تيزآبی ميگردد. انتشاراين مواد  درمحيط زيست ميتواند، به آب های  و مضرهوزباله ضايعات توليد وانتشار ازطريق 

منسجم وهمه  رويکرداين پاليسی قوياً ازانکشاف يک  درجات مختلف، تاثيرمنفی باالی انسان ،حيوانات ونباتات داشته باشد.

واصول درتصميم گيری تطبيق اين رويکرد  .جانبه سکتوری درارتباط با پالن گذاری منابع ومحيط زيست حمايت ميکند

مربوط به فعاليت های معدنکاری بايد مطابق با قانون محيط زيست افغانستان وبهترين روش های بين المللی درارتباط با 

 استفاده دوامدارازمنابع طبيعی باشد.

0T نقش مرکزی را ايفا مينمايد اداره ملی حفاظت محيط زيست افغانستان درايجاد واجرای اصول وطرزالعمل های مربوطه

به طورمشترک ازسوی اداره ملی حفاظت وهمچنين ايجاد دستورالعمل های حفاظت ازمحيط زيست برای معادن فلزات 

ن انجام يک بدو های بزرگنوع فعاليت های معدنکاری  هيچ محيط زيست افغانستان و وزارت معادن ايجاد خواهند شد.

واجتماعی که ازسوی ادارات دولتی مربوطه مورد بازبينی وتائيد قرارگرفته باشد اجازه  ارزيابی تاثيرات محيط زيستی

 آغازنخواهند يافت.

0Tشوند. اين گزارشات بايد پالن های مديريت تاثيرات محيط زيستی واجتماعی بايد درگزارشات ارزيابی مربوطه شامل ساخته 

نين تداوم معيشت ازآغازفعاليت های معدنکاری شامل پالن های برای مديريت تاثيرات فزيکی درهنگام بستن معدن وهمچ
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که با اهالی های قبل ازفعاليت معدنکاری  ارزيابی تاثيرات بايد شامل مشوره. اين باشد مردم محل پس ازختم معدنکاری

تشکيل دهد. دولت ارزيابی را  زاد بايد بخش ازآ اجتماعی اتجلس ردند باشد ومعدنکاری متاثرميگاحتماالً ازفعاليت 

ت ها ازسوی کمپنی افغانستان متعهد به پيروی واجرای بهترين معيارهای بين المللی درارتباط با مسئوليت اجتماعی شرک

موجود ی مسلکی وغيرمسلکی ايد ازنيروی کارمعادن فلزات دخيل اند ميباشد. سکتورخصوصی ب های که درفعاليت های 

خدمات اجتماعی مانند فراهم آوری مسايل صحی، ری با کمپنی های معدنکاری درجوامع محلی استفاده کنند. دولت درهمکا

 .کاری ودرساحات مجاورآن فراهم ميکندرا درساحه معدن ی، تفريحی، وديگرتسهيالت زيربنائیآموزشی، زراعت

 

 . صحت و ايمنی13

0Tکه  مربوطه معدنکاری فلزات بايد تمامی احکام مندرج درقانون کار، ومقرره های صحت وايمنی وپاليسی های شرکت های 

منی کارگران کنند. صحت واي مراعاتطرح شده، ، شهدا ومعلولين جتماعیاامورکار وو وزارت  معادن ازسوی وزارت

زارت معادن از ارتقای ظرفيت کارکرد تفتيشی خود که محسوب ميگردد. و های دولت اولويت مصروف درمعادن يکی از

باشد، حمايت بخش تفتيش استخدام اشخاص مسلکی وشايسته در، تسويد طرزالعمل های تفتيش وارتقای ظرفيت مفتشينشامل 

ازمعادن را بازديدهای منظم  واهد کرد تارياست تفتيش کارمندان با ظرفيت را برای تفتيش ايمنی معادن استخدام خميکند. 

معادن  تنظيمیچوکات اين مفتشين صالحيت وضع جريمه ها بخاطرتخطی مربوط به صحت وايمنی طوريکه در .دهندانجام 

درعين حال، هريک ازکارکنان نسبت به صحت وايمنی خود وهمکاران شان مسئوليت  شته است را دارند.فلزات تصريح گ

 ميباشد. دارند. پيشگيری ازحادثات مسئوليت هريک ازکارکنان

 

 منازعات:حل  .14

نافذه، مقررات و طرزالعمل ها  ينقوان یئدر روشنا يندآ یم يانبه م ی فلزاتمعدنکار یها يتکه در ارتباط به فعال منازعات

 ساير و مذاکرات تفاهم بين طرفين، ازطريقمنازعات  ينا یرسم يرحل غ یبرا یقانون يتمحدود يچالبته ه .حل خواهند شد

 به موضوعات نباشد پذير امکان آن رسمی غير بصورت منازعات حل حاالتيکه در. ندارد وجود قبول قابل های روش

 . شد خواهند راجع صالحيت با محاکم

 

 :تحقيق و انکشاف .15

0T معادن و وزارت ازهمين رو نمايد و میرا درک فلزات  دنکاری صنعت مع در انکشافتحقيق و اهميتدولت افغانستان 

0T 0 تحصيلی موسساتTتحقيقات  و دانسته خود خاص از وظايف بخشی را انکشافتحقيق و  ،بين المللی های نهاد باهمکاری

اين تحقيقات شامل موارد سروی  .نمايدمي و تشويق ترويج را آن وصنايع وابسته به فلزات کاریمعادنروی مسايل مختلف 

 باله ها، توليد مواد ارزش افزوده،برداری، مديريت درست ذتخنيک بهره های اکتشافی جهت کشف ذخايرجديد، انکشاف 

دولت انتقال ظرفيت و فهم 0T .توسعه وانکشاف بازاريابی بوده اما محدود به اين موارد نميباشد توليدات گوناگون ديگر و

که دارای منافع اقتصادی  آن صنايع وابستهفلزات بالخصوص  دنکاری مع صنعت سطوح وترويج تکنالوژی را درتمام

ذخاير  کشف عرصهدر دولت تحقيق و انکشافبرای تشويق انکشاف متداوم صنعت معادن، بيشتربوده، تشويق مينمايد.  

صنعتکاران  رایرا توسعه داده  و متعهد به فراهم نمودن تسهيالت ب جديد تکنالوجی و ترويج جديد، بهره برداری، پروسس
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عالوتآ دولت متعهد به ايجاد 0Tميباشد.   ،در بازار های بين المللی نايی رقابتاو تو توليدات دهی مواد، افزايش ارزشجهت 

جهت اکتشاف، بهره برداری، احيای مجدد، صحت و ايمنی، حفاظت محيط  و مدرن محيط سالم برای روش های علمی

دهی توليدات و توليد محصوالت فلزی از طريق بلند بردن ًوثر از منابع، پروسس فلزات، ارزش زيست، توليدات، استفاده م

 صيلی ميباشد.نهادهای تحقيقاتی و تحالبراتواری  ظرفيت

 

 انکشاف قوه بشری.16

بطور دوامدار تسهيالت و نصاب برنامه های آموزشی مسلکی موجوده را توسعه و انکشاف ميدهد تا متضمن يک  دولت

دولت با همکاری شرکت های معدنکاری صنعت معدنکاری فلزات گردد. برای انکشاف  نيروی متخصص در تمام سطوح 

برای سکتور دولتی و کشاف تکنالوژی محلی و ان های اختصاصی ظرفيت، آموزش را جهت ارتقای رنامه هایب

شرکت های معدنکاری برنامه های آموزشی را در جريان کار برای فارغان التحصيالن جديد ارايه می نمايد. خصوصی 

 .ميکند تآکيد 0Tدرفعاليت های معدنکاری کارگران افغان متخصصين و استخدامجداٌ به  افغانستان0Tدولت ارايه نمايند. 

 

 تجارت خارجی .17

0T.بعد از تکافو و با در نظرداشت نيازمندی های ميان مدت و  مواد معدنی يک منبع مهم برای جلب اسعار خارجی ميباشد

دولت تالش می ورزد تا توليدات صادرات مواد خام فلزی ندارد.   دراز مدت کشور،  اين پاليسی هيچ نوع ممانعت برای

 جهانبايد با شرايط اقتصادی  صنعت فلزات کشورمعادن فلزات را تا حد االمکان بشکل پروسس شده آن صادر نمايد. 

تغييرات در تکنالوژی و  و پيشگويیتجارت خارجی با در نظرداشت  طريقند مفاد زياد تر را ازطوری عيار گردد تا بتوا

 د. ضای فلزات در بازار جهانی بدست آرتقا

 

 پاليسی  تطبيق .18

 آن یمبنا رکه ب یاساس سند ثيبح و بوده قيتطب قابل نهيکاب توسط آن بيتصو خيتار ازبعد  ی فلزاتمعدنکار یسيپال

 .، استفاده خواهد شدگردد یم ميتنظ فلزات کشوردن اسکتور مع یها تيفعال یتمام و طرح یحقوق و یقانون چارچوب

با در نظرداشت آگاهی از تغييرات درتکنالوژی، معيارها، بازار و مسايل به شکل متواتر و وزارت معادن اين پاليسی را 

 . بررسی خواهد کرد بروز ميکندديگری که در جريان تطبيق آن 
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