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 مقدمه .1

 منرالهای شوند. یكوچك استخراج م و اس بزرگيمق است كه به یاديز یتصنع یمنابع معدن ین داراافغانستا

(کورندم،  یمتيق یسنگ هامنرالهای انواع خاك رس، گردند شامل  یاس كوچك استخراج ميكه در مقيا یصنعت

 باشند. منرالهای یره ميو غ تيزيمگن، ابرک، نمك، تالک، ، سنگ گچ، سنگ چونه)رهيو غ تورمالين، گارنت

ت، ي، فلورتيكاربونات باريت، ، )سبست(ايسوزاپنبه نشوند شامل  یاستخراج م اس بزرگيكه در مقيا یصنعت

 سكتور منرالهای. باشند یم رهيت، سلفر و غكاربوني یابم يسود ،ت، كوارتزفاسفيت، ينين، المي، كاولتيگراف

از انجايکه منرالهای گردد.  ین سكتور ها محسوب ميمهمتر برای صنعتی شدن يک اقتصاد از جمله یصنعت

مواد خام در  مواد مذكور منحيثصنعتی مواد محدود و غير قابل تجديد هستند از ارزش بسيار زياد برخوردار اند. 

و بنابر اين در رشد اقتصادی از اهميت زياد برخوردار  رديگ یمورد استفاده قرار م یاساسع ياز صنا یاديشمار ز

د يبا و استخراج انها  کشور بوده انكشاف ملی یژيد هماهنگ با استراتيبا یصنعت ت منابع منرالهایيري، مداٌ بناند. 

 ،سرمايه گذاری قيتشو دولت افغانستان متعهد به رد. يگصورت  یدراز مدت مل یدر پرتو اهداف و دورنما ها

، ، بهره برداریاکتشافتفحص ،در قسمت  سکتور منرالهای صنعتی یت هايم فعاليو تنظ تاليتسه فراهم آوری

 .ميباشد اتيمال یو جمع آور ها ربنايز انکشاف

 یسيپال اين اهداف .2

نان يحصول اطم ك ويژيو استرات یبا در نظرداشت مالحظات مل یصنعت منابع منرالهای انکشاف یسين پاليا هدف

دار اين يپا انکشاف همچنان .ميباشد ندهيات آيو مقتض یكنون یاز هاين با توجه به و استفاده درست از آنها عرضهاز 

الت يجاد تسهينان از ايحصول اطم ونكشاف ق و ايتحق بلند بردن سطح، راتو صاد یاستفاده داخل جهت صنعت

 یر حفاظتيتداب اتخاذ ،ی و اجتماعیستيط زيمح انباريزرات ي، كاهش تاثیانكشاف منابع بشر یبرا یمناسب آموزش

     .  ميباشد نيز جزء اهداف اين پاليسی دخليهمه جوانب ذ ت و ايمنیصحّ  مناسب برای

 یحقوققانونی و چهارچوب  .3

 زمينر يا زيدر سطح   یعيطب یمعدنر يو ذخامواد  یتمام، فغانستان و قانون معادن ا یقانون اساسحكم از  یبه تأس

، اشخاص توسط دولت درکشور  یعدنكارم یت هايفعالدولت است.  ت انحصاریيملكکشور  یر آب هاير مسا دي

تواند  یم دارنده جواز رد.يگ یم، صورت اند را از وزارت معادن اخذ نموده معدنکاریكه جواز  ا شركت هايیي و

تصاميم در باره . ل داشته باشدوكنتر یمواد معدن یو باالرا انجام دهد  یمعدنكار مربوط به یت هايفعال

  .ذ ميگردداختابين الوزارتی  کميسون قراردادهای بزرگ معدنکاری توسط
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 دخليذ ی کليدینهاد ها  .4

، افزايش یبشر ، انكشاف منابعمحيط زيست ، حفاظتیت امور ماليريم، مديظارت، تنظنت يمسئوول ذيل ینهاد ها

 را به عهده دارند.  یصنعت معدنکاری منرالهای یاقرارداد ه یابيتجارت و ارز ،ارزشها

 وزارت معادن •

 عيتجارت و صناوزارت  •

  هيوزارت مال •

 ني، شهداء و معلولیوزارت كار و امور اجتماع •

 ستيط زيحفاظت مح یاداره مل •

 یمحل یاست مستقل ارگانهاير •

 ین الوزارتيب کميسون •

 منرالهای صنعتیاکتشا ف و  تفحصسروی،  .5

 هاو ارزيابی آنمنرالهای صنعتی  و اکتشافسروی  مرجع اساسی، رياست عمومی سروی جيولوجی وزارت معادن

منبع خوبی برای  یكتور خصوصنده، سيدر آ . ميباشددخل يذ یك با ادارات و نهاد هاينزد یو هماهنگ یدر همكار

 اکتشافتفحص و  به افغانستان رياست عمومی سروی جيولوجیخواهد بود.  منرالهای صنعتی اکتشافو  تفحص

توجه ويژه ای ، ادامه خواهد داد.  صورت نگيرد یاز طرف سكتور خصوص یه گذاريكه سرما در مناطقی منرالها

ر يذخا نكهياا ي و دنگردمي یتلق یت رقابتيك مزيكشور  یكه برا یصنعت آن نوع منرالهای اکتشافو  یبه سروبايد 

  . است مبذول گرددآنها در کشور موجود  یغن

 بهره برداری .6

از  را رسماْ  رد كه جواز معدنکاریيصورت گ اشخاصید توسط يبا یصنعت منرالهایمنابع از  بهره برداری

که  الزم یحقوقو اسناد  عقد شده قرارداد د طبقيبا بهره برداری یت هايالفع وزارت معادن اخذ نموده باشند.

ط يو قانون مح یو مقررات معدنكار ن شامل قانونين قوانيا رد.يصورت گبراساس قوانين کشور تعين گريده، 

ارتباط  در همانطوری که احکام قانون برای پرداخت ماليات و حق االمتياز. نمی باشد محدود به آن ست بوده امايز

 .محيط زيستی و اجتماعی نيز قابل تطبيق می باشند تطبيق ميگردد، تدابير حفاظتی فعاليت های معدنکاریچنين  با
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 در بازار رقابت سطح بلند بردن متعهد به تشويق هر نوع ابتكار در پروسه های ارزش دهی جهت دولت افغانستان

 یضرورامرك ي در داخل کشور افزودن ارزش به مواد خام برای رسيدن به اين هدف ،اٌ بن ميباشد ین الملليب یها

 . ميباشد

 همچنان .دولت تحقيقات جهت انکشاف تکنالوژی غنی سازی و توسعه توليدات صنعت داخلی را حمايت ميکند

مسلکی  برای انکشاف  افرادزمينه رشد ساخته تا مساعد جهت تحقيقات و برنامه های آموزشی زمينه مالی را 

و  انتقال معلومات ،برای انکشاف صنعت ارزش دهیدولت   . شودصنعت ارزش دهی منرالهای صنعتی فراهم 

در فعاليت های  پروسس  دولتی و خصوصی دخليذ ینهاد ها ین تماميب بايد . لذارا حمايت می کند یتكنالوج

 وجود داشته باشد. یو هماهنگ یهمكار منرالهای صنعتی و ارزش دهی

 یتجارت خارج .8

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

دولت .  ندارد منرالهای صنعتیمدت و دراز مدت کشور،  اين پاليسی هيچ نوع ممانعت برای صادرات مواد خام 

سکتور مکان بشکل پروسس شده آن صادر نمايد. ا را تا حد ش می ورزد تا توليدات معادن منرالهای صنعتیتال

رت کشور بايد با شرايط اقتصادی جهان طوری عيار گردد تا بتواند مفاد زياد تر را ازطريق تجا صنعتی منرالهای

در بازار جهانی بدست  ضای منرالهای صنعتیتغييرات در تکنالوژی و تقا بينی خارجی با در نظرداشت و پيش

 رد.وآ

 

 ها یه گذاريت از سرمايحما .9

  برای انکشاف سکتور منرالهای صنعتی ميباشد.مناسب و متوازن  یمقرراتو  یمال ستميسك ي دولت متعهد به ايجاد

لهای صنعتی مکلف به حفاظت سرمايه گذاری در سکتور منرا افغانستان دولت ،طبق قوانين کشور به همين منظور

  د.ينمامی  تطبيق داخلی و خارجی ثبت شده یشركت ها تمامی باالی انهيمساو ن را بطوريقوان وبوده 

از فسخ شدن  که قراردادهای شان ميدهداطمينان  شرکت های معدنکاریبه  درمطابقت به قوانين نافذه کشوردولت  

  .صورت نمی گيردو ملکيت های شان مداخله امور اداری در  و محفوظ بودهقبل از معياد بدون دليل مؤجه 

اين  اٌ بنجی بشمار ميرود خاريک امر مهم برای سرمايه گذاران انتقال سرمايه و يا مفاد به کشور های متبوع 

حاصله از سرمايه گذاری سرمايه و يا مفاد  انتقال پاليسی با در نظرداشت قانون اساسی و قانون سرمايه گذاری به

افغانستان ن يد مطابق قوانيه گذار بايسرما ه و مفاديدر مورد سرما یگزارش ده اما .هيچ نوع ممانعت نمی کند

  .رديصورت گ

ارجی داخلی و يا خ بيمه شان را توسط شرکت های یصنعتی ميتوانند دارايی هاشرکت های معدنکاری منرالهای 

  نمايند.  بيمه
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براساس قانون سرمايه گذاری وساير قوانين مربوطه، دولت  نميتواند هيچ يک از سرمايه گذاری و يا دارايی های 

اما حق سلب مالکيت قسمتی از ساحه معدن را بمنظورتأمين منافع عامه،  ضبط نمايدشرکت راجستر شده را يک 

جبران  بخود محفوظ ميدارد. درعين حال دولت مکلف است تا در مطابقت با اصول و قوانين ملی و بين المللی

 .بپردازد بصورت عاجل مطابق به نرخ بازار شده سلب های یبا ارزش سرمايه گذاری و دارايمعادل خساره را 

 

 تحقيق و انکشاف  .10

0T ام ابعاد تمنده که اين مطالعات در برگير بودهمتعهد به تحقيق وانکشاف معادن منرالهای صنعتی دولت افغانستان

ر نتيجه اين تحقيقات 0Tد . رزيابی بازار ميباشد،پروسس وا بهره برداری ،صحت وايمنی،اکتشاف ، چون سروی

دولت از انکشاف ، توليد   پذيرفته شده در اين صنعت معرفی خواهد شد.ی عصری و بهترين روش های لوجتکنا

وتوريد تجهيزات، ماشين آالت و مواد برای فعاليتهای معدنکاری در داخل کشور حمايت نموده وآنرا توسعه  

  و کنان، صحت وايمنی کارافزايش توليدات  ،وماشين االت برای بهبود صنعت معدنکاریواردات تجهيزات ميدهد. 

ل مواد مفيده به شک حصولجی برای تحقيق بايد باالی انکشاف تکنالو .حفاظت از محيط زيست مجاز ميباشد 

  . گيردصورت ن آاقتصادی واعظمی 

 فعاليت های تخنيکی .11

 

دن،  انکشاف معپالن فعاليتش قبل از شروع   ،شرکت معدنکاریبه معدنکاری، بايد هر بر بنياد مقررات مربوط

 نموده مربوط به  ارزيابی تاثيرات محيط زيستی و اجتماعی را تهيهپالن ختم معدن، پالن صحت و ايمنی، و پالن 

و به وزارت معادن و اداره ملی حفاظت محيط زيست تسليم نمايد تا از خسارات اجتماعی و محيط زيستی آينده 

و توسط  زيست همه ساله  بازبينی شده حيطجلوگيری شده و يا اين خطرات به حد اقل برسد. طرح مديريت م

 .زيست مورد تاييد قرار می گيرد وزارت معادن و اداره ملی حفاظت محيط

 

 ابعاد مالی .12

ه تجارت، ماليات مربوط ب مسئول به پرداخت تمام  افغانستان  فعاليت می کنند، درکه  معدنکاریی شرکت ها 

حق االمتياز رقابتی را به وجود . دولت متعهد است تا يک سيستم دنبه وقت معين آن ميباش اجاره و حق االامتياز،

موجود برای و ساير فوايد مالی  ی ماليات تسهيالت می توانند از معدنکاری منرال های صنعتیبياورد. شرکت های 

آن در طرز به شکل تفصيلی   منرالهای صنعتیو جريمه های مربوط به  هزينه. ندصنايع استخراجی مستفيد گرد

 .  گنجانده خواهد شد ذيدخل العمل های ادارات

 ،اندی دارای مجوز قانون که وه مالی برای تمام معدنکارانمتعهد به فراهم آوری تسهيالت الزم به وجاين پاليسی 

 . کردفراهم خواهد  دهی راقرضه زمينه برای معدنکاران کوچک همچنان  .ميباشد 
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 حفاظت محيط زيست .13

، آب، هوا و جنگالت رابطه نزديک دارد. زمين مانندنی با ساير منابع طبيعی معداستخراج و انکشاف مواد 

استخراج منرال های صنعتی تاثيرات  . موارد استفاده ديگر هم دارد  ساحاتی که در آن مواد معدنی پيدا می شود

معدنکاری نبايد در سوء باالی ساير منابع طبيعی مانند زمين ،آب ،هوا وجنگالت وارد می نمايد. فعاليت های 

ساحاتيکه از لحاظ ايکولوجی آسيب پذير واز لحاظ بيولوجيکی غنی باشد،صورت گيرد همچنان جواز استخراج 

پالن مديريت محيط زيست که توسط مقامات ذيصالح تصويب  ،منرالهای صنعتی در عدم موجوديت پالن معدنکاری

 گرديده باشد، اعطا نمی گردد.

ساحاتيکه که در جريان معدنکاری متضرر شده بايد مطابق به مجدد واحيای ط زيستی مديريت حفظ محيپالن   

اين پالن شامل فعاليت های بيولوجيکی  يرد.گ صورت بين المللی ومعيار های پذيرفته شده پاليسی محيط زيست

تا آنجايی که ممکن  . ميباشد اولی آنت معدنی مخروبه به شکل از قبيل گسترش ساحات سبز واحيای ساحا وتخنيکی 

 همزمان با پروسه استخراج صورت بگيرد.بايد احيای اراضی و احداث جنگالت است، 

  و ايمنیصحت   .14

صحت جهت تامين کار ومقررات دولت افغانستان متعهد به اتخاذ تدابير وطرزالعمل ها در مطابقت به قانون 

اموزش های فنی معدنکاری های اغاز فعاليت  از قبل بايد شرکت های معدنکاری. کارکنان معادن ميباشدوايمنی 

اين طرزالعمل ها در برگيرنده موارد  وهمچنان ندآموزش دهرا برای کارکنان احتمالی اگاهی خطرات ومسلکی ،

 د.ذيل ميباش

شرايط در دنکاریجهت فعاليت های مع، امنيت کارکنان صحت وايمنیجلوگيری، حمايت،  پالنهایداشتن  •

 .غير مترقبه

 منفجره  مواداستعمال ذخيره و حمل و نقل، چگونگی  •

 .تداوم برای کارکنان معدن م رت و بص خدمات طبی ئهارا •

 .معدنکاری  هنگام فعاليت هایمردم محل در   حمايت کاملحصول اطمينان از •

و ايمنی را جهت فعاليتهای  استندردهای مربوط به صحتبا همکاری وزارت معادن تندرد افغانستان اداره ملی اس

ز .  وزارت معادن مسئول نظارت و تطبيق اين مقررات و طرنمايدمنرالهای صنعتی طرح وترتيب  کاریمعدن

 خواهد شد.وتخلف مکلف به پرداخت جريمه العمل ها می باشد. در صورت تخطی 
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 مردم محل  ايجاد اشتغال برایوساحات معدنکاری مجدد احيای  .15

 

در فعاليت های معدنکاری که استخراج تکميل می شود، احيای ساحات پروسه  و زمانيکه محدود بوده ذخاير معدنی

معيشت زنده گی  مدآ رد کهکارکنان تعداد کثير  برعالوه. صورت گرفته يک امر ضروری محسوب ميگرددآن 

ی هما هنگدرداشتن پالن مشخص شرکت ها با  معادن از بستن  بعد. بستگی داردشان به فعاليت های معدنکاری 

  ،زيربنايی واقتصادی توظيف گردند.شغلی در پروژهای انکشافی  جهت تامين معيشت بديل دولت

کنند که در آن از احيای سيستماتيک و منظم مناطق متضرر شده توسط پروسه  طرحبناًء معدنکاران بايد پالنی را 

همکاری نمايند (به شمول کمک های مالی) تا برای محل  اهالید. معدنکاران بايد با ذکرگرديده باش معدنکاری

شوند که فرصت های اقتصادی  ديگری منتقلکارگرانی که متاثر شده اند شغل جديدی پيدا شود و يا به ساحات 

 بيشتری در آن وجود دارد.  

 حل اختالف .16

ملی و محلی مانند شورا های از طريق نهاد های فرعی را شرکت های معدنکاری می توانند منازعات اجتماعی 

درحاالتيکه حل منازعات بصورت غير رسمی  انکشافی و شورا های واليتی بصورت دوستانه حل و فصل نمايند.

به محاکم با صالحيت برای حل  آن امکان پذير نباشد، درآنصورت در روشنايی قوانين و مقررات نافذه کشور

 .منازعه راجع خواهند شد

 

 منرالهای صنعتیپاليسی  تطبيق .17

 وب می شود که براساس بوده و منحيث سند اساسی محس بعد از تصويب آن توسط کابينه قابل تطبيق اين پاليسی 

فعاليت نموده و مطابق آن مصوبه های حقوقی و مقرراتی مربوطه وضع خواهد  آن سکتور منرال های  صنعتی 

گرديده و تغييرات موجود در استندردها،  بررسیتوسط وزارت معادن  م وبه صورت متداشد.  اين پاليسی بايد 

  بازار و يا هر موضوع ديگر مورد شناسايی قرار بگيرد. ،الوژی تکن
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