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 :مقدمه. 1

نسبت به ديگر  نقش کليدی راميتواند سکتور معادن رشد . و نفت و گاز ميباشدنستان دارای منابع سرشار منرالی افغا
منابع معدنی کشور دولت افغانستان می خواهد  بنآ، نمايد.ايفا  کشور مدتدراز مدت وكوتاه در انکشاف اقتصادی سکتورها 

کاهش فقر و بهبود انکشاف اجتماعی،  ،اقتصادیپايداربرای رشد و تنظيم کند تا فرصتهای مهمی  را به شکل منظم اداره
 . فراهم گرددکيفيت زندگی مردم 

 مثبتبه اثرات  توجهبا  یبه انكشاف صنعت معدنكارمتعهد  زيست،نظرداشت حفاظت از محيط دولت افغانستان با در 
های سکتور  ه گذاریيسرما جلبدولت افغانستان . باشديم ،رددكشورگ پايدار توسعه كه منجر به اجتماعی اقتصادی و
ق يست كشور تشويط زيمحاز  تظو حفا ی، اجتماعیتصاده اقعتوسبا در نظر داشت  را یت معدنكارصنع درخصوصی 

 تا بنابراين، اين پاليسی بر تالش دولت جهت کاهش چالشهای عمده در برابر صنعت معدنکاری تاکيد ميورزد د.ينما یم
 در كشور فراهم گردد.  ای مذکورو متناسب با فعاليت ه متعادل انکشاف پايدار

ت انکشاف فرصت های طويل المد ها و به نيازمندیبا توجه  یهای معدنكارتيفعال ديد وسيعی نسبت به  دولت افغانستان
مصونيت های  ،ازيربناه اشتغال و ايجاد قيطر از در انکشاف اجتماعی را مهمینقش  یمعدنكار. بناًء داردجامعه ومحالت 

منابع و ، ی تخنيکیمهارت هاو، ايجاد فرصت های آموزش نکارگرا ايمنی ، صحت ومحيط زيست ، حفاظت ازاجتماعی
 ايفا می کند.  معيشتبديل 

انکشاف اجتماعی  موردافغانستان در  جمهوری اسالمی نشان دهنده اراده قوی دولت اجتماعی در امور معادن پاليسیطرح 
   کشور تنظيم مينمايد.دنکاری معفعاليتهای را در متداوم اجتماعی  پروسه انکشاف پاليسیسکتور معادن ميباشد. اين 

 پاليسی اجتماعی در امور معادن: فاهدا. 2

فراهم ن، ، اشتغال، تهيه مسکتسهيالت و ها زيربناانکشاف اجتماعی مانند ايجاد امور معادن درپاليسی اجتماعی  اساسی هدف
ف پاليسی اهدا .در کشور است زندگیبلند بردن سطح و  اجتماعی تاثيرات منفیويا كاهش  یريجلوگخدمات اجتماعی، آوری 

در فعاليت پروژه های  اهداف ذيلحصول اطمينان از تحقق ومطابقت با قوانين فعلی کشور معادن در اموردراجتماعی 
 :ميباشدمعدنکاری  مختلف 

 فقر و کاهش شد و انکشاف اجتماعی و اقتصادی تقويت روند ر •
 در رشد و انکشاف جامعه  مردم محل سهم گيریتشويق  •
 های معدنکاری پروژه  از مناطق  متضرردر محيط زيستی و تاثيرات منفی اجتماعی تالش جهت کاهش  •
 جلوگيری يا جبران خساره ضايعات اموال و منابع معيشتی   •
 و ايمنی  صحت بشمول کارگران اجتماعی حفاظت از حقوق  •
 ملی بر طبق قوانين حمايت از اصول تساوی جندر •

 نهاد های ذيدخل:. 3

دولتی پاليسی سازوتنظيم کننده تمام امورفعاليت های معدنکاری مکلفاست وزارت معادن به حيث يک اداره  وزارت معادن:
آنرا ا يباالی جوامع محلی با هماهنگی ادارات ذيدخل جلوگيری و آن  تا در جريان فعاليت معدنکاری از عوامل تا ثيرات سوء

 حداقل رساند.به 

غرض تحقق وزارت کار و امور اجتماعی شهداء و معلولين بر حکم قانون  وزارت کار و امور اجتماعی شهداء و معلولين:
آموزش های مسلکی برای سکتور های وفرصت های مناسب تخنيکی وخدمات اجتماعی، ، ، سهم گيریحفاظت اجتماعی
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را  شرکت ها ه شده توسطيتهکه  اجتماعیتأثيرات گزارش ارزيابی  تيمسئول .مختلف بشمول سکتور معادن را فراهم نمايد
 .به عهده دارد

 :نیيچارچوب حقوقی وتقن. 4

و  قانون معادن و قانون كاركشور اسالمی افغانستان جمهوری پاليسی اجتماعی در امور معادن به تاسی از قانون اساسی
پاليسی اجتماعی در امور معادن باالی تطبيق قوانين و  طرح گرديده است.استراتيژی انکشاف ملی افغانستان  درهماهنگی با 

مقررات ملی و معيار های شناخته شده ای بين المللی در رابطه با انکشاف اجتماعی در تمام فعاليت های معدنکاری تآکيد می 
 ورزد. 

 :اجتماعیزارش ارزيابی تاثيرات گ. 5

 مربوط به تاثيرات عی وارزيابی تاثيرات اجتما مکلف به معدنكاري جواز فعاليت دارنده  ،معدنکاری آغاز فعاليتقبل از
در ارتباط با  یمعدنكار یت هايفعالتاثيرات اين ارزيابی بايد توجه خاص باالی  نجام دهند.ا در ساحه معدنکاری جندر را

 دارنده جواز . باشد محل مردم جزئيات پروسه مشوره دهی و سهمبايد شامل اين ارزيابی همچنين، طبقه اناث داشته باشد. 
 يه نمايند. اگزارش ارزيابی تاثيرات اجتماعی را به وزارت معادن ارمکلف اند که 

 :معدنکاریاجتماعی معيار های . 6

للی در بخش اجتماعی سکتور شناخته شده بين المهای  معيار معيار های ملی و همچنين دولت افغانستان متعهد به تطبيق 
ناشی از فعاليت اجتماعی و محيطی  سوء تاثيرات باعث جلوگيری و يا کاهش  دتوان یم معيار هااين  ميباشد. تطبيق دنامع

پذيرفته شده  هایبه تطبيق معيار های ملی و معيارمکلف  دارنده جواز  د.ش دهيرا افزاهای معدنکاری شده و اثرات مثبت آن
 بين المللی  در امور اجتماعی سکتور معادن ميباشند.

 رسيدگی به شکايات اهالی:. 7

در  آنهااز طريق آن به شکايات تا   هستنداهالی منطقه برای سمع شکايات  خاصيک ميکانيزم مکلف به ايجاد  دارنده جواز
چنين ميکانيزم حمايت پاليسی اجتماعی درامورمعادن ازايجاد و بصورت رضايت بخش رسيدگی صورت گيرد. موعد مناسب

 .تاکيد مينمايد آن یباالو

 اجتماعی:منفی  تکاهش تاثيرا. 8

  گزارش ارزيابی تاثيرات اجتماعی بايد در برگيرنده  تمامی تاثيرات سوء انکشاف معادن باالی مردم محل باشد. اين گزارش
سهمگيری فعال مردم محل در پروسه  .نمايده يارا کاهش اثرات سوءجلوگيری و يا برای مناسب را پيشنهادات وراه حل های 

گزارش مذکور توسط وزارت  گيرد. صورت هو در زمينه با آنها مشورارزيابی تآثيرات منفی معدنکاری شرط اساسی بوده 
 معادن و نهاد های ذيدخل تصديق شده و از تطبيق آن به صورت منظم نظارت خواهد شد. 

ملی و معيار های پذيرفته شده بين المللی معيار های به رعايت از  فمکلمعدن،  حفظ حقوق کارگران برای  دارنده جواز
حق تشکيل اتحاديه  نقض حقوق، عدم تاديه، کارگران خورد سناستخدام کارگران بشکل اجباری، از  استفاده. ميباشند

برخورد قانونی دولت افغانستان مواجه خواهد شد. پاليسی  اب و ساير موارد معيار های صحت و ايمنی کارگران، تخطی از
 حمايت می نمايد.آن ن کاهش دهد از آ معياری کلبش رااثرات منفی اجتماعی که دارنده جواز اجتماعی در امور معادن از

 :اجتماعی  انکشاف متداوم. 9

های  بايد تمام پالنت ها شرک بايد بر مبنای اصول انکشاف متداوم صورت گيرد. کشورفعاليت های معدنکاری در تمام 
به اساس اصول را  بستن معادن و اسکان مجدد  ،مکلفيت های اجتماعیو فرهنگی،  اقتصادی ،انکشاف اجتماعیبه  مربوط
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 از سوی وزارت معادن، اجتماعیارزيابی اثرات محيط زيستی و با درنظرداشت اين پالنها  نمايند.طرح انکشاف پايدار 
  تاييد قرار می گيرند. مورد  اداره ملی حفاظت محيط زيستو  ، شهدا و معلولينامور اجتماعی و وزارت کار

  موافقت نامه انکشاف جوامع .10

جوامع با دولت و نامه انکشاف جوامع را قبل ازآغازفعاليت معدنکاری  موافقت ،استجوازفعاليت معدنکاری مکلف  دارنده
  لیهمآهنگی دولت وارگانهای دولتی محجوامع را با   هايمندی زنياارزيابی مكلف به انجام جواز هعقد نمايند. دارندمتضرر

 اين پالن مديريتی مربوط به و جوامع  نيازمندی ارزيابی گزارش نجام دهد. ا قبل از عقد موافقت نامه انكشاف جوامع
می نظارت  بصورت دقيق از تطبيق اين موافقت نامهارگانهای دولتی محلی  دولت و ..گردد توسط دولت تائيد بايد ارزيابی

 کند. 

 حل منازعات:.11

شورا های  و ی انکشافیاز طريق نهاد های فرعی ملی و محلی مانند شورا هارا منازعات اجتماعی می توانند  دارنده جواز
 ،درحاالتيکه حل منازعات بصورت غير رسمی آن امکان پذير نباشد بصورت دوستانه حل و فصل نمايند. واليتی

 به محاکم با صالحيت برای حل منازعه راجع خواهند شد. مقررات نافذه کشورو قوانين  یشنايدرآنصورت در رو

 :انکشاف جوامع محلی. 12

تی ارگانهای دول و دارنده جواز، جوامع محلی با تشريک مساعیو وزارت معادن با استفاده از حداکثرامکانات دست داشته 
با مکلف اند تا ام فعاليت معدنکاری گدرهن دارنده جوازرا تسهيل مينمايد.  کاریهای معدن فعاليت هماهنگیمحلی پروسه 

، کارگرانن بشمول بديل معيشت، آموزش دمع حهسادر انكشاف جوامع محليبرای  را یگزينه هايهماهنگی دولت افغانستان 
 در نظر داشته و اجرا کنند.  وغيرهاستخدام کارگران ، پروسه اسکان مجدد تسهيالت صحی،

  ی موارد ذيل اند:به اجرا مكلف مردم محلاجتماعی  و رشد اقتصادیارتباط با در  دارنده جواز

امه های سرمايه گذاری اجتماعی برنراه اندازی  و مردم محلی ها، ظرفيت ها و مهارت های دقيق نيازمندارزيابی  •
 ؛مطابق ارزيابی متذکره

 جوامع محلي؛ ظرفيت سازی و انکشاف مهارت های تمرکز باالی  •
 ؛حمايت تجارت های محلی برای رشد و انکشاف  اقتصاد محل و منطقه از طريق فرصت هاايجاد  •

 تسهيالت:خدمات و  .12.1

لولين برای ترتيب اجتماعی، شهدا و معوزارت معادن متعهد به همکاری و ايجاد ارتباط نزديک با وزارت  کار و امور 
ه در قانون کار افغانستان در مورد عدم هايی ک شرکت ها بايد تمام مکلفيت .ی ظرفيت در اين سکتور ميباشدااستراتيژی ارتق

ات صحی تبعيض در استخدام، ساعات  کاری، رخصتی و اضافه کاری، آموزش های مسلکی، انکشاف مهارت ها، معاين
 دارنده جواز .رعايت نمايند ،انون درج شده استو ساير موارد که در اين قی، خدمات صح، ينات اجتماعیکارگران، تام
موارد ذيل  االیبپاليسی اجتماعی در امور معادن  د.نميباشدر معادن ران گکارصحی و ايمنی  هايآموزش ه مكلف به ارائ

 دارد:تاکيد 

 فنی و مسلکی ارائه آموزش های •
 منظم از وضعيت صحی کار گران های مراقبت  •
  ايمنی خدمات صحی  فراهم آوري •
 های کاری نوبتکنترول و نظارت از  •
 جامعه  خود سهم فعال داشته باشندگروه هائيکه در حاشيه قرار دارند تا در انکشاف  توجه به •
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 ايجاد فرصت های شغلی برای جوامع محلی   •

 واسکان مجدد استمالک زمين. 13

مين و اسکان استمالک ز ،که قبل از فعاليت معدنکاری صورت می گيرداجتماعی ارزيابی تاثيرات  در بايد دارنده جواز
زمين،  از استفاده، استمالک زمين، مالکيت زمينبايد دربرگيرنده مواردی مانند  اين ارزيابیمد نظر داشته باشند.  مجدد را 

باالی آنها و نيازمندی  تاثيرات احتمالی پروژه متضرر پروژه، سطح عوايد ايشان، ضعيت زندگی قبلی افراداسکان مجدد، و
مانند زنان، کهنساالن و ی عالوه براين، ارزيابی مذکور بايد اثرات بيجا سازی اقشار باشد. پروژهسوء های کاهش اثرات 

مطابق به قانون معادن و  معدن ساحهموجود در  استمالک زمين .در نظر گيرددارند را  یآسيب پذير ينبيشتر که اطفال
و ساير  منازل ،شده جبران خساره ارزش زمين های استمالکمکلف به  دارنده جوازگيرد. ميقانون استمالک زمين صورت 

 اساس قيمت های فعلی بازاررا به جبران خساره زمين های استمالک شده مکلف اند که  دارنده جواز .دنميباش دارايی ها
 .بپردازند

 رمتضر مردمبا در پروسه پالنگذاری و تطبيق برنامه های اسکان مجدد تا ا هماهنگی دولت محلی مکلف اند ب دارنده جواز
. پالن اسکان مجدد بايد شامل برنامه های انکشاف سازند مساعدرا سهم گيری های و برای ايشان فرصت کرده  مشورهمحل 

در نظر  را کافی برای تمام مصارف اسکان مجدد و جبران خساره افراد بيجا شدهبايد وجوه مالی اين پالن د. باش نيز يمحل
ارتقای ظرفيت و کاريابی برای اشخاص متضرر جهت برنامه های آموزشی  برگيرندهپالن مذکور بايد در ،همچنان. يردگ

 . کنند و اجراطرح انکشاف متداوم اساس  رب رااسکان مجدد  پروسهبايد   دارنده جواز باشد.پروژه 

روش های پذيرفته  زرا با استفاده ا استمالک زمين و اسکان مجددپروسه  بايد در مشوره با دولت و مردم محل دارنده جواز
استمالك و اسكان بين المللی  شناخته شدهروشهای استفاده از  امور معادن انجام دهند. پاليسی اجتماعی درشده بين المللی 

  مجدد حمايت مينمايد.
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امور معادن صحت وايمنی کارگران در و طرزالعمل  پاليسی تطبيق کشور وکار  قانون مکلف به رعايت از دارنده جواز 
يا ساختن همجهت  بی خطرنيک خت از معيارهای پذيرفته شده بين المللی استفادهبر  زالعمل متذکرهپاليسی و طر. می باشند

  تاکيد می نمايد. برای کارگران كاریشرايط مصئون 

 :فعاليت معدنکاریپس از ختم  سازی برای جوامع محلی  فرصت. 15

مناطق  خصوصا دراين مسئله ممکن است جهت تامين نيازهای خود وابستگی بيش از حد به معادن پيدا کنند. جوامع محلی 
با ترک فعاليتهای . بروز ميابد شوند و در معادن مشغول به کار می رها كردهرا  مالداريمردم  زراعت وکه روستايی 

دکفايی غذايی جوامع از غذای خود را وارد کرده و در نتيجه از خوزراعتی و مالداری، جوامع محلی ممکن است بخشی 
شدن با شرايط پس از آمادگی الزم را برای مواجه وامع پيدا می کند که ج . اين وابستگی زمانی افزايشکاسته می شودمحلی 

تالش الزم را جهت اری در جريان فعايت معدنک  دارنده جوازبا ی همکاردر . وزارت معادن ختم معدنکاری نداشته باشند
 .انجام می دهد فعاليت معدنکاری پس از ختمسازی برای جوامع محلی   فرصت به  دستيابی

 توانمند کردن جوامع محلی:در دولتنقش 15.1
اولويت های  جوامع  بايدمحلی  ادارات نقش کليدی را دارند. ه در جريان پروژ یدر توانمندی جوامع محلحلی مادارات 

قبل از فعاليت معدنکاری شناسايی  اشته باشند،به همراه دهايی را پس از فعاليت معدنکاری   توانند فرصت که می را محلی
بايد جهت عدم وابستگی جوامع محلی به فعاليتهای معدنکاری پس از ختم آنها برنامه ريزی اقتصادی محلی  ادارات . نمايد

 پنداشته ميشود.  برنامه ريزی هااين در تمام شرط اساسی  حلیمع ممشارکت فعال جواکنند. 
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 رياست پاليسی وزارت معادن

ف متداوم جوامع انکشا برایرا  برنامه هايیست تا مکلف ا دولت ،بعد از بستن معادن قبل از آغاز فعاليت های معدنکاری و
اجتماعی تاثيرات بستن معادن، ارزيابی های در بر گيرنده اين برنامه ها بايد نمايد.  طرح یمحل اداراتی گبا هماهنو محلی 

 .مديريت مناسب آنها باشندومحيط زيستی و 
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های ايجاد  صتدن را به حداقل و فرابستن مع تاثيرات سوء توانند با همکاری هم میمحلی و جوامع  ادارات ، دارنده جواز
قبل از آغاز فعاليت معدن  و جوامع محلی دولتی پالن بستن معادن را با هماهنگ بايد دارنده جوازبرسانند.  شده را به حداکثر

  طرح کنند.کاری و در مطابقت با پاليسی حفظ محيط زيست در امور معادن 
 محلیجوامع  باالی اجتماعی و کاهش تاثيرات سوء محيط زيستحفظ مسايل پالن بستن معادن  در طرح بايد دارنده جواز

محلی  وامعی جيات و اولويت هاخواست ها، نظر در برگيرنده بايد معادن بستن پالن. را در نظر گيرند دناپس از بستن مع
حمايت می باشد  طرح گرديدهر ابراساس اصول انکشاف پايدپالن بستن معادن که سی اجتماعی در امور معادن از . پاليباشد
 .نمايد
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اجتماعی  با همکاری ادارات ذيربط درتمام فعاليت هایو تصويب شورای وزيران  بعد ازپاليسی اجتماعی در امور معادن 
 معدنکاری قابل تطبيق ميباشد.
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