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1. 0Bمقدمه 

خاير بزرگ منرالهای راديواکتيف مانند يورانيم و توريم ميباشد. دولت افغانستان با دارای ذ افغانستان

اد کشور، جهت رشد اقتص تاسکتور معادن تالش می ورزد جديد اش در خصوصی سازی  توجه به نقش

توسعه انکشاف متداوم  را با در نظرداشت اصولکشور ارزش ذخاير معدنی با کاهش فقر و اشتغال زايی

 مسايل ديگرو  ايمنی صحت و از ، نظارت بالهو ز که مديريت تشعشات می پذيرد افغانستاندولت دهد. 

ای حفاظت از صحت منرالهای راديواکتيف بر در فعاليت های معدنکاری و پروسس یمحيط زيست

در  را نقش اساسی ها . اين درک و پذيرش مسوليتمهم است دم و محيط زيست نهايتکارگران، مر

مديريت تشعشعات و زباله، حفاظت از صحت وايمنی و مسايل دارد. دولت   ديدگاه رسيدن به اهداف و

فعاليت های اکتشافی، انکشافی، بهره برداری و احيای مجدد  پروژه که شاملدر تمام مراحل بايد  محيطی 

 . در نظر گرفته شودمعادن ميباشد 

ها برای مديريت  معيار ايجادمنرالهای راديواکتيف،  از صلح آميز استفادهدولت افغانستان بمنظور 

کميسيون عالی انرژی مواد راديواکتيف،  های تشعشات، وضع قوانين و مقررات و نظارت از فعاليت

تعهدات اصول که مبتنی بر  نموده ترويج را ايمنی کميسيون نامبرده فرهنگ  .تاسيس نموده استاتمی را 

مربوط به  شدهاصول متذکره در برگيرنده بهترين روش های پذيرفته  .باشدمي مشترک المللی ملی و بين

گان تجهيزات، معدنکاران مواد معدنی راديواکتيف، تهيه کنندميباشد که شامل کليه امور صنعت هسته ای 

صنعت معدنکاری  و مديريت به انکشافدولت متعهد . يشودم مولدين برق عرضه کنندگان خدمات و

مسايل ايمنی و محيط زيستی، رشد  ای راديواکتيف و محصوالت فرعی آن با درنظرداشتمنراله

برای صلح آميز انرژی هسته ای  دولت افغانستان از استفادهباشد. مي اقتصادی و مصونيت اجتماعی

توليد برق هسته ای، ، مديريت آبهای سطحی و زيرزمينی، طبابت تغذی، مقاصد امنيتی، رشد اقتصادی،

 صنايع و زراعت و غيره، حمايت ميکند.

 

2. 1Bپاليسی فهد  

( مانند  رکشو منرالهای راديواکتيف صنعت معدنکاری و پروسس حمايت از انکشافهدف اين پاليسی 

و استفاده صلح آميز از انرژی اتمی  پذيرفته شده معيار های بهترين در مطابقت به و توريم) يورانيم 

  وصادرات اين مواد به بازارهای جهاتی با درک ارزش استراتيژيک آن برای رشد اقتصاد کشور ميباشد.

مديريت سيستماتيک تشعشعات ناشی از فعاليت های معدنکاری منرالهای  ،همچنان هدف ديگر اين پاليسی

می شده از طرف کميسون عالی اترژی اتتطبيق معيارهای ايجاد  حصول اطمينان ازو واکتيف يراد

 .است افغانستان و معيار های پذيرفته شده بين المللی
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3. 2Bحقوقی   قانونی و چارچوب 

 بودهفلزات  ملی معدنکاری و پاليسی معدنکاریمنرالهای راديواکتيف متمم پاليسی  پاليسی معدنکاری

قابل تطبيق می باشد.  نيز راديواکتيفباالی فعاليت های معدنکاری منرالهای  ها پاليسیاين  احکام 

 يک چارچوب مناسب تا مکلف استوزارت معادن در همکاری با کميسيون عالی انرژی اتمی افغانستان 

حفاظت و  ذباله ها، نترول تشعشات ، حفاظت از صحت و ايمنی کارگران  و مردممديريت و ک را برای

ی معدنکاری ايجاد نمايد. وزارت معادن بايد اطمينان حاصل نمايد که تمام فعاليت ها محيط زيست،

های ايمنی  به اساس معيارنافذه قوانين و مقررات  قانونی بوده و در مطابق به راديواکتيفمنرالهای 

 صورت ميگيرد. بين المللی انرژی اتمی  الی انرژی اتمی افغانستان و آژانسمربوط به کميسيون ع

 

4. 3Bنهادهای ذيدخل کليدی 

تنظيم امور، مديريت امور مالی، حفظ  دولتی ذيل مسوليت اداره، نظارت، مديريت تشعشات، نهادهای

 قراردادهای معدنکاری منرالهایبشری، غنی سازی، تجارت و ارزيابی  محيط زيست، انکشاف قوای

 راديواکتيف را به عهده دارند. 

 وزارت معادن  •

  انرژی اتمی افغانستان کميسيون عالی  •

 وزارت امور داخله   •

 وزارت ماليه  •

 وزارت تجارت و صنايع  •

 اداره ملی حفاظت از محيط زيست  •

 ، امور اجتماعی، شهدا و معلولين وزارت کار •

 بين الوزارتی  کميسون •

نعت ص ظرفيت و انکشاف پايدار ارتقایوجوده را جهت نهاد های م دولت در صورت لزوم

نموده و يا هم نهاد های  ساختار تقويت و تغيير  ،راديواکتيفمنرالهای  و پروسس معدنکاری

  نمايد.  جديد را تاسيس می

 

5. 4Bيتشفاف تعهد در عرصه  

صنعت معدنکاری ساير منرالها نمی باشد اما منرالهای راديواکتيف متفاوت از اکتشاف و بهره برداری

مللی بين ال آژانس پذيرفته شده ی اتمی افغانستان وکميسيون انرژ طرح شده مطابق با معيارهایبايد 

ی انتقاالت، استفاده صلح آميز ايمنی، مديريت تشعشات، تدابير محافظوانرژی اتمی در رابطه به صحت و

 صورت گيرد. هسته ایسالح های  منع تکثيرهسته ای و  انرژی
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اصول انکشاف  در مطابقت باف و پروسس منرالهای راديواکتي وزارت معادن از فعاليت های معدنکاری 

فعاليت ها و استفاده از اين اصول جهت ارتقای مهارت های مسلکی، شفافيت  و با پايدار حمايت ميکند

وزارت معادن تاکيد می کند که سرمايه گذاری ها بايد  امور مديريتی تآ کيد می ورزد.  حساب دهی  در

ز لحاظ محيط زيستی و اجتماعی مصون و مسوالنه از لحاظ مالی انتفاعی، از لحاظ تخنيکی مناسب و ا

   صورت گيرد.   

  

6. 5Bفمنرالهای راديواکتيمعدنکاری   های تخنيکی فعاليت 

 که های رالهای راديواکتيف بايد توسط شرکتاکتشاف، بهره برداری و پروسس منسروی، تفحص، 

شرايط و مکلفيت های مندرج در جواز معدنکاری شان و بهترين و در مطابقت با  اند دارای جواز قانونی

و پروسس منرالهای معدنکاری  تمام فعاليت هایصورت گيرد. روش های پذيرفته شده بين المللی 

راديواکتيف بايد مطابق به شرايط و مقررات وزارت معادن و کميسون انرژی اتمی افغانستان باشند. 

تشعشات، امور  پالن های جامع را برای مديريت بايد  راديواکتيفمعدنکاری منرالهای   یها شرکت

بمنظور حفاظت محيط زيست درتمام مراحل انکشافی و عملياتی تدوين نمايند. و صحی، ايمنی، ذباله ها

جلوگيری از خطرات احتمالی و استفاده درست منابع طبيعی و انرژی و بادرنظرداشت تغييرات در 

اين پالن بايد بطور منظم ارزيابی و در صورت ضرورت تجديد گردد. شرکت  ،فعاليت ها و ساحه کار

ری مکلف به ارزيابی تاثيرات محيط زيست برای فعاليت های معدنکاری منرالهای معدنکا های

صحت و ايمنی کارگران و  سواالت و نگرانی های مربوط به تشعشات،راديواکتيف که جوابگوی تمامی 

شرکت ها مکلف به ارايه پالن های . اند، عی باشدزيست و تاثيرات اقتصادی اجتما، محيط مردم، ذباله ها

 مديريتی خطرات و تشعشعات ارزيابی شده به وزارت معادن ميباشند. 

 

7. 6B،ايمنی و حفاظت محيط زيست  صحت 

محافظت اند تا موارد ذيل را جهت های معدنکاری در تمام مراحل انکشافی و عملياتی مکلف  شرکت

 . رعايت نمايند تمحيط زيس ، اهالی محل وکنانکارکارگران و 

a( به در صورتی مجوز  منرالهای راديواکتيف شرکت های معدنکاریتشعشات:  از نيتمصؤ

 ايجاد منفعت برای جامعه و کشور باشد فعاليت های شان باعث منابع تشعشعاتی اند که معدنکاری

شرکت های معدنکاری مکلف اند تا .  و همچنان  توانای  کاهش هرگونه تشعشعات را داشته باشند

خطرات ناشی از تشعشعات را  با در نظرداشت عوامل اجتماعی و اقتصادی آن تا حداالمکان 

که توسط )  ، Dose limitقرار گرفتن در معرض تشعشعات(مجاز . همچنان حدکاهش دهند

ور شرکت به همين منظتطبيق نمايند. را  ،ميسون عالی  انرژی اتمی وضع شدهوزارت معادن و ک

که در معرض  را کار های معدنکاری بايد به اساس خطرات احتمالی، کارکنان ساحوی و ساحات

شرکت ها بايد حد مجاز قرار گرفتن در معرض تشعشعات را دسته بندی نمايند.  ،خطر قرار دارند
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تاثيرات سؤ محيطی به صورت درست پالن نموده و از آن  وها  کننده گانو بازديد برای کارمندان

 نظارت نمايند. 

b( ديد برای کارمندان و باز را شرکت ها بايد وسايل محافظتی انفرادی  :تجهيزات محافظت انفرادی

خطرات مناسب و در مطابقت با  . تجهيزات مذکور بايد برای کنترولکنندگان معدن فراهم سازند

توسط کميسون عالی انرژی اتمی و ادارات مربوطه بين المللی وضع  که و مشخصات هامعيار

ن اياز مراقبت  را در رابطه به استفاده ومربوطه  شرکت ها بايد کارمندان . دنباشگرديده ، 

 . تجهيزات بصورت درست آموزش دهند

c( :بايد از آلوده ساختن آب، خاک و هوا اجتناب  بصورت عموم، شرکت ها حفاظت محيط زيست

 را معدنکاریسؤ و تاثيرات  طبيعی و انرژی استفاده اعظمی نمودهاز منابع  ند. شرکت ها بايدورز

 د.  نبه حد اقل کاهش ده باالی محيط زيست

  

8. 7B مسوليت اجتماعی 

سهمداران و پروسس منرالهای راديو اکتيف بايد تمام  در تمام مراحل معدنکاری معدنکاری شرکت های

و  قراردادی ها و اهالی محل را بصورت درست از جريان فعاليت های شان آگاه ساخته ،کنانکاربشمول 

نها ، نظريات آند. شرکت ها بايد با متاثرين فعاليت های معدنکاری مشوره نمودهحمايت آنها را بدست آور

  و به نگرانی های شان رسيدگی نمايند.  ردادهرا بدقت مورد بررسی قرا

 

9. 8Bمواد زيان آور مديريت 

مواد زباله ها و ، اديو اکتيف) بشمول محصوالت، رسوباتتمام مواد زيان آور (راديو اکتيف و غير ر

 وزارت معادن و وضع شده توسطقانون و مقررات  بامصئون، محفوظ و در مطابقت  به شيوه بايد ملوث

شرکت های معدنکاری از اضرار مواد بيکاره و ملوث به اداره و دفع گردد. ، انرژی اتمیکميسون عالی 

 را انتشار تشعشعات محيط زيستحفاظت جهت مصؤنيت مردم و شيوه سيستماتيک جلوگيری نمايند. 

و ساير محيط زيست تاثيرات از  وژی جلوگيری از آلودگی، نظارت که شامل تکنال ستراتيژی هااتوسط 

يرفته شده و به استفاده تکنالوژی پذ مکلفشرکت های معدنکاری . مديريت نمايند ،باشدتدابيرمحافظتی 

مديريت انبارهای مواد معدنی و به  همچنانباشند.ميمعدنکاری منرالهای راديواکتيف  مطابق به صنعت

انبار های . نمايندتوجه خاص   ابعخاک  و ساير منو  ، آبمنابع ملوث کننده مانند احجار بيکاره، ذباله ها 

 برای ذباله های حاصله از فعاليت های معدنکاری و پروسس منرالهای راديواکتيفن مخصوص و مصئو

 صورت گيرد.  اقدامات الزمبستن آن  و برای نظارت، مراقبت و طرح و ديزاين نموده
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10. 9Bحوادث و حاالت اضطراری 

 مشخص نموده و جهت جلوگيری وکاهشارزيابی و  راوقوع حوادث  کاری بايد عواملمعدنشرکت های 

ل متداوم به حوادث را طرح نموده و بشک واکنش وپالن حاالت اضطراری نمايند.  تدابير الزم را اتخاذآن 

ميکانيزم برای گزارش دهی و تفتيش جهت کشف عوامل اصلی وقوع از آن نظارت صورت گيرد. 

 . اتخاذ گرددزم برای حل آن حوادث ايجاد و اقدامات ال

 

11. 10B انتقال مواد زيان آور 

مواد زيان آور (راديو اکتيف و غير راديو اکتيف) بشمول محصوالت،  یبسته بندی و انتقال تمام

 ين،انومصئون، محفوظ و در مطابقت با ق بطوررسوبات، زباله ها و مواد ملوث بايد به يک محل مناسب 

 صورت گيرد. ملی و معيار های پذيرفته شده بين المللی، رهنمود های نافذه کشور و معيارهای مقررات

 

12. 11Bانکشاف منابع بشری 

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

تا متضمن يک نيروی متخصص در تمام سطوح  برای انکشاف صنعت معدنکاری گردد. دولت با 

اری برنامه های را جهت ارتقای ظرفيت، آموزش های اختصاصی و همکاری شرکت های معدنک

شرکت انکشاف تکنالوژی محلی برای صنعت معدنکاری منرالهای راديواکتيف ارايه می نمايد. همچنان 

و  فراهم ساختهساحوی  کارمندانبرای تمام احتمالی  خطراتاز جهت آگاهی  آموزشی راهای برنامه ها 

را نيز در همچو  ، انجام مکلفيت های استثنايیشايستگی کارکنان توانمندی وحصول اطمينان از برای 

  د. نو تجديد نماي اين برنامه ها را بطور منظم ارزيابی بايد شرکت های معدنکاری د.نبگنجانها برنامه 

 

13. 12Bمحصوالت راديواکتيفی حفاظت از  

دولت افغانستان با تطبيق قوانين نافذه، معيارهای ملی و بين المللی و موافقت نامه با سهمداران متعهد به 

 حفاظت محصوالت راديواکتيفی ميباشد. 

 

14. 13Bتجارت خارجی 

و شرايط  نافذه کشور مقررات بايد طبق قوانين و مواد راديواکتيفی محصوالت  اترصاد تجارت و

 صورت گيرد.  کميسون عالی انرژی اتمی

 

15. 14Bپاليسی  تطبيق 

از تاريخ تصويب آن توسط کابينه قابل تطبيق بوده و بحيث سند  ی منرالهای راديواکتيفپاليسی معدنکار

که بر مبنای آن چارچوب قانونی و  متمم پاليسی ملی معدنکاری و پاليسی معدنکاری فلزات تلقی ميگردد
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 وزارت معادن .و تطبيق خواهد گرديد طرح برای فعاليت های معدنکاری منرالهای راديواکتيف حقوقی 

اين پاليسی را به شکل متواتر و با در نظرداشت آگاهی  افغانستان با همکاری کميسون عالی انرژی اتمی

کند بررسی از تغييرات درتکنالوژی، معيارها، بازار و مسايل ديگری که در جريان تطبيق آن بروز مي

 خواهد کرد.
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