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پیشگفتار

سکتور  یک  ایجاد  به  متعهد  افغانستان  اسالمی  جمهوری 
پاسخگو و شفاف در بخش معادن است، دلیل آن نیز این 
است که سکتور معادن به مثابۀ بزرگترین فرصت در راستای 
افزایش رشد اقتصادی محسوب می گردد. دیدگاهِ راهنمای 
ما در این راستا، استفاده پایدار از سرمایه های طبیعی برای 
ایجاد سرمایۀ مالی غرض توسعه و تضمین آزادی، امنیت و 
حقوق تصریح شده در قانون اساسی، می باشد. با استفاده از 
توانایی های بالقوۀ خویش، ما متعهد بر ایجاد زمینه های رشد 
برای  مالی  منابع  جذب  کشور،  شهروندان  برای  اقتصادی 
دولت و رفاه بیشتر در میان نسل های کشور، هستیم. ولی با 
آن  هم، طوری که در اکثر کشورها مشهود است، نباید فقط 

به برخورداری از نعمت های منابع طبیعی اکتفا کرد. 

قبال  تأثیر معکوس در  منابع سرشار طبیعی  به  طور معمول 
سیاسی  اقتصاد  آمدن  وجود  به  موجب  منابع  این  دارد، 
خلق  سبب  همچنان  و  بطی،  رشد  منازعات،  بلند  سطح  با 
»نفرین منابع طبیعی« می شوند. با درک این موضوع، دولت 
افغانستان یک رویکرد طویل المدت را پیرامون منابع طبیعی 
کشور  اتخاذ کرده است. تنظیم ساختارهای نهادی، مبانی 
برای  را  زمینه، شرایطی  این  در  پالیسی ها  و طرح  حقوقی، 
افغانستان میسر خواهد ساخت تا در دهه های پیشرو از یک 
متوسط  درآمد  با  کشوِر  یک  به  پایین،  درآمد  با  کشوِر 
مبدل شود. اما اتخاذ تصامیم نادرست پیرامون این موضوع 
اقتصادی  بطی  رشد  و  بحران  به سوی  دوباره  را  افغانستان 

سوق خواهد داد.

ما کارکردهای چندین کشور را  این سند،  تهیه  در هنگام 
کلیدی  اصول  از  بعضی  و  داده  قرار  بررسی  و  غور  مورد 
آن ها را در مورد افغانستان مدنظر گرفته ایم. نخستین اصل 
آن، شفافیت می باشد. در اغلب موارد نبود شفافیت جوانب 
ذیدخل را بر آن می دارد که به جای این که قراردادها را 
به نفع تمام شهروندان ترتیب نمایند، به نفع اشخاص ترتیب 
سکتور  این  در  ما  که  را  اساسی   تغییر  نخستین  می نمایند. 
به روزرسانی  و  تجدید  از  اطمینان  حصول  نمودیم،  اِعمال 

تمام  کاپی  موجودی  و  اسکن  و  دیتابس،  در  اطالعات 
قراردادهای مربوط به معادن بود. اِعمال این استندردها تمام 
جوانب ذیدخل در این سکتور را بر آن می دارد که موضوع 

شفافیت را مد نظر گیرند.

خصوص  در  را  خود  فعالیت های  باید  افغانستان  دولت 
با  مورد نظر  ساحات  و  منرال ها  فرعی  سکتورهای 
درنظرداشت کمترین میزان محدودیت  اولویت بندی نماید. 
صنعتی  منرال های  ساختمانی،  مواد  قراردادهای  ما  مثاًل 
سنگین،  فلزات  به  نسبت  را  قیمتی  فلزات  داوطلبی های  و 
زیربناهای  اکنون  تا  زیرا  داد،  خواهیم  قرار  اولویت  در 
خصوص  در  برق  انرژی  تأمین  و  حمل ونقل  جهت  الزم 
ایجاد  با  و  زمان  با گذشت  اما  ندارد  فلزات سنگین وجود 
داوطلبی  به  نیز  را  بزرگ  معادن  ما  الزم،  زیرساخت های 

خواهیم سپرد.

پترولیم  و  معادن  وزارت  استراتیژی،  این  تطبیق  به  منظور 
را باید طوری انسجام بخشیم که روی فعالیت های اساسی 
مشغول  وزارت  این  حاضر  حال  در  نماید.  تمرکز  خود 
طرح پالیسی و تنظیم سکتور معادن بوده و همچنان مالک 
صنایع  عرصه های  در  که  می باشد  دولتی  تصدی های 
فعالیت  کیمیاوی  کوِد  و  طبیعی  گاز  سمنت،  ذغال سنگ، 
و  تنظیم کننده  فعالیت های  که  باوریم  این  بر  ما  دارند. 
به  مستقالنه  شکل  به  زمان  مرور  به  وزارت  این  عملیاتی 

پیش برده شود.

ما باورمند هستیم که این اصول همراه با منابع طبیعی سرشار 
میسر  اقتصادی  رشد  جهت  را  مناسب  شرایط  افغانستان، 
سطح  می بخشد،  گسترش  را  کشور  مالیاتی  مبنای  ساخته، 
عواید را به شکل متوازن بلند می برد، و سبب تولید ثروت 

بین النسلی می گردد.

محمد اشرف غنی
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
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خالصه اجرایی

۶

در این عرصه الزم است تا دولت یک سلسله مقرراتی را 
سند  این  نماید.  اِعمال  منابع   این  اصولی  استخراج  جهت 
رویکردی را جهت حصول اطمینان از این که چگونه منابع 
طبیعی برای منافع همه شهروندان کشور مورد استفاده قرار 
مؤفقانه  زمینه  این  در  ارایه می نماید. در صورتی که  گیرد، 
بیالنس  بهبود  مالی،  منابع  افزایش  شاهد  نماییم،  عمل 
تجارت، و حصول اطمینان از  این که ما مایحتاج نسل های 

آینده خود را تأمین می نمائیم، خواهیم بود.

این سند با پرداختن به مرور اجمالی منابع طبیعی افغانستان 
آغاز می شود. یافته های ما بیانگر این نکته است که در میان 

میلیارد   2.2 دارای  افغانستان  تخمینی  به طور  منرال ها،  سایر 
 1.3 آهن،  رگه های  حاوی  معدنی  سنگ های  تُن  متریک 
میلیارد متریک تُن سنگ مرمر، 30 میلیون متریک تُن مس، 
1.4 میلیون متریک تُن منرال های خاکی کمیاب، و 2700 
کیلوگرام طال می باشد. اما با آن که این ارقام در ذات خود 
سطح  در  که  بپذیریم  باید  است،  بزرگ  ذخایر  نمایان گر 
بزرگترین  دارای  کتگوری ها  این  از  یک  هیچ  در  جهانی 
منابع نیستیم  )به طور مثال، از مجموع 1 تریلیون متریک تن 
ذخایر مس جهان، 210 میلیون متریک آن در کشور چیلی 
موجود است(. با آن هم، ما می توانیم در بسیاری از بازار ها 

یکی از بازیگران مهم محسوب شویم.

این سند محدودیت های فراروی سکتور معادن را نیز مورد 
محدودیت ها،  این  اساس  بر  سپس  و  داده  قرار  بازنگری 
را  اقدامات در خصوص معدن کاری  و  نظر  ساحات مورد 
حقوقی  مبنای  ما  سند  این  در  است.  نموده  اولویت بندی 
راستای  در  را  پیشنهاداتی  و  مطالعه  را  معادن  سکتور 
ما  برعالوه،  نمود.  ارایه خواهیم  اساسی،  اصالحات  اِعمال 
پیشنهاداتی را جهت تجدید ساختار وزارت معادن و پترولیم 
ارایه می نماییم، و همچنان چارچوب انکشاف مواد معدنی 
را با درنظرداشت نوعیت صنعت و ساحه آن ارایه می نماییم 
و در اخیر پیشنهادات خویش را به طور فشرده مطرح نموده 

ایم.

نقشۀ راه سکتور معادن

افغانسـتان دارای منابـع رسشـار 
والیت هـای  همـۀ  در  مرنالـی 
خـود می باشـد، ایـن کشـور دارای 
معدنـی  سـنگ های  بـزرگ  ذخایـر 
حـاوی رگه هـای آهن، مـس، طال، 
مرنال هـای خاکـی کمیاب و سـایر 
منابـع طبیعـی بـه سـطح جهانـی 

می باشـد. 
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مرور اجاملی
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برای این که وضعیت منابع طبیعی افغانستان از شکل تخمینی 
آن بیرون و به ذخایر احتمالی و تثبیت شده کتگوری بندی 

شوند، مطالعات متعددی صورت گرفته است. 

این مطالعات در اواسط قرن بیستم آغاز شد، زمانی که اتحاد 
جماهیر شوروی و متحدان شرق اروپایی  اش طیف وسیعی 
افغانستان  طبیعی  منابع  به  رابطه  در  را  اطالعات  و  آمار  از 
شامل  شده،  انجام  مطالعات  نمودند.  تهیه  و  جمع آوری 
تحلیل  و  سیستماتیک جغرافیایی، جمع آوری  نقشه برداری 
سنگ ها و الیه های رسوبی، سروی های هوایی جیوفزیکی، 

و اکتشاف منظم منرالی بوده است.1

بعداً درجریان دهۀ گذشته، اداره انکشاف بین المللی ایاالت 
متحدۀ امریکا )USAID( یک سلسله سروی های را تمویل 
نمود که به صورت مشترک توسط ریاست عمومی سروی 
جیولوجی افغانستان و ادارۀ سروی جیولوجی ایاالت متحدۀ 
امریکا انجام شد. اکنون، این سروی ها اطالعات جامعی را 

در مورد منابع منرالی افغانستان فراهم نموده است.

نخستین سروی و مطالعه در سال  22007 صورت گرفت که 
بر اساس  را  افغانستان  منرالی  منابع  از  بررسی اجمالی  یک 
این گزارش، یک  نشان می دهد. هر فصل  نوعیت ذخایر  

ذخیره مشخص منرالی را در بر دارد.

ذخایر  دربرگیرندۀ  گزارش،  این  ششم  تا  دوم  فصل های 
Magmatic-( مگماتیک-هایدروترمال  منرال های 

را  منرال های  آن  دیگر  فصل های  و   )hydrothermal
که طی پروسۀ مگماتیزم تولید نشده اند، دربر دارد. در هر 
محیط  پیرامون  جیولوجیکی  اطالعات  از  گزارش  فصل، 
مگماتیکی- منرال های  ذخایر  مگمایی،  نوع  تکتونیکی، 
بر پروسه های تکتونیکی،  نفوذی  هایدروترمالی، و مراحل 
جهت تثبیت ذخایر3 موجود در ساحات مورد نظر، استفاده 

شده است.

1 چندین نقشه و گزارش از این دوره در کتاب خانه های وزارت معادن و پترولیم و اداره سروی و جیولوجی وجود دارد، ولی یکتعداد زیاد آن ها به 

در زمان ختم مداخله روسیه یا متحدین اش به آن کشور انتقال داده شده است.
2 ارزیابی ابتدایی منابع منرالی غیر متعرق افغانستان که توسط سروی جیولوجی افغانستان و اداره سروی جیولوجی ایاالت متحدۀ امریکا )2007( 

انجام شده است.
3 طبقه بندی مطابق میکانیزم متالوگرافی توسط کوکس و سنگر )Cox & Singer( )1986( انجام شده است، صفحه 13 گزارش. 

4 صفحه 7 گزارش ابتدایی.

5 این ها با درنظرداشت محیط جیولوجیک تشکیل که در بخش مدل ذخایر تشریح شده است، تعریف گردیده است؛ منابع کشف  نا  شده از عمق 1 

کیلومتری سطح زمین تخمین زده شده است، که درمطابقت با فعالیت های معدن کاری صورت گرفته است.

ارزش منابـع طبیعـی افغانسـتان 
بیشرت از 1 تریلیون دالر امریکایی 
امـا  اسـت.  شـده  زده  تخمیـن 
و  بیسـتم  قرن هـای  جریـان  در 
طـور  منابـع  ایـن  بیسـت ویکم 
نشـده  داده  انکشـاف  مؤفقانـه 

اسـت.

نقشۀ راه سکتور معادن
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در این گزارش جهت پیش بینی منرال ها، تیم های امور 
ارزیابی  سه بخشی  کمیتی  میتودولوژی  یک  از  منرال ها 
اند: )1( جمع آوری اطالعات  نمونده  استفاده  منرالی  منابع 
این  نتایج  از  اطالعات4.  تحلیل   )3( و  ارزیابی   )2( )دیتا(، 
برنامه ریزی  منرالی،  مواد  تأمین  طرح ریزی  جهت  پروسه 
در  برنامه ریزی  زیست،  محیط  به  مرتبط  بخش های  در 
بخش های مرتبط به زمین، و پیش بینی های اقتصادی استفاده 

می شود. 

در مرحله نخست )جمع آوری آمار و اطالعات(، اطالعات 
جمع آوری شده شامل ذخایر تثبیت شده و ذخایر احتمالی، 
در  می باشد.  جیوفزیک  اطالعات  و  جیوشیمی،  اطالعات 
از  منرالی  ساحات  و  جیولوجیکی  نقشه های  از  افغانستان 
 )2002( )Orris & Bliss( بلیس دیتابیس های اوریس و 
و دیبریچ و وال )Doebrich & Walh( )2006( استفاده 
شده است. بیشتر مشخصات ذخایر از آقای عبداهلل و دیگران 
در سال )1977( دریافت گردیده است. بعداً تیم های ارزیابی 
اطالعات جیولوجیکی ساحات را مورد مطالعه قرار داده و 
برای هر منرال مدل های مناسب ذخایر را انتخاب نموده اند، 

و معلومات مربوط را در هر مدل درج کرده اند.

در مرحله ارزیابی، یک تیم تخنیکی )الف( نقشه های معادِن 
منابع منرالی را تهیه نمودند )برای هر یک از ا نواع ذخایر( 
نوعیت ذخایر  و  منرالی  تخمینی کشف  نا شده  منابع  در  که 
منرالی  ذخایر  تعداد  )ب(  است،  شده  داده  نشان  منرالی5 
کشف نا شده را تخمین زده اند، )ج( معلومات در رابطه به 
مقابل  در  را  داخلی  ذخایر  تناژ  و  محلی  منرال های  درجۀ 
گرفتنه اند  تصمیم  و  نموده  مقایسه  ذخایر  جهانی  مدل های 
مناسب  برای هر ذخیره خاص،  تطبیق مدل جهانی  آیا  که 
است،  بوده  امکان پذیر  که  حالت های  در  خیر.  یا  است 
مسیرهای  در  را  هرنوع  کشف ناشده  ذخایر  تعداد  تیم ها 
ذخایر،  تراکم  تخصصی،  قضاوت  مطابق  کشف ناشده 
مدل های شبیه سازی »مونت کارلو«، و فرضیه های اکتشافی 

کمیتی، تخمین نموده اند.

یک  از  اقتصادی،  و  تخنیکی  تیم  یک  تحلیل،  مرحلۀ  در 
برنامه شبیه سازی منابع و داده های اقتصادی )مانند مدل های 
جریان نقدی، و تحلیل منابع/نتایج( جهت طرح پیشنهادات 
اند.  نموده  استفاده  پالیسی سازان،  برای  پالیسی  و  اقتصادی 
نتایج اولیۀ این مطالعات، 24 ساحه تثبیت شده مورد نظر بود. 
این مطالعات نشان می دهد که افغانستان دارای منابع وسیع 

فلزات، منرال های صنعتی و مواد تعمیراتی می باشد. مقادیر 
بزرگ فلزات به شمول سنگ های معدنی حاوی رگه های 
آهن، مس، المونیم، قلعی، ُسرب و جست در مناطق مختلف 
کشور وجود دارد. همچنان، مقدار قابل توجهی از فلزات 
 )molybdenum( قیمتی اعم از طال، نقره، و مولیبدنوم
شمول  به  صنعتی  فلزات  برعالوه،  دارد.  وجود  کشور  در 
تالک،  سلفر،  کمیاب،  خاکی  فلزات  قیمتی،  سنگ های 
سنگ گچ، کرومایت، وغیره به طور وافر در مناطق مرکزی 
مناطق  بعضی  و  خوست  لوگر،  کندز،  بغالن،  افغانستان، 
سراسر  در  وافر  طور  به  تعمیراتی  مواد  همچنان  و  دیگر 
کشور وجود دارد. در اخیر این گزارش، جدول مهمترین 

منابع منرالی ضمیمه گردیده است.

۱ — فلزات اساسی
تحلیل را با بررسی فلزات اساسی شامل آهن، مس، طال، و 

المونیم آغاز می نماییم:

طال
 2700 حدود  در  افغانستان  در  که  است  شده  تخمین 
کیلوگرام طال وجود دارد. در افغانستان دو رگۀ عمدۀ طال 
وجود دارد: یکی از جنوب غرب بدخشان به طرف تخار 
امتداد یافته و دیگری در قسمت جنوب غرب از غزنی به 
طرف زابل امتداد یافته است. این ذخایِر طال در والیت های 
بدخشان، غرب زابل، و غزنی موقعیت دارد. در این بخش 

امکان اکتشافات بیشتر نیز وجود دارد.

آهن 
می باشد.  افغانستان  منرال های  فراوان  منابع  از  یکی  آهن 
ذخایر سنگ های رسوبی آهن در مناطق مرکزی افغانستان 
به شکل وافر وجود دارد. معادن آهن حاجیگگ دارای 2 
درصد   63-29 ظرفیت  با  معدنی  مواد  تُن  متریک  میلیون 
آهن  سنگ  ذخایر  مجموعی  به صورت  می باشد.  آهن 
متحرق تخمیناً دارای 178 میلیون متریک تُن آهن 68-47 
میلیون   35 که  فومورا  سنگ  به شمول  دارد  وجود  درصد 
این رابطه اکتشافات  تُن آن را تشکیل میدهد. در  متریک 

بیشتر آهن باید صورت گیرد.

نقشۀ راه سکتور معادن
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مس
این فلز یکی از مهتمرین منابع فلزی غیرآهنی در افغانستان 
میلیون   30 تقریباً  رسوبی  مس  ذخایر  مجموع  می باشد. 
معلوم  دخایر  تُن  متریک  میلیون   12.3 )شامل  تُن  متریک 
است.  شده  تخمین  احتمالی(  ذخایر  تُن  متریک   16.9  +
همچنان تخمین زده شده است که در این ذخایر یک مقدار 
زیاد فلزات مرتبط )7670 متریک تُن نقره+ 601500 متریک 
تُن کوبالت( وجود دارد. برعالوه، با استفاده از مُدل عمومی 
شده  تخمین  کشور،  منطقه   12 در  سماق  سنگ  ترکیب 
است که حد اقل 8 ذخیره ترکیب سماق-مس کشف ناشده 
دارای 28.5 میلیون تُن مس، 724010 متریک تُن مولیبدنوم 

)molybdenum(، و 682 متریک تن طال، وجود دارد.

املونیم 
ذخایر والیت های زابل و بغالن دارای 4.5 میلیون متریک 
تُن سنگ باکسیت )50.5 درصد المونیم و 12 درصد سلیکا( 
می باشند. هرچند در مقاسیه با جاهای دیگر این ذخایر دارای 
مقدار کمتر المونیم و دارای مقدار بیشتر سلیکا بوده و برای 

تولید المونیم نیاز به مقدار زیاد انرژی برق دارد. 

سایر فلزات اساسی 
افغانستان همچنان دارای مقدار قابل مالحظۀ ُسرب، جست، 
قلعی، تنگستن )tungsten( و سیماب می باشد. بزرگترین 
دارای  که  بوده  کندهار  والیت  در  ُسرب/جست  ذخیره 
90.000 متریک تُن از این مواد می باشد. قلعی و تنگستن نیز 
به پیمانه زیاد در افغانستان وجود دارند ولی نیاز به مطالعات 
بیشتر جهت معلوم نمودن اندازه و نوعیت آن می باشد. ذخایر 
سیماب در جنوب غرب افغانستان به مقدار 32000 متریک 
تُن موجود بوده که می تواند یک صنعت داخلی سیماب را 

حمایت کند. 

2 — مرنال های صنعتی
منرال های صنعتی عبارت از مواد معدنی غیر قابل احتراق، 
اقتصادی  بالقوۀ  ارزش  دارای  غیرفلزی و جیولوجیکی که 
اساسی  صنعتی  منرال های  ذیل  در  هستند.  می باشند6، 
کمیاب،  خاکی  منرال های  قیمتی،  سنگ های  به شمول 
گرفته  قرار  مرور  مورد  تالک  و  سلفر  یورانیم، کرومایت، 

اند: 

سنگ های قیمتی
افعانستان از لحاظ تاریخی یکی از منابع عمده الجورد، زمرد 
قیمتی  سنگ های   1979 سال  از  قبل  است.  بوده  یاقوت  و 
است.  بوده  افعانستان  عمده  صنایع  از  یکی  قیمتی  نیمه  و 
بسیاری از سنگ های قیمتی در قسمت شمال شرق افغانستان 
) والیت های بدخشان، کنر و نورستان( موقعیت دارند. این 
پنجشیر، موجودیت  سنگ ها شامل ذخایر زمرد در والیت 
یاقوت سرخ، یاقوت کبود و اسپینل در ساحه جگدلک و 

موجودیت الجورد در والیت بدخشان می باشند. 

مرنا ل های خاکی کمیاب  
طور تخمینی در افغانستان 1.4 میلیون متریک تُن منرال های 
خاکی کمیاب وجود دارند. همچنان 3.5 میلیون متریک تُن 
سایر منرال های نادر هستند که شامل مقدار زیاد منرال های 
می گردد.  نیز  افغانستان  جنوب  در  خانشین  منطقه  نادر 
به  نظر  یورانیم  و  نادر  منرال های  مورد  در  تصمیم گیری 
مالحظات اقتصادی و امنیت ملی خواهد بود. شورای امنیت 
ترتیب  را  منرال های خاکی کمیاب  برای  پالیسی  ملی یک 
خواهد داد، با درنظرداشت محدودیت ها در پالیسی شورای 
داوطلبی های  اقتصادی  و  تخنیکی  ارزیابی  ملی،  امنیت 
منرال های نادر نیز به  شکل سایر قراردادهای معادن صورت 

خواهد گرفت.

کرومایت 
به طور تخمینی980.000 متریک تُن کرومایت اکساید وجود 
 200000 لوگر  دره  در  شده  تثبیت  منابع  شامل  که  دارند 

متریک تن )43 درصد وزن( می گردد. 

سلفر
دو ذخیره تثبیت شده در باخود و بدخشان تقریباً دارای 45000 
متریک تُن سلفر می باشند. تخمین احتمالی موجودیت ذخایر 
سلفر در حوزۀ دریایی افغان-تاجیک به طور متوسط 6 میلیون 
متریک تُن سلفر کشف ناشده را در این ساحه نشان می دهد. 

تالک
تالک متامورفیک در ذخایر ولسوالی اچین در جنوب شهر 
جالل آباد وجود دارد که بزرگترین ذخایر در نوع خود در 
متریک  میلیون  دارای 1.25  این ذخایر  می باشند.  افغانستان 
احتمال  می باشد.  مگنزیت  تُن  متریک  و 31200  تالک  تُن 
می رود که ذخایر بیشتر در عین نوع سنگ ها در مجاورت 

آن وجود داشته باشد.

6 این ها شامل باریت، بوکسیت، کاربوناتیت، celestite، ذغال سنگ، کالله، خاک رس، سنگ چونه، فلورایت، نمک، سلفر، تالک، سنگ 

تراورتن و مگنیزیم می  شود.

منابع طبیعی افغانستان:  
مرور اجاملی
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سایر فلزات صنعتی 
ذخایر بیشتر پنبه ناسوز )abestos( ) 13.4 میلیون متریک 
تُن(، باریت )150 میلیون متریک تُن(، سلستیت )1 میلیون 
متریک تُن(، گل رس )2.2 سانتی متر خشت گل( پگمتایت 
لیتیم اکساید(، و پتاش )27.5  ) 3.8 میلیون متریک تُن از 
که  می توانند  منابع  این  می باشند.  تُن(  متریک  میلیون 
فرصت های عالی معادن را ارایه نموده و سبب اشتغال زایی 

در سراسر کشور گردند.

۳- مواد ساختامنی 

های  سنگ  شمول  به  ساختمانی،  مواد  بعدی  مرحلۀ  در 
قرارداده  بررسی  مورد  را  و سنگ/جغل  تزئینی  تعمیراتی/ 

ایم:

سنگ های تعمیراتی/تزئینی
 کوه های افغانستان دارای مقدار فراوان سنگ های تعمیراتی 
و تزئینی می باشند. گرانیت، مرمر، سنگ گچ و سنگ ریگ 
به پیمانۀ زیاد موجود می باشند. ذخایر سنگ گچ که مناسب 
وجود  وسیع  پیمانه  به  افغانستان  در  بوده  سمنت  تولید  به 
داشته که ذخایر قابل استخراج آن در والیت های بدخشان، 

بغالن و هرات تثبیت گردیده اند.

ریگ/جغل
افغانستان از منابع فراوان ریگ، جغل و سنگ برای تولید 
به صنعت  مناسب  و جغل  می باشد. ریگ  برخوردار  جغل 

داخلی بیشتر در نزدیکی ساحات رهایشی  وجود دارند. 

4- منابع هایدروکاربن 

افغانستان دارای منابع وسیِع نفت و گاز می باشد. دو حوزۀ 
دریا  آمو  از  عبارت  افغانستان  در  هایدروکاربن  بزرگ 
در  حوزه  دو  این  می باشند.  افغان-تاجیک  نفتی  حوزه  و 
قسمت های که در افغانستان قرار دارد تقریباً دارای 515000 
اولین  زمانی که  از  می باشد.  هایدروکاربن  مربع  کیلومتر 
ساحه مواد نفتی در افغانستان در سال 1959 کشف گردید، 

بیشتر از 150 میلیون بشکه ذخیره مواد نفتی و بیشتر از 4500 
میلیارد فُت مکعب ذخایر گاز در 29 ساحه آمو دریا و حوزه 
دریایی افغان-تاجیک در ساحه مربوط افغانستان شناسایی 
استخراج  منابع  این  از  مقدار کمی  فقط یک  اند.  گردیده 
می توان  عصری  تخنیک های  از  استفاده  با  اند.  گردیده 
افغانستان  ذخایر  به  و  را کشف  منابع  این  از  زیادی  مقدار 
اقتصادی کشور حائز  توسعۀ  برای  این ذخایر  نمود.  اضافه 

اهمیت می باشد. 

در حوزه نفتی آمو دریا، قسمت اعظمی از نفت خام و گاز 
 Jurassic( کالستیک  جوراسیک  سنگ های  در  طبیعی 
 Jurassic( ریف  کاربونت  جوراسیک   ،)clastic
سنگ های  و  تخته ای  سنگ های   ،)carbonate reef
متر   5500( اند.  گردیده  کشف  کالستیک  کریتاسیوس 
زیر اعماق آب(.  در حوزه دریای افغان-تاجیک، قسمت 
اعظمی از نفت خام و گاز طبیعی در سنگ های کریتاسیوس 
گردیده اند.  کشف  کالستیک  پالیوجن  و  کاربونت 
)3700 متر زیر اعماق آب(. یک مطالعه سال 2011 منابع 
دو  این  کشف  قابل  تخنیکی  لحاظ  از  ولی  کشف ناشده 
حوزه را 1.6 میلیارد بشکه نفت )220 میلیون متریک تن( 

و 440 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی برآورد نموده است.

هایدروکاربن،  تثبیت شده  بزرگ  حوزه  دو  این  برعالوه 
مقدار کمتر هایدروکاربن کشف ناشده در سه حوزه که در 
غرب و جنوب افغانستان موقعیت دارند، وجود دارند: )1( 
حوزه تریپول که در غرب افغانستان موقعیت دارد، از شرق 
هرات به مرز ایران در غرب امتداد یافته است، )2(  حوزه 
هلمند که در جنوب غرب کشور موقعیت دارد و )3( حوزه 
دارای  دارد،  موقعیت  جنوب کشور  در  که  کتواز  دریایی 
تکتونیک  صفحات  اتصال  قسمت  در  خاص  سنگ های 
هندی می باشد. حوزه های هلمند و کتواز تخمین زده نشده 
اند، ولی حوزه تریپول در سال 2009 تخمین زده شد که 
دارای 22 میلیون بشکه نفت و 1.3 میلیارد متر مکعب گاز 

طبیعی می باشد.
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اداره سروی  افغانستان«، توسط  نفتی در  برای منرال های غیر  تولید  برای سرمایه گذاری در بخش منرال ها و فرصت های  7 »خالصۀ ساحات مهم 

جیولوجی افغانستان و اداره سروی جیولوجی ایاالت متحد ۀ امریکا )جلد 1 و 2(

5- ساحات مورد نظر

در مطالعات ابتدایی منرال ها، بیست وچهار ساحۀ مورد نظر 
تثبیت گردیده است. یک تعداِد از این ساحات توسط ادارۀ 
سروی جیولوجی ایاالت متحدۀ امریکا  )USGS( در بین 
سال های 2009 و 2011 بررسی گردیده و بعداً در دو نسخه  
اضافی تحقیقاتی با جزئیات بیشتر خالصه گردیده اند. این 
معلومات شامل آمارها راجع به سیستم معلومات جغرافیایی 
معلومات  نقشه ها،  شده،  آرشیف  گزارش های   ،)GIS(
جدید تحقیقاتی و همچنان یک بسته داوطلبی مکمل برای 

هر ساحه مورد نظر، می گردد. 

بوده  منرالی  شده  تثبیت  ذخایر  دارای  نظر  مورد  ساحاِت 
زیر  یا هم کارهای  و  از حفره ها  نمونه گیری  به رؤیت  که 
زمینی محاسبه گردیده اند. این ساحات دارای مقدار زیاد 
آن  باالی  سرمایه گذاری  احتمالی  خطرات  که  بوده  مواد 
به  اول  قدم  در  باید  که  هستند  ساحاتی  و  داده  کاهش  را 

داوطلبی گذاشته شوند.
را  معلومات  فصل  سه  نظر  مورد  ساحه  هر  برای  تحقیقات 
مورد  را  اقتصادی  جیولوجی  الف(  فصل  است:  داده  ارایه 
بحث قرار داده، فصل ب( معلومات فراطیفی و ناهنجاری 
ج( فصل  و  است.  داده  قرار  بحث  مورد  را  فراطیفی 

جیوهایدرولوجی را مورد بحث قرار داده است.

مورد  ساحه  هر  برای  معلوماتی  بسته  نمودن  ترتیب  برای 
نظر از روش های مختلف تحقیق استفاده شده است. اوالً، 
معلومات آرشیف شده موجود گردآوری گردیده اند. دوماً، 
یک نقشه دیجیتل ارتفاعی )DEM( و دیتابیس با استفاده از 
ستالیت)ASTER(   ترتیب شده است. در قدم سوم، تیم 

موجودیت  تا  داده  ترتیب  را  فراطیفی  معلومات  تحقیقاتی 
منرال های انتخاب شده را نظر به مشخصات جذب، تثبیت 
جیوفیزیکی،  معلومات  روش  چهارم  مرحله  در  نمایند. 
با سروی های جدید مقناطیسی هوایی  معلومات موجود را 
و  نقشه  یک  نتیجه  در  تا  نموده  یکجا  زمینی  مقناطیسی  و 
مجموعه اطالعات برای هر ساحه مورد نظر ترتیب گردد. 
ترتیب  جیوهایدرولوجیک  معلومات  پنجم،  مرحله  در 
گردید تا نظر به آن از موجودیت فصلی آب اطالع حاصل 
گردد که شامل تکمیل تحلیل جریان آب در افغانستان نیز 

می باشد. 
صورت  استفاده  منرال ها  عملیاتی  محدودۀ  از  اخیر،  در 
گرفت تا از ساحات مختلفی که مورد نظر هستند، بازدید 

صورت گرفته و نقشه برداری و سوابق آن تصدیق گردند.

با مرور نمودن منابع وسیع منرالی افغانستان و ساحات مورد 
نظر، اکنون زمان آن است تا تنگناها و موانعی که استخراج 
با  این منابع را محدود نموده است مورد بحث قرار دهیم. 
شناسایی محدودیت های عمده، ما قادر به ترتیب استراتیژی 
میان  از  با  بود.  این محدودیت ها خواهیم  بین بُردن  از  برای 
منبع  یک  طبیعی  منابع  از  می توان  محدودیت ها  برداشتن 

پایدار برای شهروندان به میان آورد.

منابع طبیعی افغانستان:  
مرور اجاملی

نقشۀ راه سکتور معادن
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چین

پاکستان

پاکستان

پاکستان

تاجکستان
تاجکستان

ازبکستان

ترکمنستان

ایران

ایران

هرات

فراه

هلمند

غور

نیمروز

کندهار

بدخشان

ارزگان

دایکندی

غزنی

زابل

فاریاب

بلخ

پکتیکا

بادغیس

بغالن
رسپل

بامیان

تخار

جوزجان

پروان
پنجشیر

وردک

سمنگان

کندز

نورستان

پکتیا

کرن
کابل

ننگرهار

خوست

لوگر

کاپیسالغامن

Katawas
Gold

Haji-Gak Iron 

Daykundi

(Uruzgan)

Tin & Tungsten

Bakhud
Fluorite

Zarkashan
Copper & GoldTourmaline

Tin

Badakhshan
Lode Gold Takhar

Gold
Placer

Takhar Evaporites
Kunduz Celestite 

Baghlan Clay
and gypsum

Dudkash
Industrial
Minerals

Herat

Barium & Limestone

Dusar-Shaida
Copper & Tin

Khanneshin

Carbonatite, rare

earths and uranium

Nalbandon
Lead & Zinc

Kharnak-Khanjar

Mercury 

Ghunday Achin
Magnesite & Talc

Balkhab
Copper

Panjsher Valley
Emeralds & Silver

Kundalan
Copper & Gold

Nuristan Pegmatites
(gems, lithium 

& cesium) 

Aynak Copper, 
Chromite & Cobalt

Chaigai Hills Travertine,
copper and gold

جیوفیزیک هوایى و تلفیق 
 (AGS) پروژه هاى فعال و تلفیق سروى جیولوجى افغانستان
  (USGS) تلفیق و پروژه ى خاص سروى جیولوجى امریکا

ساحه پروژه هاى لیتوانیایى 
پروژه هاى غیر فعال (تنها تلفیق)

ساحات پروژه ى منرال هاى صنعتى
ساحات پروژه ى نفت و گاز 

معادن و فابریکات سمنت

توضیحات

ساحات مورد نظر منابع طبیعی افغانستان:  
مرور اجاملی
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تمامی بسته های معلوماتی تلفیق شده توسط سروی 
)USGS( جیولوجی امریکا
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ی ا
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بسته های 
داوطلبی
مرنال ها 

بسته دیتای رسوی 
جیولوژیک امریکا 

)USGS(

ها 
دیتا

یر 
 سا

ی +
داد

رار
ی ق

دیتا
 + 

دیتا
ته 

بس
تی

وما
معل

ی 
 ها

سته
= ب

ت 
رشا

گزا
و 

دیتا و گزارشات قراردادی 

وزارت معادن -رسوی 
جیولوجی و دیگر دیتا 

نقشه برداری  
  ASTERجدید

هایدرو دیتای 
جدید

سروی جیولوژیک امریکا )USGS( قبال 
مجوعه دیتای ساحات مورد نظر را نشر 

کرده است.

جیوفیزیک 
جدید ۲۰۱۸

مدل جدید 
رقومی ارتقاع 

فایل های شکل 
جدید

دیتای پروژه ی رسوی 
جیولوژیک افغانستان 

دیتا، گزارشات، و نقشه های 
آرشیف رسوی جیولوجی 
افغانستان – وزارت معادن

تصویربرداری 
فراطیفی جدید 

خانشینذغال

معلومات و دیتای عالوه شده ی دیگر 

تفسیرات و دیتای عالوه شده ی دیگر

خدمات و مراکز دیتای وزارت معادن/  رسوی جیولوژیک افغانستان 

زرکشان عینک شاملی بلخاب

نقشه های 
جدید

عکس های 
هوایی جدید ۷۵ 

سانتی

نقشۀ راه سکتور معادن

منابع طبیعی افغانستان:  
مرور اجاملی

پروسه ی ایجاد بسته های معلوماتی داوطلبی
برای معدن کاری

گزارشات، مدارک و چکیده 
های گوناگون 



دالیل عمده فراروی این روند، موجودیت محدودیت های 
بخش  این  نگردیده  اند.  رفع  اکنون  تا  که  است  وسیعی 
بررسی اجمالی محدودیت های اصلی فراروی این روند را 

ارائه می دارد.

محدودیت های فراروی سکتور معادن 

رشح مخترصمحدودیت

زیربنا  

برای انتقال مواد معدنی و فلزات سنگین به بازارهای مصرفی، به داشتن زیربنای ترانسپورتی گسترده نیاز است. ما می توانیم در مورد ایجاد ترانسپورت
یک زیربنای ترانسپورتی وسیع تعمق کنیم، از نداشتن زیربنای ترانسپورتی جهت انتقال احجار قیمتی کوچک مانند سنگ های قیمتی تا داشتن 
زیربنای شبکۀ خط آهن گسترده جهت انتقال آهن. در حال حاضر دولت افغانستان با کار روی پروژه های خط آهن و سرک سازی می خواهد 

با گذشت زمان از میزان این محدودیت ها بکاهد.  

جهت انجام فعالیت های معدن کاری و پروسس سنگ معدن، به داشتن زیربنای گسترده تأمین انرژی برق نیاز است. در عمده ترین مورد، جهت برق
تولید المونیم به سرمایه گذاری قابل مالحظه  در بخش تأمین انرژی برق نیاز است. 

روند اخذ زمین در افغانستان شامل یک پروسه پیچیده و نامعلوم برای سرمایه گذاران می باشد. دولت افغانستان یک اداره واحد )اراضی( را زمین
برای مدیریت موارد مرتبط به زمین،  ایجاد نموده است.

جهت پروسس مواد معدنی به منابع آبی سرشار نیاز است. پالیسی واضح باید تهیه و ترتیب شود که امور استفاده از آب و معیارهای محیط آب
زیستی مربوط به آب را تعریف کند. 

روبنا

قراردادهای معدن کاری را می توان الی 30 سال تمدید کرد. در چنین قراردادها، هم جانب سرمایه گذار و هم دولت باید از حاکمیت قانون و حاکمیت قانون
ملزم بودن به انجام تعهدات قرارداد اطمینان داشته باشند. دولت جمهوری اسالمی افغانستان حاکمیت قانون را به مثابه اساس پالیسی انکشافی 

توسعه داده است.

جهت انجام فعالیت های معدن کاری به سرمایه گذاری های بزرگ در این عرصه نیاز است، به ویژه در ساحات وسیع جغرافیایی. برای چنین امنیت
سرمایه گذاری های بزرگ تأمین امنیت یک امر حتمی می باشد.

تدارکات در گذشته یک معضل خیلی جدی بوده است. جهت رفع این معضل، حکومت افغانستان یک اداره کامال مسلکی و یک کمیسیون تدارکات
را در بخش تدارکات ایجاد نمود که در رأس آن رئیس جمهوری اسالمی افغانستان قرار داشته و جلسات خویش را طور هفته وار دایر 

می نماید. 

مسائل 
باقیامنده از 

گذشته

وزارت معادن و پترولیم در زمینۀ قراردادهای که مواد آن اجراء نشده است، پیشینه دارد. در این اواخر دولت افغانستان اقداماتی را روی دست 
گرفته است که وضعیت قراردادها را تصفیه و یا درباره آن اقدامات الزم را روی  دست گیرد.  

مشارکت 
اجتامعی

ارزیابی های تأثیرات اجتماعی یکی از اجزای متداول پروژه های معدن کاری است. اما از آنجایی که اکثر کشورها از چارچوب مشارکت 
اجتماعی برخوردار نیستند، افغانستان تمام پروژه های اجتماعی را از طریق برنامۀ ملی میثاق شهروندی تطبیق می کند.

موارِد مربوط به 
محیط زیست

ارزیابی تاثیرات محیط زیستی، یکی از اجزای متداول پروژه های منابع طبیعی می باشد. ما یک چارچوب واضح این تاثیرات را در مطابقت با 
معیارهای جهانی ترتیب داده ایم.

ما به کمبود قوای بشری در قسمت مدیریت و رهبری سیستم های مورد نیاز برای توسعه منابع طبیعی مواجه هستیم. آموزش و استخدام به قوای برشی
صورت معمول بوده که در نتیجه استفاده ضعیف از کمک های تخنیکی صورت گرفته است. به  منظور رفع این محدودیت ما یک پالن کاری 

مرتبط به قوای بشری را ترتیب و تطبیق خواهیم نمود.

معلومات کافی و مورد نیاز جهت کمک به پالیسی سازان در قسمت تصمیم گیری و سرمایه گذاری توسط سکتور خصوصی تا هنوز هم برای معلومات
قسمت های عمده منابع طبیعی کشور در دسترس نیست. ما در قسمت دستیابی به معلومات و سیستم مدیریت معلومات سرمایه گذاری خواهیم 

نمود که شامل اکتشاف تیل و گاز نیز می گردد و ما را قادر به کنترل منابع طبیعی کشور توأم با رشد پایدار می سازد. ۱۴

نقشۀ راه سکتور معادن

علی الرغم موجودیت منابع رسشار مواد معدنی در 
بیست ویکم  و  بیستم  قرن های  در  کشور،  رسارس 
وسیع،  مقیاس  به  کشور  معادن  توسعۀ  زمینۀ  در 

پیرشفت اندکی صورت گرفته است. 

محدودیت های فراروی سکتور معادن 



در دراز مدت، ایجاب می نماید تا محدودیت های فوق الذکر 
در  گردند.  رفع  افغانستان،  در  معادن  سکتور  رشد  جهت 
وضعیت کنونی، با درنظرداشت پیشرفت های چند سال اخیر 
برای رفع این محدویت ها، و با درنظرداشت محدودیت های 
دهیم.  شکل  سکتور  این  در  را  اصالحات  ما  باید  موجود 
دارای یک  این محدودیت ها  رفع  برای  ما  ُکل،  به صورت 
برنامۀ توسعۀ ملی جامع هستیم. بیایید این تغییرات را به طور 

اجمالی ذکر نماییم:

زیربنا 

ترانسپورت
دولت جمهوری اسالمی افغانستان در راستای بهبود زیربنای 
ترانسپورتی سرمایه گذاری نموده است که می توان از امضای 
چندین موافقت نامۀ تجاری و ترانزیتی، و نیز سرمایه گذاری 
باالی سرک ها، خط آهن، تسهیالت میدان هوایی یادآوری 
نمود. این امور مشعر بر آنست که محدودیت های ترانسپورتی 
برای اجناس قیمتی مانند زمرد و طال غالباً برطرف گردیده 
است، و با گذشت زمان این محدودیت ترانسپورتی در مورد 

منرال های سنگین )توده ای( رفع خواهد گردید.

تجارت  منطقه یی،  بین المللی،  موفقت نامه های  زمینۀ  در 
متقابل، و ترانزیتی، در این اواخر گام های مثبتی را برداشته 
ایم. مهمتر این که، افغانستان عضویت سازمان تجارت جهانی 
را کسب نموده است، این امر افغانستان را شامل سیستم و 
مقررات تجارت جهانی می سازد. در زمینۀ موافقت نامه های 
منطقه یی، موفقت نامه راه الجورد، دسترسی مستقیم افغانستان 
آذربایجان،  ترکمنستان،  طریق  از  اروپا  بازارهای  به  را 
چابهار،  موافقت نامه  می سازد.  میسر  ترکیه  و  گرجستان، 
بندر چابهار  از طریق  بحر  به  را  افغانستان  دسترسی مستقیم 
ما  ایران میسر می سازد. در زمینۀ موافقت نامه های دوجانبه، 
ازبکستان  با کشور  را  ترانزیت  و  موافقت نامۀ تجارت  یک 
به  از خط آهن آن می توان  استفاده  با  نموده ایم که  امضاء 
قزاقستان و بعداً به چین صادرات نمود. همچنین، قرار است 
ما با پاکستان درمورد اعطای حق عبور زمینی به هندوستان 

)در چهارچوب سازمان تجارت جهانی( مذاکره نماییم.

کار  اتمام  سرک،  ساخت  باالی  سرمایه گذاری  زمینۀ  در 

ساخت سرک حلقوی قیصار-المان در شمال غرب افغانستان 
که ارتباطات را با کشورهای همجوار بیشتر می سازد )مثاًل، 
سبب  همچنین  و  پاکستان(،  و  جالل آباد  میان  دوم  شاهراه 
با سرک حلقوی )به  طرف  افغانستان  وصل مناطق مرکزی 
شمال یکاولنگ با درۀ صوف، به طرف جنوب با بامیان الی 
شرق- شاهراه  دوشی-بامیان،  سرک  میدان شهر،  سرک 

از  می گردد،  بامیان-ارزگان-کندهار(  سرک  و  غرب، 
تغییرات مهم به حساب می آیند. برعالوه، ساخت سرک های 

فرعی در کشور به سرعت ادامه دارد.

با  آهن  خط  سه  توسط  افغانستان  آهن،  خط  قسمت  در 
از  ازبکستان  با   )1( است:  شده  وصل  همسایه  کشورهای 
طریق حیرتان، )2( با ترکمنستان از طریق آقینه و اندخوی، و 
)3( با ایران الی نزدیکی شهر هرات. مطالعات امکان پذیری 
وصل شمال با تاجیکستان توسط خط آهن )شیرخان بندر(، 
گردیده  تکمیل  حیرتان(  )از  ازبیکستان  و  مزارشریف  با 
است. همچنان کار باالی مطالعات امکان پذیری وصل این 
خط شمال به ایران عنقریب آغاز می شود. در دراز مدت، 
درنظر داریم تا شبکه خط آهن را با ساحات عمده مورد نظر 

معادن وصل نماییم.

از تسهیالت خوب  افغانستان  در قسمت میدان های هوایی، 
در میان میدان های هوایی جهان برخوردار می باشد. از لحاظ 
توانایی، هشت میدان هوایی ما در سطح جهانی قرار دارند، 
و ما در صدد تدوین یک استراتیژی جامع جهت تغییر آن ها 
به زون های آزاد اقتصادی با گذشت زمان، هستیم. ما دهلیز 
هوایی را افتتاح نمودیم تا اجناس تجار افغانستان را به اسرع 
اکنون  تا  هر چند  دهیم.  انتقال  منطقه یی  بازارهای  به  وقت 
و خشک  تازه  میوه های  رشد صادرات  برای  برنامه  این  از 
افغانستان استفاده صورت می گیرد؛ اما امکان دارد که از این 
انتقال سریع اجناس دیگر مانند طال، تالک و  برنامه جهت 

سنگ های قیمتی به بازار های بین المللی استفاده نمود. 

انرژی برق 
مقدار  منرال ها،  پروسس  و  معدن کاری  فعالیت های  برای 
از  از سابق  افغانستان  برق  برق ضرورت است.  انرژی  زیاد 
طریق 9 شبکه تأمین می شد، درخالل سه یا چهار سال این 
شبکه ها با هم، و نیز با بازارهای برق منطقه یی وصل خواهد 
شد. با تطبیق این استراتیژی، برق کافی برای مردم افغانستان 
معدن کاری  فعالیت های  و  تجارتی  ضروریات  برای  نیز  و 

فراهم خواهد گردید. 
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با  را  موافقت نامه  چندین  ما  انرژی،  واردات  قسمت  در 
 4500 تأمین  هدف  به  ازبکستان  و  ترکمنستان  کشورهای 
مِگاوات برق برای افغانستان به امضاء رسانیده ایم. برعالوه، 
این شبکه در سراسر کشور سرمایه گذاری  برای تمدید  ما 
هنگفت نموده ایم. در قسمت تولید انرژی، اخیراً بازار تولید 
انرژی را به روی سرمایه گذاری سکتور خصوصی باز کرده 
ایم، این امر سبب امضای دو قرارداد تولید مستقل برق شده 
است. این فعالیت ها هم اکنون کمبود برق را در والیت های 
مِگاوات   300 برق  لین  تمدید  است.  داده  کاهش  شمالی 
والیت های  در  برق  کمبود  کاهش  سبب  دوشی-بامیان 
گاز  پروژه  تطبیق  همچنان  شد.  خواهد  کشور  مرکزی 
مناطق  برای  را  انرژی  تولیِد  امکانات  تاپ-500  و  تاپی 
نهایت،  افغانستان میسر خواهد ساخت. در  غربی و جنوبی 
برای محالت کوچک و خارج از شبکه، در نظر داریم تا 

پروژه های انرژی قابل تجدید را تطبیق نماییم.

زمین
دریافت زمین در اکثر کشورها می تواند یک پروسه مغلق 
در  افغانستان  طبیعی  منابع  از  عمدۀ  قسمت  هرچند  باشد. 
ساحات غیرمسکونی موقعیت دارند، ولی یک قسمتی از آن 
در ساحات زراعتی، صنعتی و حتی ساحات مسکونی واقع 
شده است. اگر تملک زمین ضرورت شود، افغانستان قانون 
موضوعات  تمام  با  ارتباط  در  و  نموده  تصویب  را  مرتبط 
مرتبط با زمین ادارۀ مستقل اراضی افغانستان را ایجاد نموده 

است.

آب
معدنی  مواد  پروسس  فعالیت های معدن کاری و  برای  آب 
بسیار  معدن کاری،  ساحۀ  محلی  جوامع  برای  همچنان  و 
افغانستان در صدد  مهم می باشد. دولت جمهوری اسالمی 
را  به شکل واضح حقوق آب  بوده که  پالیسی آب  ترتیب 
برای تمام مردم ذیدخل مشخص خواهد ساخت. این کار، 
شامل اولویت بندی پروژه های باثبات اقتصادی برای بندها، 
می گردد.  معادن  و سکتور  محل  مردم  آبیاری،  پروژه های 
کردن   سبک وسنگین  با  را  چارچوبی  ما  پالیسی،  این  در 
استفاده های متنوع از آب را مشخص می نماییم که در آن 
از اولویت دادن به سکتور معدن اطمینان حاصل می گردد. 
افغانستان و  این چارچوب از طریق 5 حوزۀ دریایی عمده 

انشعابات آن عملی خواهد گردید. 

روبنا
حاکمیت قانون

قانون  عرصه  در  ثبات  خواهان  معدن کاری  شرکت های 
معادن  و در عرصه قراردادهای معدن کاری هستند تا بدین 
طویل المدت  سرمایه گذاری های  قسمت  در  بتوانند  ترتیب 
به اتخاذ تصامیم بپردازند. متأسفانه افغانستان در طول تاریخ 
پروسه های  دستکاری  مبهم،  قوانین  از   ناشی  مشکالت  با 
ما  به هر حال،  داوطلبی و فساد گسترده مواجه بوده است. 
در سه بخش ذیل گام هایی را برداشته ایم: )1( ایجاد مبنای 
حقوقی برای اقتصاد بازار، )2( حصول اطمینان از پروسه های 
و  اقتصادی  تصامیم  اتخاذ  قبال  در  تصمیم گیری  شفاف 
پذیرفتن   )4( و  قراردادها،  ثبات  بهبود   )3( تدارکاتی، 

میکانیزم های بین المللی حل منازعات. 

به منظور طرح قانون مورد نیاز برای اقتصاد بازار، ما در مرحله 
تصویب قوانین متعدد قرار داریم )طور مثال، بازنگری قانون 
ورشکستگی(.  و  افالس  قانون جدید   تصویب  شرکت ها، 
پروسه های  در  شفافیت  ترویج  از  اطمینان  حصول  برای 
اقتصادی و قراردادها، هم اکنون تمامی قراردادهای بزرگ در 
کمیسیون تدارکات ملی مورد تصویب قرار می گیرد، پالیسی 
اقتصادی در شورای عالی اقتصادی تهیه و ترتیب گردیده و 
موضوعات مرتبط با فساد، در شورای عالی حاکمیت قانون 
و مبارزه علیه فساد اداری مورد بررسی قرار می گیرد. جهت 
افغانستان  اسالمی  جمهوری  دولت  قراردادها،  ثبات  بهبود 
مشاورین بین المللی را برای ایجاد و ارایه مشوره در ارتباط 
نموده  استخدام  پروسه های داوطلبی  قراردادها و  به شرایط 
است. به مرور زمان ما از قراردادهای معیاری کار خواهیم 
گرفت. عالوه بر این، ما رهبری جدید را در رأس نهادهای 
حقوقی  سکتور  مقامات  برای  و  گماشته ایم  خود  حقوقی 
صالحیت بیشتری تفویض نموده ایم )به شمول معاون رئیس 
قاضی القضات  قانون،  بازنگری  مسوول  منحیث  جمهوری 

جدید در رأس ستره محکمه و لویڅارنوال جدید(. 

بین المللی  میکانیزم های  پذیرفتن  امر، در قسمت  نهایت  در 
حل اختالفات و حکمیت برای اعطای قراردادهای بزرگ 
از یک وضعیتی که در  ما  یک مؤافقت کلی وجود دارد. 
آن قراردادها به شکل غیرشفاف و بر اساس منافع شخصی 
اعطا می گردید، به سوی یک پروسۀ مبتنی بر قانون و شفاف 
در عرصه اعطای قراردادها گام برداشته ایم. این پروسه باید 
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برای سرمایه گذاران بخش معادن اطمینان دهد که چارچوب 
حقوقی افغانستان و نیز شرایط قرارداد ها و پروسه داوطلبی، در 
قسمت اتخاذ تصامیم سرمایه گذاری ثبات را فراهم می کند. 
مرتبط،  ریسک های  شناسائی  چون  موارِد  شامل  کار  این 
استراتیژی های  کاربرد  و  ریسک ها  مناسب  قیمت گذاری 
بین المللی  سازمان  از  مثال،  )طور  نمی شود  ریسک  کاهش 
خارجی  خصوصی  سرمایه گذاری  شرکت   ،]IDA[ توسعه 
جانبه  چند  سرمایه گذاری های  تضمین  موسسه  یا   ]OPIC[

.)]MIGA[

امنیت
که  است  ذکر  قابل  کشور،  در  امنیتی  مشکالت  وجود  با 
فایبر  و کبل های  انتقالی  لین های  کیلومتر  هزاران  افغانستان 
نوری دارد که به ندرت هدف قرارداده می شوند. برای تأمین 
هرچه بیشتر امنیِت پروژه های مهم اقتصادی ما استراتیژی های 
پالن کاری  در  اقتصادی  بزرگ  پروژه های  برای  را  امنیتی 
برای  ساخته ایم.  شامل  ملی  امنیت  شورای  ساله  چهار 
افغانستان  عامه  محافظت  نیروهای  بزرگ  پروژه های  این 
متحدۀ  ایاالت  برعالوه،  داده اند.  نشان  را  خود  آماده گی 
قبال آسیای جنوبی،  استراتیژی خویش را در  اخیراً  امریکا 
در یک  امن  افغانستان  بیان گر یک  که  است  نموده  اعالن 
منطقه امن می باشد. در این استراتیژی ایاالت متحدۀ امریکا 
حمایت مداوم خود را از افعانستان اظهار نموده است. قوای 
نیرو های  برای  گردید،  خواهد  برابر  سه  افغانستان  هوایی 
کماندو فرقه ایجاد گردیده  و به نیروهای جوان مسلکی و 
امنیتی سبب  تغییرات  این  کدری فرصت داده خواهد شد. 
خوشحالی تمام ملت گردیده و پروژه های بزرگ اقتصادی 

را کاماًل مورد حمایت قرار میدهد.

تدارکات
ایجاد اصالحات در امور تدارکاِت کشور به مثابۀ موفقیت 
بیان  شفافیت  تأمین  و  فساد  علیه  مبارزه  راستای  در  کشور 
گردیده است. از آنجایی که اداره تدارکات ملی ظرفیت و 
فرهنگ موثریت، کارایی و شفافیت را کسب نموده، روند 
طریق  از  گاز  و  نفت  و  معدن کاری  قراردادهای  تدارکات 
این اداره طی مراحل خواهند گردید. برای حصول اطمینان 
ارزیابی  برای  تخنیکی  کمیته  قسمت،  این  در  کارایی  از 
خواهد  فعالیت  ملی  تدارکات  اداره  چتر  تحت  داوطلبی ها 
عالی  شورای  به  را  خویش  پیشنهادات  کمیته  این  نمود. 
اقتصادی ارایه نموده و بعد از منظوری  پروسه تدارکات را 

پیگیری می کند.

مسائل باقیامنده از گذشته
دولت جمهوری اسالمی افغانستان متعهد به تأمین شفافیت 
پترولیم،  و  معادن  وزارت  می باشد.  معدن  سکتور  در 
است  نموده  تجدید  را  معدن کاری  قراردادهای  دیتابیس 
و همچنان تمام قرارداداهای معادن را اسکن و به صورت 
در  شفافیت  برای  را  معیار  این  است.  نموده  آپلود  آنالین 
سیستم  از  استفاده  با  فعاًل  ما  می کند.  تعیین  معدن  سکتور 
قباًل  قراردادهای  با  را  مالی  و  حقوقی، موضوعات حقوقی 
عقد شده حل می نماییم. این مراحل از وجود وضاحت نظر 
به دیدگاه موجود برای معادن اطمینان خواهد داد، و با این 
کار وزارت معادن و پترولیم می تواند که بیشتر باالی ترتیب 

دیدگاه خویش نسبت به آینده تمرکز کند.

مشارکت اجتامعی
محالت  در  معدن کاری  ساحات  بیش تر  این که  وصف  با 
معدن کاری  بازهم ساحات وسیِع  دارند،  قرار  منزوی  نسبتاً 
شمرده  مهم  آن ها  در  اجتماعی  مشارکت  که  دارد  وجود 
است  نموده  تصریح  منرال ها  کاری  چهارچوب  می شود. 
محِل  در  معدن کاری  فعالیت های  درآمد  بخش  یک  که 
خواهد  این  افغانستان  دولت  استراتیژی  شود.  مصرف  آن 
بود تا به جای این که هر شرکت معدن کاری برای محالتی 
داشته  مختص  پروژه های  می نمایند  سرمایه گذاری  که 
شهروندی  میثاق  برنامۀ  طریق  از  باید  مالی  وجوه  باشند، 
مورد استفاده قرار گیرد، چون این برنامه یک چهارچوب 
این  از  استفاده  می نماید.  ارایه  را  اجتماعی  مشارکت  ملی 
را  مفیدیت  و  مؤثریت  این که  کنار  در  کاری  چهارچوب 
برای جوامع محلی افزایش می دهد؛ ابهام، تردد، و مدیریت 

مصارف برنامه را برای شرکت ها کاهش خواهد داد. 

موضوعات مرتبط به محیط زیست
محیط  مطالعات  به  نیاز  معادن  استخراج  قراردادهای  تمام 
)ادارۀ  مرتبط  ادارۀ  یک  فقط  مورد  این  در  دارند.  زیستی 
ملی حفاظت محیط زیست( در کشور وجود دارد. این اداره 
در مرحلۀ  هماهنگ ساختن پالیسی های  خود با استندردهای 
ترتیب  بدین  تا  دارد،  قرار  محیط زیست  بین المللی 
شرکت های معدن کاری با مشکالت ناشی از استندردهای 

محیط زیستی مختص به افغانستان مواجه نگردند.
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سیستم های مدیریت دانش و معلومات
رویکرد عمومی دولت برای مدیریت سیستم های معلومات 
در مرحلۀ آماده شدن است. وزارت اطالعات و فرهنگ و 
برای  بین الوزارتی  تیم  رهبری یک  احصائیه  مرکزی  ادارۀ 
انجام این کار را به عهده دارد. این گروپ همچنان مؤظف 
به شناسایی خالها در قسمت معلومات راجع به منابع طبیعی 
کشور می باشد و وزارت معادن و پترولیم نیز نقش عمدۀ را 
در قسمت شناسایی خالها در ساحه صالحیت خود خواهد 
پیشنهاد  معلومات  دریافت  برای  را  برنامه  یک  و  داشت 

خواهد داد.  

قوای برشی
رئیس جمهور  ریاست  تحت  بشری  قوای  عالی  شورای 
می نماید  دایر  را  خویش  جلسات  منظم  طور  به  و  تشکیل 
تا اصالحات الزم را در نظام تعلیمی افغانستان عملی نماید. 
شناسایی مهارت های مقتضی برای استفادۀ پایدار از سرمایه 
نهادهای  و  سیستم ها  باالی  سرمایه گذاری  و  ما،  طبیعی 
تعلیمی جهت ایجاد و ارتقاء این مهارت ها، یکی از اهداف 

اساسی این شورا می باشد.
  

نخستین پیامد موجودیت این محدودیت ها این است 
ذیعالقۀ  موارد  مناقصات  انتخاب  ترتیب  نحوۀ  که 
)AOI( دارای اولویت را متأثر می کند. به طور مثال، 
تا زمانی که مشکالت برق و ترانسپورت حل نشود، 
قراردادهای  عقد  به  ما  سال  چند  از  بعد  احتماالً 
فلزات سنگین از قبیل سنگ های دارای فلز و مس 
این محدودیت ها  پذیرفتن  پرداخت. عدم  خواهیم 
به عنوان چالش یکی از دالیلی است تا قراردادهای 
عقد شدۀ مِس عینک و حاجیگک از زمان امضای 
همین  بنابر  باشد.  نداشته  پیشرفتی  حال  به   تا  آن 
قراردادهای  عقد  به  که  بود  خواهد  معقول  دلیل، 
زیرا  بپردازیم،  ریزدانه  مصالح  و  ساختمانی  مواد 
انجام این کار به عقد قراردادهای متعدد می انجامد 
تأمین  یا  ترانسپورتی  وسیع  منابع  به  ضمن  در  و 

انرژی برق به پیمانه زیاد نیاز نیست. 

ثانیاً، محدودیت های امنیتی داللت بر این دارد که 
مناطق  در  ذیعالقه  موارد  مناقصات  ترتیب گذاری 
امنیت  چگونگی  اساس  بر  یا  را  کشور  مختلف 
بپذیریم  را  نکته  این  که  این  یا  دهیم  انجام  مناطق 
که در مناطق ناامن، امنیت معادن باید به شکل بهتر 

آن تأمین گردد. 

آیا  که  بگیریم  تصمیم  باره  این  در  باید  ما  ثالثاً، 
دیگری  پی  یکی  را  محدودیت ها  این  می خواهیم 
را  محدودیت ها  این  این که  هم  یا  و  نماییم  رفع 
به طور همزمان به شکل منطقه یی رفع نماییم. به عبارۀ 
دیگر، این امر شاید مشکل باشد که محدودیت های 
امنیتی، ترانسپورتی یا تأمین انرژی برق را در سراسر 
کشور به سرعت رفع کنیم، اما این امر شاید محتمل 
به طور  را  محدودیت ها  این  از  بعضی  که  باشد 
همزمان در یک منطقه مشخص رفع کنیم. در این 
صورت، ما باید استراتیژی های ترانسپورتی، تأمین 
استراتیژی های  سایر  و  امنیت  تأمین  برق،  انرژی 

خود را با استراتیژی معدن کاری منطبق نماییم.

***
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از  اطمینان  حصول  زمینۀ  در  می تواند  کار  این  برعالوه، 
شفافیت عقد قرارداد کمک کند. کابینۀ جمهوری اسالمی 
افغانستان قانون منرال ها ]معادن[ را در سال 2005 تصویب 
شده  تعدیل  بار  سه  قانون  این  اکنون  تا  زمان  آن  از  کرد. 
موضوع  چهار   .2012 و   2011  ،2009 سال های  در  است: 
عمده وجود دارد که باید در این نسخه حل گردند: )1( حق 
تصمیم گیری، )2( روند داوطلبی، )3( طبقه بندی معادن و 
)4( نرخ رویالتی. یکی از موضوعات کلیدی ِ که این قانون 
آنرا تصریح می کند حق تصمیم گیری تمام جوانب ذیدخل 
است. به خصوص، این قانون برای هر یک از 5 نوع اعطای 
قرارداد، پروسه های مختلف تصویب و حق تصمیم گیری را 

پیش بینی نموده است. 

جزئیات در جدول ذیل ارائه گردیده اند.

انواع جوازهای معدن کاری و مراجع تصمیم گیری
حق تصمیم گیری که در قانون معادن بیان گردیده است، به 
قراردادها  تا  داده است  پترولیم صالحیت  و  معادن  وزارت 
صالحیت  دارای  معادن  وزیر  فعاًل  نماید.  منظور  را 
مقیاس کوچک  قراردادهای شناسایی،  برای  تصمیم گیری 
و مواد ساختمانی می باشد. بناًء ما در قانون تغییراتی را اعمال 
باید توسط شورای عالی  قراردادها  تمام  نمود که  خواهیم 
بزرگتر توسط کابینه  قراردادهای  و  تایید گردند  اقتصادی 
منظور گردند. این تغییرات در مورد حق تصمیم گیری باید 

هر چه زودتر اعمال گردند.

قانون فعلی باید پروسه داوطلبی را برای تمام انواع قراردادها 
مشخص نماید. اصل عمده، رعایت شفافیت در این قسمت 
مواد  و  اکتشاف  قراردادهای  معادن  نافذۀ  قانون  می باشد. 
ساختمانی را با یک درخواستی عادی طی مراحل می نماید. 
اصل ما یک پروسه داوطلبی باز برای تمام انواع جوازهای 
طور  پترولیم  و  معادن  وزارت  برعالوه  می باشد.  تولیدی 
مشترک با اداره تدارکات ملی یک بورد مسلکی را برای 
ارزیابی تمام داوطلبی های تسلیم شده به وزرات در سکتور 
معادن، غرض منظوری به رئیس جمهور پیشنهاد می نمایند. 
این بورد درخواستی ها را ارزیابی نموده و گزارش ارزیابی 
را همراه با پیشنهادات نهایی به شورای عالی اقتصادی جهت 

چارچوب حقوقی

مدت زمانساحه )حد اکرث(حق تصمیم گیریپروسهجواز

2 سال + عدم تمدید20.000 کیلو متر مربعمنظوری وزارت معادن و پترولیمدرخواستی1( شناسائی/تشخیص

تاییدی کمیسیون عالی سرمایه گذاری داوطلبی 2( اکتشاف
+ تصویب کابینه

3 سال + 2 بار تمدید250 کیلو متر مربع

تاییدی کمیسیون عالی سرمایه گذاری داوطلبی3( استخراج
+ تصویب کابینه

30 سال + تمدیدی های 50 کیلو متر مربع
15 ساله 

4( معدن کاری به مقیاس 
کوچک

10 سال + تمدیدی های 1 کیلو متر مربعمنظوری وزارت معادن و پترولیمدواطلبی
5 ساله

5( معدن کاری مسلکی 
)حرفه ای(

5 سال + تمدیدی های 1 هکتارمنظوری وزارت معادن و پترولیمدرخواستی 
5 ساله

6( معدن سنگ و مواد 
ساختامنی

5 سال + تداوم دوره های 1 هکتارمنظوری وزارت معادن و پترولیمدرخواستی
5 ساله
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8 لطفاً به بخش بعدی در مورد اصالحات الزم در وزارت معادن و پترولیم مراجعه نمایید.

و  جامـع  حقوقـی  چارچـوب  یـک 
منظـم می توانـد در عرصـه جلـب 
آن  ابقـای  و  رسمایه گذاری هـا 

منایـد. عمـل  مؤفقانـه 
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اخذ منظوری ارائه خواهد داد، و در صورت منظوری برای 
طی مراحل پروسه تدارکات الی کمیسیون تدارکات ملی 
باید هر چه  تغییر در پروسه داوطلبی  تعقیب خواهد نمود. 
در  گردد.  اِعمال  مربوطه  مقرره های  و  قوانین  در  زودتر 
ادارۀ  برای  بورد  منحیث  مشورتی  بورد  این  طویل المدت 

مستقل تنظیم کننده معادن نیز فعالیت خواهد نمود8. 

باید در قانون واضح گردد. شیوه  شیوه طبقه بندی منرال ها 
فعلی طبقه بندی بیشتر باالی ساحه معدن متکی بوده تا نظر 
به آن نوعیت جواز را تفکیک نماید. این طبقه بندی سبب 
سردرگمی گردیده، طوریکه هر دو شرکت های معادن و 
کارمندان وزارت طور ساده ای ساحه معدن را به بالک های 
کوچک تر تقسیم نموده و از همین رو می توانند که فقط با 
اخذ منظوری وزارت آن را طی مراحل نمایند و نیازی به 
منظوری کابینه پیدا نمی کنند. به عوض آن ما به دنبال یک 
و  را کم ساخته  انواع جوازها  بندی هستیم که  طبقه  طرح 
طبقه جواز بستگی به نوعیت مواد معدنی و سرمایه گذاری 
قیمتی و  مثال، سنگ های  به طور  نیاز خواهد داشت.  مورد 
مواد ساختمانی در طبقه جواز معادن مقیاس کوچک قرار 
بود.  استخراجی خواهد  خواهند گرفت. مس دارای جواز 

این تغییرات باید هرچه زودتر در قانون اعمال گردند.

قراردادهای  خصوص  در  که  شود  واضح  باید  مسئله  این 
انفرادی کدام شرایط قراردادها باید در قانون منرال ها تصریح 
گردد. جهت ایجاد چنین چارچوب های حقوقی، موضوع 
تعادل میزان اطمینان سرمایه گذاران و انعطاف پذیری دولت 
به مثابه شرایطی که به طور بالقوه بهبود می یابد، باید مدنظر 
چارچوب های  کشورها  اکثر  خاص،  به طور  شود.  گرفته 
حقوقِی را که بر اساس آن نرخ های رویالتی در قراردادها 

از طریق انجام مذاکرات تعیین می گردد، کنار گذاشته  اند 
و در عوض چارچوب های حقوقِی را اتخاذ نموده  اند که 
قانون مشخص گردیده  در  رویالتی  نرخ های  اساس آن  بر 
سرمایه گذاران  اطمینان  میزان  بر  تغییر  چنین  اِعمال  است. 
اِعمال  برعالوه،  می افزاید.  استخراج  پروسه  جریان  در 
تا  داد  را خواهد  اختیار  این  به دولت  تغییر حقوقی،  چنین 
جوازهای اکتشافی را به جوازهای بهره برداری تبدیل نماید. 
در صورتیکه یک شرکت در جریان مرحله اکتشافی کدام 
معدنی را کشف نماید، نیاز به مذاکرات مالی نخواهد بود. 
باید هر چه زودتر  بیشتر دارد ولی  به تحلیل  نیاز  این تغییر 

اعمال گردد. 

بعضی از کشورها حتی پا را فراتر از این نهاده  و با تصویب 
قوانینی که بر اساس آن شرایط قراردادهای سرمایه گذاری 
یا سی سال  بیست  برای مدت زمان  در بخش معدن کاری 
تضمین می شود، تعهد قوی تری را به سرمایه گذاران بالقوه 
را  حقوقی  چارچوب  نوع  این  چیلی  کشور  سپرده  اند. 
مؤفقانه تطبیق نموده است. ما چنین امکان را برای افغانستان 
نیز ارزیابی خواهیم نمود. با یکجا نمودن تغییرات فوق الذکر 
یک پروسه جدید داوطلبی و چوکات تصمیم گیری مطابق 

جدول ذیل ایجاد خواهد گردید.

انواع جوازهای معدن کاری و مراجع تصمیم گیری
داشت  وجود  الزمی  حقوقی  تغییر  چهار  خالصه،  طور  به 
که ما هرچه زودتر آن را تطبیق خواهیم نمود. در قسمت 
که  نمودیم  ارائه  را  چارجوب  یک  ما  تصمیم گیری،  حق 
باید منظوری شورای عالی اقتصادی و یا کابینه  مطابق آن 
گرفته شود. در قسمِت پروسه های داوطلبی، تمام پروسه ها 
را مقید به داوطلبی باز نمودیم، به استثناء جوازهای شناسایی 

مدت زمانساحه )حد اکرث(حق تصمیم گیری *پروسهجواز

2 سال + غیر قابل تمدید20000 کیلومترمربعمنظوری شورای عالی اقتصادیدرخواستی1- شناسایی

منظوری شورای عالی اقتصادی+ داوطلبی2- اکتشاف
منظوری کابینه

3 سال + ا سال قابل تمدید250 کیلومترمربع

داوطلبی/3- بهره برداری
درخواستی^

منظوری شورای عالی اقتصادی + 
منظوری کابینه

قابل 50 کیلومترمربع سال   15  + سال   30
تمدید

10 سال1 کیلومترمربعمنظوری شورای عالی اقتصادیداوطلبی4- معدن کاری مقیاس کوچک

* تمامی جوازها باید قبل از آنکه به شورای عالی اقتصادی و کابینه ارائه گردند، توسط بورد تخنیکی بازنگری شوند.
^ جوازهای بهره برداری به داوطلبی سپرده می شوند، به استثنای حاالتی که جوازهای بهره برداری برای کشف مواد معدنی منتج شود، در این صورت 

جواز به جواز بهره بردای انتقال داده خواهد شد.
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طبقه بندی،  قسمت  در   .)reconnaissance license(
پیشنهاد نمودیم که طبقه بندی قراردادها باید به عوض ساحۀ 
بهره برداری، بر اساس نوعیت مواد معدنی و سرمایه گذاری 
این  رویالتی،  نرخ های  قسمت  در  شود.  ترتیب  نیاز  مورد 
نوعیت  اساس  )بر  شد  خواهند  مشخص  مقرره  در  نرخ ها 
تغییرات  این  که  درحالی  تفکیک خواهند گردید(.  منرال 
هرچه زودتر اعمال می گردند، کار روی مقرره در جریان 

سال آینده انجام خواهد شد. 

برعالوه، ما باید در جهت ایجاد یک سیستم معیاری برای 
تدارکاتی،  قراردادهای  همانند  برداریم.  گام  قراردادها 
شرایط مالی باید معیاری گردند، طوری که فقط چند شرایط 

جزئی در جریان پروسه داوطلبی مورد بحث قرار خواهند 
گرفت. این کار سبب خواهد شد که سرمایه گذاران ثبات 
بیشتر پیدا نمایند و همچنان احتمال فساد در جریان پروسه 

داوطلبی را نیز کاهش خواهد داد. 

در نهایت، افغانستان دارای مقرره معدن کاری بوده که در 
14 فبروری سال 2010 تصویب گردیده است. این مقرره 
جزئیات بیشتر را در مورد هر نوع جواز، پروسه داوطلبی، 
ارائه  اجتماعی  و  محیطی  موضوعات  و  رویالتی  نرخ های 
می نماید. این مقررات باید به منظور داشتن مطابقت با مسودۀ 

جدید قانون معادن مورد بازنگری قرار گیرند.

برای پشبرد سکتور منرال های افغانستان، ما باید اصالحاتی 
را در وزارت معادن و پترولیم اِعمال نماییم. وظایف اصلی 
مجدد  تعریف  و  واضح  باید  پترولیم  و  معادن  وزارت 
شود. در حال حاضر این وزارت بخش های پالیسی سازی، 
تعداد  نموده است و  تنظیم کننده و عملیاتی خود را یکجا 
کارمندان آن به بیش از 2.200 نفر می رسد. با مرور زمان، 
این وزارت نقش خود را در بخش های پالیسی سازی حفظ 
تنظیم کننده و عملیاتی خود را  و تقویه نموده و نقش های 

واگذار خواهد نمود. 

در ابتدأ به بخش تنظیم کنندۀ این وزارت استقاللیت عملیاتی 
داده خواهد شد و به مرور زمان، این بخش به عنوان یک 
ادارۀ تنظیم کننده عمل خواهد کرد. این ادارۀ تنظیم کننده 
تنظیم  مانند صنایع مخابرات و هایدروکاربن ها، مسوولیت 
امور پروسه مناقصه/داوطلبی را بر عهده خواهد داشت. به 
متشکل  که  وزارت  این  عملیاتی  بخش های  ترتیب،  همین 
ذغال  تصدی  برق،  و  کود  فابریکه  گاز،  افغان  تصدی  از 

سنگ شمال و فابریکه سمنت جبل السراج است هر یک به 
شرکت   مبدل خواهند شد. این وزارت سهم عمدۀ مالکیت 
این وزارت  به مرور زمان  اما  بود،  را همچنان دارا خواهد 
نقش عملیاتی خود را در این تصدی ها کاهش و در نهایت 
امر هیچ نقش عملیاتِی را در خصوص فعالیت این تصدی ها 
نخواهد داشت. در گام نخست، هر تصدی باید سیستم های 
و  دهد  انجام  بیرونی  تفتیش  کند،  تطبیق  را  محاسبه/مالی 
رؤسای/ عضویت  به منظور  را  مدیره  هیئت  اعضای  تعداد 

اعضای مستقل در آن افزایش دهد.

و  معادن  وزارت  کارمندان،  عملکرد  نحوۀ  بهبود  جهت 
پترولیم باید از کمک های بیرونی به  شکل مؤثر آن استفاده 
که  است  بوده  معمول  بسیار  گذشته  در  آورد.  به  عمل 
مشاورین انفرادی با داشتن حداقل تجربه، برای این وزارت 
از لحاظ تخنیکی به مشوره دهی می پرداخته اند. ما باید این 
نکته را بپذیریم که جهت انجام بعضی از فعالیت ها از منابع 
بتواند  وزارت  این  ترتیب  بدین  تا  نماییم  استفاده  بیرونی 

وزارت معادن و پرتولیم: اصالحات الزم
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است،  پالیسی سازی  همانا  وظیفۀ کلیدی خود که  بر روی 
انجام  بیرونی  منابع  طریق  از  باید  که  وظایفی  کند.  تمرکز 
شوند عبارتند از امور کاری حقوقی و انجام معامالت است.

تیم های  فقط  وزارت  این  که  است  معنی  بدین  این 
که  کرد  خواهد  حفظ  را  مالی  و  حقوقی  کوچک  کاری 
مشاورین  با  هماهنگی  و  ارتباط  برقراری  وظایف شان 
بیرونی است. بهتر خواهد بود که وزارت معادن و پترولیم 
تیم های کاری متعدِد حقوقی و مالی را در خود داشته باشد 
هر  دربارۀ  را  مالی  و  حقوقی  مختلف  نظریات  بتوانند  که 
این  حیاتی  جزء  یک  نمایند.  ارایه  مالی  معامله  یا  مناقصه 
اصالحات، غیرسیاسی کردن امور حقوقی در این وزارت 
گزارش های شان را  حقوقی  مشاورین  در حال حاضر،  است. 
امر  این  می نمایند.  ارایه  پترولیم  و  معادن  وزیر  به  مستقیماً 

زیرا هر وزیر  منتج می شود،  تبدیلی ها  و  تغییرات  ایجاد  به 
جدید مشاور حقوقی خود را با خود می آورد. در عوض، 
این وزارت باید دفتر مشوره دهی حقوقی را در این وزارت 
ایجاد نماید، کارمندان این دفتر به مرور زمان در این بخش 
کمیسیون  توسط  و  می نمایند  کسب  تخصص  و  تجربه 

اصالحات اداری و خدمات ملکی تعیین می گردند. 

دریافت کمک  قراردادهای  باید  پترولیم  و  معادن  وزارت 
دریافت  به طرف  و  بگذارد  کنار  را  عمومی  تخنیکی 
کمک های مختص به وظایف کلیدی گام بردارد. وزارت 
معادن و پترولیم باید مشخص کند که در کدام موارد نیاز 
با  باید  آن  کنار  در  و  دارد  آموزشی  دوره های  تدویر  به 
نهادهای تخنیکی معدن کاری داخلی و بین المللی به منظور 

ارتقأ ظرفیت همکاری داشته باشد.  

رشح مخترص راجع به بخش های کلیدی وزارت معادن و پرتولیم

رشح مخترصبخش

شعبات

ریاست عمومی 
رسوی جیولوجی 

ریاست عمومی سروی جیولوجی افغانستان مسوولیت تهیه و ترتیب و حفظ گزارش های تخنیکی منابع طبیعی را بر 
عهده دارد. آرشیف ریاست عمومی سروی جیولوجی افغانستان دربرگیرندۀ گزارش ها، عکس ها و نقشه های هوایی 
جیولوجی  سروی  عمومی  ریاست  ساختمان  سوم  طبقه  در  آرشیف  این  است.  افغانستان  منرالی  منابع  و  جیولوجی 
افغانستان واقع شده و متشکل از چهار اتاق دربرگیرندۀ مواد آرشیف شده و چهار اتاق دیگر آن به دفاتر کارمندان، 

اتاق مشوره  دهی و اتاق های انبار اختصاص یافته است.

نقش شعبات تخنیکی فعالیت می کنند، در بخش های تصمیم گیری  تخنیکی  معینیت  پترولیم که تحت  و  معادن  اکثر شعبات وزارت 
کلیدی دارند. یکی از دیپارتمنت های کلیدی آن، ریاست کادستر است که مسوولیت ارزیابی تولید را بر عهده دارد. 

تصدی ها

تصدی افغان گاز کار استخراج گاز را از چهار ذخیره عمده خود که در شهر شبرغان والیت جوزجان واقع شده است تصدی افغان گاز
انجام می دهد. تولید ساالنه این تصدی 147 میلیون متر مکعب گاز است. مشتریان عمده این تصدی فابریکه کود و برق، 
شماری از شرکت های محلی و باشندگان شهر شبرغان هستند. دو قرارداد جدید برای تولید 90 مِگاوات برق توسط 

سکتور خصوصی منظور شده است.

این فابریکه در 18 کیلومتری غرب مزارشریف واقع شده است. این فابریکه در سال 1964 با سرمایه گذاری ابتدائی 48 فابریکه کود و برق
میلیون دالر امریکائی تأسیس گردیده است. در اوایل تأسیس، این فابریکه از ظرفیت تولید 105.000 تُن کود کیمیایی 
و 48 مِگاوات برق در سال برخوردار بود. در حال حاضر این فابریکه ساالنه فقط در حدود 35.000 تُن کود کیمیایی 

و 13 مِیگاوات برق تولید می کند.

تصدی ذغال سنگ شمال یکی از چهار تصدی دولتی است که توسط وزارت معادن و پترولیم مدیریت می شود. از ذغال سنگ شامل
لحاظ فعالیت کاری، تصدی ذغال سنگ شمال متصدی )مالک( شش معدن است، که از این جمله چهار معدن آن فعال 
و دو معدن آن غیرفعال است. هم اکنون تولید روزانه این تصدی طور اوسط به 4.500 تُن در روز می رسد. عالوه بر 
این، در حال حاضر این تصدی معامالت ذغال سنگ را نیز انجام می دهد و زمینۀ عرضه ذغال سنگ را از طریق تعداد 

زیادی از معدن کاران مستقل فراهم می کند.

یک فابریکه کوچک کلینکر تولید سمنت که مقدار کِم سمنت را برای مصارف محلی تولید می کند.سمنت جبل الرساج
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این  می تواند  دولت  که  است  واضح  کاماًل  امر  یک  این 
سکتور را از طریق اصالح قوانین منرال ها و هایدروکابن ها، 
مورد حمایت قرار دهد، وزارت معادن و پترولیم را تجدید 
نیرو نماید تا بتواند سکتور خصوصی را کمک نماید، موانع 
زیرساختی آنرا رفع نماید، و یک پروسه شفاف داوطلبی را 
در وزارت تطبیق نماید. با وصف این که توسعۀ بازار منوط 
به مسیر پیشرفت فعالیت های آتی معدن کاری خواهد بود، 
بعضی  در  را  صنعت  توسعۀ  مثبت  مثال  چند  این جا  در  ما 

سکتورهای منرال/صنعتی پیش کش می نماییم.

تولید سمنت )مناطق مرکزی و غربی افغانستان(
سمنت یکی از عناصر اساسی ساختمان های مُدرن می باشد. 
از  یکی  مناسب  قیمت  با  عنصر  این  موجودیت  لهذا، 
اولویت های عمده صنعت ساختمانی در افغانستان می باشد. 
به صورت تخمینی تقاضا برای سمنت ساالنه بیشتر از 6 میلیون 
از  تقاضا  این  است که هم اکنون  تُن محاسبه شده  متریک 
طریق واردات از کشورهای همجوار برآورده می شود. دو 
ساحۀ خیلی مساعد برای تولید سمنت در پلخمری )بغالن( 
لزوم،  صورت  در  دارد.  موقعیت  )پروان(  جبل السراج  و 
مطالعات امکان پذیری در ساحات متذکره صورت گیرد و 
بعداً هر ساحه به داوطلبی سپرده شود. همچنان یک محل 
مناسب دیگر برای ساخت فابریکه سمنت در هرات وجود 
دارد، که سرشار از سنگ گچ بوده و انرژی مورد ضرورت 
یا  از طریق معدن ذغال سنگ سبزک و  آن را می شود که 
از طریق گاز طبیعی زمانی که پایپ الین تاپی به شهر رسد، 

برآورده ساخت.

ایجاد بازار هایدروکاربن ها )شمال افغانستان(
می توانند  افغان-تاجیک  و  آمو  دریای  نفتی  حوزه های 
مبدل  نفت  تصفیۀ  و  خدمات  حفرکاری،  مرکز  منحیث 
را می توان منحیث یک محل  منطقه  این  برعالوه،  گردند. 
مناسب برای ایجاد تأسیسات تولید و انتقال گاز مبدل نمود.

ایجاد بازار طال )مناطق شمالی + جنوبی افغانستان(
افتاده  بدخشان  والیت  در  طال  ذخایر  یا  طالدار  ساحات 
نظرداشت  با  دارند.  موقعیت  تخار  شرق  جنوب  به طرف 
مرکز  یک  که  می شود  آنجا،  در  طال  رگه های  تمرکز 
پروسس داخلی این فلز گران بها در شمال افغانستان ایجاد 
گردد. یک ساحه طالدار دیگر از غزنی به طرف زابل افتاده 
این هر دو  قرار داد.  را می توان در غزنی  است، مرکز آن 
بازار  بزرگترین  به  هوایی  دهلیز  طریق  از  می شود  را  بازار 

جهانی طال در هندوستان وصل نمود.

ایجاد بازار سنگ های قیمتی )مناطق شرقی افغانستان(
پنجشیر،  والیت های  در  قمیتی  سنگ های  غنی  ذخایر 
را  دارند. والیت کابل  لغمان موقعیت  و  نورستان، کاپیسا، 
مبدل  قیمتی  سنگ های  پروسس  کلیدی  مرکز  به  می توان 
جواز  پروسۀ  یک  باید  پترولیم،  و  معادن  وزارت  ساخت. 
درکابل  قیمتی  سنگ های  تا  نماید،  ایجاد  را  اعتباردهی  و 
بازارهای  به  هوایی  دهلیز  طریق  از  و  گردیده  پروسس 
صادر  دیگر  کشورهای  و  چین  هندوستان،  در  بین المللی 

گردد. 

مرنال های خاکی کمیاب )ساحات جنوبی افغانستان(
یک  افغانستان  در  کمیاب  خاکی  منرال های  موجودیت 
این  تا  است  الزم  می کند.  ارایه  را  فرد  به  منحصر  فرصت 
محدودۀ  در  و  ارزیابی،  تجاری  شروط  تحت  منرال ها 
سپرده  داوطلبی  به  نادره  منرال های  امنیت  ملی  استراتیژی 
شود. یکی از ساحاِت مورد نظر در این بخش، ذخایر لیتیم 
است که در والیت جنوبی هلمند موقعیت دارد. این منرال ها 
باید با استفاده از تسهیالت وسیع در میدان های هوایی و یا 
دهلیز هوایی به  صورت مصئون به بازارهای بین المللی صادر 

گردد.

مرنال های سنگین )مناطق مرکزی افغانستان(
نیز  و  معدن آهن حاجیگک،  و  عینک  معادن مس  دو  هر 
کابل  والیت  نزدیکی  در  سنگین  منرال های  معادن  سایر 
و  انرژی  به  منرال ها  این  بهره برداری  برای  دارند.  موقعیت 
از  اطمینان  حصول  برای  است.  نیاز  قوی  زیرساخت های 
توسعه معادن سنگین، سرمایه گذاری باالی زیرساخت های 
الزم مانند خطوط آهن و شبکات انرژی، یکی از اولویت ها 
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افغانستان باید از نیروی تخصصی 
تنظیم  جهت  خصوصی  سکتور 
کشور  معادن  سکتور  داشته های 

استفاده  مناید. 



حکومت می باشد. درضمن، ما روی توسعۀ دخایر متوسِط 
بازار  فعلی  تقاضای  نمود.  خواهیم  تمرکز  مس  و  آهن 
راهنمای  یک  آینده،  زیرساختی  سرمایه گذاری های  و 
نتیجۀ  در  بود.  خواهد  خصوصی  سکتور  برای  خوب 
سرمایه گذاری های انجام شده در بخش ذوب آهن طی سه 
سال اخیر، تولیدات داخلی این صنعت به 220.000 متریک 
تُن رسیده است، و  33 درصد تقاضای کنونی را برآورده 
ساخته می تواند. ساخت خط آهن و سیستم های انرژی، حد 
اقل تقاضای را برای دو دهه برآورده خواهد ساخت، و نیز 

سبب رشد اقتصادی درمیان مدت خواهد شد.

تالک 
در  می تواند  افعانستان  که  میدهد  نشان  ابتدایی  مطالعات 
گیرد.  قرار  تالک  کننده گان  تولید  بزرگترین  ده  میان 
برخوردار  باال  کیفیت  با  تالِک  از  افغانستان  شرقی  مناطق 
در  تالک  آنکه  با  می آید.  بدست  زمین  سطح  از  که  بوده 
زمرۀ معدن کاری حرفه یی طبقه بندی گردیده بود، سکتور 
در  را  امریکایی  دالر  میلیون   35 حدود  حال  تا  خصوصی 
این عرصه سرمایه گذاری نموده است. همچنان یک بخش 
تالک  پروسس  مرکز  منحیث  ننگرهار  والیت  در  صنعتی 
با بررسی جوانب متعدد در این بخش،  ظهور کرده است. 
شورای عالی اقتصادی طبقه بندی تالک را به معدن کاری به 
مقیاس وسیع تغییر داده و به وزارت معادن و پترولیم هدایت 
داده است که شرایط اعطای داوطلبی های رقابتی به منظور 
ایجاد زنجیرۀ ارزش تالک و همچنان صادرات محصوالت 

پروسس شده آن را فراهم نماید. 

کرومایت
استخراج کرومایت با استفاده از تکنالوژی ناکارآ و قاچاق 
جنوب  مرکزی،  مناطق  در  منازعات  عمدۀ  عوامل  از  آن 
برای  مساعد  شرایط  ایجاد  است.  بوده  شرقی  و  شرقی 

سرمایه گذاری در قسمت پروسس این منرال و ایجاد یک 
زنجیرۀ ارزش مؤثر و مفید از اولویت های وزارت می باشد.

مرمر
ما  مرمر،  سنگ  ذخایر  تُن  متریک  میلیارد   1.3 داشتن  با 
در  عمده  بازیگران  از  یکی  طویل المدت  برای  می توانیم 
دارای  ما  افغانستان  مرمر  برعالوه  باشیم.  مرمر  سنگ   بازار 
بوده  عالی  کیفیت  و  رنگ(   40 )حدود  متنوع  رنگ های 
می گردد.  نیز   )Carrara( سفید  کارارای  نوع  شامل  که 
تخمین  چینایی  کارشناسان  توسط  شده  انجام  تحلیل های 
 500 ارزش  به  مرمر  کردن  صادر  امکان  که  است  نموده 
میلیون دالر امریکایی طور ساالنه به کشور چین وجود دارد. 
اولویت های  از  مرمر  برای  ارزش  زنجیره  ایجاد  بر  تمرکز 

عمدۀ ما خواهد بود.

ذغال سنگ
ذخایر  تُن  متریک  میلیارد  ابتدایی حدود یک  تخمین های 
مقادیر  بعدی  تخمین های  میدهد.  نشان  را در کشور  ذغال 
پترولیم  و  معادن  وزارت  است.  داده  نشان  را  بیشتری 
پیش بینی  تُن  متریک  میلیون   2 را   2017 سال  تولیدات 
نموده که از آن جمله حدود  500 میلیون متریک تُن صادر 
گردیده است. تولیدات در این بخش ناکارآمد، خطرناک 
و در بعضی حاالت غیرقانونی می باشند. از آنجایی که ذغال 
سنگ کشور دارای کیفیت عالی می باشد، ما روی استفاده 
از تکنالوژی  استفاده  با  انرژی  تولید  از ذغال سنگ جهت 
و  آن  ارزش  زنجیرۀ  ایجاد  سنگ،   ذغال  بخش  در  پاک 
جدید،  بازارهای  به  آن ها  صادرات  برای  موافقت  کسب 

تمرکز خواهیم کرد.

ذیل  جدول  در  تولیدات/ساحات  مختلط  استراتیژی های 
خالصه شده است:

 تولیدات/ساحات مرنالی افغانستان

هایدورکاربن هامواد تعمیراتیسنگینصنعتیاساسیمنطقه

--مرمرمس+ آهنسنگ های قیمتی+ تالک--رشق

دریای آمو + افغان مرمر+ سنگ آهکمسسنگ های قیمتیطالشامل
تاجیک

--مرمر+ سنگ آهکمس----غرب

----مسفلورایتمنرال های خاکی کمیاب + طالجنوب

----ُسرب + جست--منرال های خاکی کمیابمرکزی
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این نقشۀ راه یک استراتیژی را برای تصمیم گیری در مورد 
این که چگونه کارکرد سکتور معادن و هایدروکاربن ها در 
افغانستان بهبود یابد، ارایه می دارد. همچنان ما پیشنهاداتی را 
برای کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت در پنج بخش آتی 
مطرح خواهیم کرد: )1( اولویت بندی منرال ها و فعالیت های 
معدن کاری در ساحات مورد نظر، )2( تطبیق اصالحات نهادی 
در وزارت معادن و پترولیم )3( اصالحات در پروسه داوطلبی، 
 )5( اجتماع، و  برای  از عرضه خدمات  اطمینان  )4( حصول 
حصول اطمینان از این که عواید بخش معادن در زمینۀ ثبات 

اقتصاد کالن-مالی )Macro - Fiscal( ممد واقع شود.

چارچوب اولویت بندی مرنال ها/ساحات مورد نظر
 از لحاظ آغاز فعالیت  در مورد منرال ها، ما کار باالی مواد 
ساختمانی را در اولویت قرار می دهیم، دوم فلزات صنعتی، و 
سوم فلزات قیمتی، و در اخیر اعالن داوطلبی برای منرال های 
را در  ترتیبات مزیت هایی  این  را مدنظر می گیریم.  سنگین 
بر دارد. نخست، این ترتیبات محدودیت فعلی این سکتور 
را  انرژی  و  ترانسپورتی  الزم  زیربناهای  نبود  به خصوص 
دوم،  می سازد.  برمال  معدنی،  مواد  توده ای  استخراج  برای 
می سازد  میسر  را  امکان  این  پترولیم  و  معادن  وزارت  برای 
تا تخصص خویش را بلند برده و بر تجارب خویش با عقد 
قراردادهای کوچک، قبل از عقد قراردادهای طویل المدت 
بدون تجارب کافِی حقوقی، مالی و تخنیکی، بیافزاید. سوم، 
در سراسر کشور  معادن  همۀ  برای  می توان  را  ترتیبات  این 

مدنظر گرفت.

درمورد معادن بزرگتر، و با درنظرداشت انصاف منطقه یی، 
با داوطلبی  نظر،  بر اساس 24 ساحۀ مشخص شده مورد  ما 
سپردن معادن در هر پنج منطقه کشور، گام بر خواهیم داشت. 
مناطق مرکزی در  )به سطح جهانی(  با درنظرداشت ذخایر 
را  اقدامات  از  ما یک سری  پنجم )مرکزی( کشور،  منطقه 
روی  دست می گیریم تا شرایط الزم را برای اعطای داوطلبی ها 
در کوتاه مدت فراهم کنیم. این نظریات مورد اعتبار وتأیید 

قرار خواهد گرفت.

 تولیدات/ساحات مرنالی افغانستان 

خالصهساحه مورد نظر/معدنمنطقه

این ذخیره بزرگ سنگ چونه را می توان منحیث نقطه آغاز کار سکتور سمنت در غرب کشور سنگ آهک/چونهغرب
استفاده نمود.

این معدن دارای ذخایز بزرگ منرال های خاکی کمیاب، و یورانیم می باشد. این معادن را می توان خانشینجنوب
با درنظرداشت منافع و امنیت ملی به داوطلبی محدود سپرد.

ذخایر بزرگ ُسرب و جست در منطقه غربی والیت غور وجود دارد، که امکان دارد آن ها را با نعل بندانمرکزی
تسهیالت ترانسپورتی و انرژی مناطق غربی وصل نمود، ولی  مشکل است که معادن را در این 

منطقه به  زودی به بهره برداری سپرد.

غندیرشق
اچین/پنجشیر

تالک  معادن  کار  ما  است،  گردیده  آغاز  معدن کاری  فعالیت های  قبل  از  تالک  ذخایر  این  در 
کار  شد.  خواهد  بیشتر  ساحات  این  در  سرمایه گذاری  و  ساخت،  خواهیم  نهایی  عنقریب  را 

رسمی سازی صنعت سنگ های قیمتی باید در اولویت قرار گیرد.

ذخایر سنگ چونه در والیت بغالن برای عقد قرارداد از طریق داوطلبی خیلی مساعد می باشد و بغالنشامل
مواد جدید را برای تولید سمنت فراهم خواهد کرد. 
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را  اسـرتاتیژی  یـک  راه  نقشـۀ  ایـن 
بـرای تصمیم گیری در مـورد این که 
و  معـادن  سـکتور  کارکـرد  چگونـه 
افغانسـتان  در  هایدروکاربن هـا 

مـی دارد.  ارایـه  یابـد،  بهبـود 

نتیجه گیری/ پیشنهادات



اصالحات در وزارت معادن و پرتولیم
نهادی، دیدگاه طویل المدت وزارت  در قسمت اصالحات 
ما یک وزارت کوچک  است. هدف  فعاًل واضح گردیده 
گذشت  با  باشد.  پالیسی سازی  به  متمرکز  تنها  که  بوده 
ادارات  به  عملیاتی وزارت  و  تنظیم کننده  زمان، بخش های 
تنظیم کننده  فعالیت های  برای  شد.  خواهند  تبدیل  جداگانه 
به  تنظیم نفت و گاز  ادارۀ مستقل  نیز یک  هایدروکاربن ها 
یک  به  نیز  منرال ها  تخنیکی  دیپارتمنت  آمد.  خواهد  میان 
شد.  خواهد  تبدیل  معدن کاری  تنظیم کننده  مستقل  ادارۀ 
این ادارۀ تنظیم کننده مسوول پروسۀ داوطلبی و عقد قرارداد 
خواهد بود. برای رسیدن به این هدف در قدم اول، وزارت 
معادن و پترولیم یک بورد مشورتی تخنیکی را ایجاد خواهد 
نمود که به معین تخنیکی وزارت معادن مشوره  های الزم را 

در موضوعات تخنیکی ارائه خواهد داد.  

سروی جیولوجی افغانستان نیز به یک ادارۀ تخنیکی مستقل 
تبدیل خواهد شد که یگانه هدف آن تهیه و ترتیب معلومات 
منابع طبیعی خواهد بود. سروی جیولوجی معلوماتی را که 
با  در دسترس نیست از طریق منابع داخلی و یا هم قرارداد 
شامل  کار  این  آورد.  خواهد  دست  به  دیگر   شرکت های 
معدنی،  مواد  منابع  شناسایی  جغرافیایی،  ساختار  توسعۀ 
می گردد.  زلزله  خطرات  شناسایی  و  ذغال  منابع  شناسایی 
شامل  برنامه  این  آنی  تطبیق  برای  مقدماتی  ارزیابی های 

سکتورهای ذغال سنگ، سمنت و گاز طبیعی خواهد بود.  

تمام تصدی های دولتی به شرکت های مستقل دولتی تبدیل 
مالکیت  دارای  پترولیم  و  معادن  وزارت  گردید.  خواهند 
خواهد بود و در بورد نیز سهیم خواهد بود، ولی دیگر در 
موضوعات عملیاتی دخیل نخواهد بود. در قدم نخست در 
گردید.  خواهد  تطبیق  جامع  مالی  سیستم  یک  تصدی  هر 
در جریان سال 2018 در بورد هر تصدی یک رئیس/عضو 
تفتیش   2018 سال  پایان  تا  گردید.  خواهد  اضافه  مستقل 

مستقل مالی نیز تکمیل خواهد گردید. 

بهبود پروسه داوطلبی مرنال ها
در قسمت پروسه داوطلبی، یک چوکات واضح اولویت بندی 
ارایه شده است، آماده برای صدور بسته های اظهار عالقمندی 
برای هر ساحه مورد نظر و یک چوکات واضح تصمیم گیری 
یک  صدور  آماده  پترولیم  و  معادن  وزارت  دارد.  وجود 
تعداد داوطلبی ها می باشد. موضوعات د یگر پروسۀ ارزیابی 
و انتخاب می باشد. اسناد تقنینی بخش معادن/منرال ها مورد 

اقتصادی تمام  بازنگری قرار خواهند گرفت، شورای عالی 
تیم های ارزیابی معادن را منظور خواهد کرد )و قراردادهای 
بزرگتر توسط کابینه منظور خواهد شد(. در درازمدت قوانین 

جامع تر در بخش معادن تدوین و تنفیذ خواهد شد. 

تأمین عرضه خدمات برای جامعه
ساختن  دخیل  همچو  خدمات  عرضه  فعالیت های  تمام 
باشنده گان محل و حمایت آن ها، باید توسط برنامۀ ملی میثاق 
شهروندی تنظیم گردند. این چارچوب دارای مزیت توحید 
تمام فعالیت های باشندگان محل در یک برنامه می باشد که از 
انجام فعالیت ها توسط چندین وزارت خانه جلوگیری به  عمل 
می آید. همچنان تمام فعالیت های مرتبط به اسکان مجدد به 
تحقق  با  واگذار خواهند گردید.  اسکان  مستقل  ادارۀ  یک 
به  متمرکز  تنها  پترولیم  و  معادن  وزارت  فوق،  موضوعات 

پالیسی سازی در قسمت معادن خواهد گردید. 

به  معدن کاری  عواید  که  این  از  اطمینان  حصول 
ثبات اقتصادی کالن-مالی منتج می شود

اکثر کشورها چالش ناشی از تناقض فراوانی )نفرین منابع( 
را تجربه کرده اند که بخش عمدۀ آن ناشی از تأثیر جریان 
داخلی منابع طبیعی فراوان در جریان یک مدت زمان کوتاه 
به  پیمانه  چنین  به  فراوان  طبیعی  منابع  داخلی  است. جریان 
غرق شدن اقتصادهای کوچک داخلی و به بی ثباتی بیش از 
حد ارزش نرخ تبادله در یک کشور می انجامد و در نتیجه 
طور  به   که  می آورد  وجود  به  را  رونق-رکود  چرخه های 
همزمان به نوسان نرخ کاالها منتج می شود. جهت حل این 
نگهداشتن  باثبات  منظور  به   کشورها  از  بعضی  مشکالت، 
چرخه های اقتصادی خود، صندوق مازاد مالی منابع طبیعی 
را ایجاد کرده اند، هر چند افغانستان اکنون با داشتن چنین 
صندوقی فاصلۀ زیادی دارد، ولی ما نیز باید برای آینده چنین 
این که اگر زمانی ذخایر  با  باشیم. در رابطه  برنامه ی داشته 
باید  مالیه  وزارت  تولید  کنند،  به  آغاز  معدنی  مواد  بزرگ 
موضوع قانون گذاری در این عرصه را اولویت بندی و قوانین 
مالِی را طرح کند که بر اساس آن چگونگی مصرف عواید 

منابع و پس انداز آن مشخص گردد.  
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و  اقتصادی  مالی  وجوه  از  چیلی  کشور  در  مثال  به طور 
ثبات اجتماعی، جهت تمویل کسری های مالی و پرداخت 
بدهی های عمومی استفاده به عمل می آید. طوری که در قانون 
مسوولیت مالی تصریح گردیده است، زمانی که قیمت های 
مس بیشتر از میزان اوسط درازمدت باشد )با استفاده از یک 
فورمول واضح(، عواید مازاد به وجوه مالی اقتصادی و ثبات 
اجتماعی منتقل می شود. زمانی که قیمت های مس پایین تر 
و  اقتصادی  مالی  وجوه  باشد،  درازمدت  اوسط  میزان  از 
قرار می گیرد.  استفاده  بودجه ملی مورد  اجتماعی در  ثبات 
ثبات  می تواند  اجتماعی  ثبات  و  اقتصادی  مالی  وجوه  لذا، 
مصارف مالی را از آنجایی که میزان وابستگی به چرخه های 
از  ناشی  بی ثباتی  و  می دهد،  کاهش  را  جهانی  کسب و کار 

نوسان قیمت  مس و سایر منابع را تأمین نماید، به بار آورد. 

اِعمال این تغییرات چالش برانگیز خواهد بود اما اگر 
این تغییرات به طور درست آن اِعمال گردد، از این 
ظرفیت برخوردار خواهد بود که در طی چند دهه 
از یک کشور کم درآمد  را  افغانستان  معدود مسیر 
به یک کشور دارای درآمد متوسط مبدل کند. این 
گزارش نقشۀ راهی را فراهم می کند که بر اساس آن 
در خواهیم یافت که چگونه بر این نکته تمرکز و 
اطمینان حاصل نمائیم که منابع طبیعی افغانستان برای 
ما  می آورد.  بار  به  منفعت  کشور  شهروندان  تمام 
منابع بزرگ منرال های کشور را مشخص نموده ایم 
در  را  افغانستان  اسالمی  جمهوری  استراتیژی  و 
و  عملیاتی  حقوقی،  محدودیت های  رفع  خصوص 
ترانسپورتی فراروی این سکتور تشریح نموده ایم که 
بر اساس آن در دهه های پیشرو سکتور مواد معدنی، 
به مثابه انجن رشد افغانستان عمل خواهد کرد. پس 
نقشۀ  این  اقتصاد،  عالی  توسط شورای  منظوری  از 
راه به یک پالن عمل دارای محدودۀ زمانی تبدیل 

خواهد شد.

 ***
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نوعوالیتتخمین منابعمرنال

)1( مواد تعمیراتی

افغانستان دارای ذخایر وافر ریگ، جغل، سنگ های تعمیراتی و تزئینی می باشد. همچنان ذخایر سنگ چونه که برای تولید سمنت مناسب است، در کشور وجود دارد. افغانستان  از لحاظ ذخایر 
سنگ گرانیت، مرمر، گچ، و چونه خیلی غنی می باشد.   

مصالح ساختمانیبدخشان136.000.000 )مترمربع(ریگ/جغل

سنگ تعمیراتیمختلف1.300.000.000مرمر

مواد اولیه سمنت بدخشان، هرات و بغالن500.000.000>سنگ چونه 
سنگ تعمیراتیبامیان3.500.000

سنگ تعمیراتیبامیان1.040.000دولومیت

ریگ )سنگ ریگی(بلخ10.900.000کوارتز ریگ 

 ریگ )سلیکاتی( بلخ110.000
سنگ های مسطح/تزئینیهلمند770.000اراگونیت

سنگ های تعمیراتی )سلیکاتی(بامیان650.000سنگ ریگی

2 - فلزات

افغانستان دارای  ذخایر بزرِگ فلزات سنگین و قیمتی مشمول آهن، املونیم، مس، طال، نقره، و مولیبدنوم می باشد.

آهن رسوبیبغالن، بامیان2.261.200.000آهن
آهن با منشا ناریهبدخشان، کندهار178.000.000املونیم

بوکسیت )50.5 درصد المونیم، 12 درصد سلیکازابل، بغالن4.535.000
مس رسوبی ) احتماالً: + 16.880.000 متریک ُتن(کابل، لوگر12.340.600مس

مس با منشا ناریه )احتماالً: 28.469.200+  724.010+ متریک تُن مولیبدنوم، 682 متریک کندهار، زابل، وهرات68.500
تُن طال، 9.067 متریک تن نقره(

سنگ طالبدخشان، غزنی و زابل1.780 )کیلوگرام(طال
طالی رسوبی یا پالسریتخار، غزنی918 )کلیوگرام(

سرب و قلعی با منشا ناریهکندهار، هرات، وپکتیا90.000رسب و جست
سرب و قلعی با منشا رسوبیغور153.900

رگه های اسکانی و گریسینی )SN & W Skarns & gresie( هرات، فراه و ارزگاننامعلومقلعی و تنگسنت
سیماب با منشاء چشمه های آب گرمفراه، غور32.234

3 - مرنال های صنعتی

افغانستان در میان سایر فلزات صنعتی، دارای ذخایر وسیع سنگ های قیمتی، مرنال های خاکی کمیاب، یورانیم، سلفر، کرومایت و تالک می باشند.

خاک رسکابل2.200.000 )مترمربع(خاک رس )خشت(
کاربونیتایت )احتماالً: 3.480.159+ متریک تَن نیوبیوم، فاسفورس، یورانیم، وتوریم(هلمند1.405.179عنارص خاکی کمیاب

اکسید کرومیوم )با وزن 43 درصد، احتماالً: 979.484+  متریک ُتن( لوگر، پکتیا200.000 کرومایت
باریت الیه ایپروان، هرات151.500.000باریت 

سیلستیت )با وزن 75 درصد(بغالن، کندز1.000.000>سیلسیتیت
تبخیری )احتماالً(بلخ، سمنگان، کندز27.513.690پوتاشیم

فلورسپار )با وزن 46.69 درصد(ارزگان8.791.000فلورایت
میتاسوماتیک/میتامورفیک تعویض مگنیزیت )31.200+ متریک تن مگنیزیت(ننگرهار1.250.000تالک، ازبیست ومگنیزیت

تالک - مگنیزیت )احتماالً: + 13.365.563 متریک تُن ابسوتوس( ننگرهار50.000
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اولویت بندینظریاتمادل ذخایرعنارص کوچکعنارص اصلیساحات مورد نظر

مناطق مرکزی افغانستان

مناطق مرکزی افغانستان از مواد معدنی سرشار از قبیل قلعی، سیماب و سرب برخوردار است. اما، این منطقه تأسیسات زیربنای ترانسپورتی و تأمین انرژی برق الزمی را ندارد

مس، سرب و زینک )Zn( لیتیم پگمتایت لیتیم )Li( تنگستن )W( قلعی )Sn(دایکندی
)lithium pegmatite(

ذخایر قلعی- تنگستن اسکارنی و 
گریسنی،

2لیتیم پگمتایِت ساحه تگاولور 

ذخایر سیماب نوع ایپی ترمال  Sb, As, Au, Agسیماب )Hg(کرنک - خنجر
)Epithermal( ذخایر نوع اسکارن 

فلزات اساسی

3کمربندهای سیمابدار

1ساحه وسیع منرالیسرب-جست رسوبینقره سرب و زینکنعلبندان

والیت های جنوبی

مناطق جنوبی افغانستان از بزرگترین حجم عناصر خاکی کمیاب و رخام برخوردار است، همچنان ذخایر مس، طال و ذخیره اصلی فلورایت کشور نیز در این مناطق واقع شده است. این ذخایر را به آسانی می توان با زیربنای 
ترانسپورتی همسایه واقع در جنوب وصل کرد.

منرالهای خاکی کمیاب، یورانیم و خانشین
فاسفورس

 Th.سنگ چونه، توریم، باریم، استورنتیم
))Ba. Sr

منابع بزرگ فلزات خاکی کمیاب و کاربوناتایت
یورانیم

1

تراورتین، ذخایر مس-طالی  مس-طال، تراورتین، porphyry مس، طال، مولبیدینم )Mo(رخام تراورتین )Travertine onyx  (جنوب هلمند
پروفیری در همجواری پاکستان

2

ذخایر تراورتین –ذخایر مس- طالی نوع نقره و  Phمس، نقره مولبدبنم )Mo(کندالن
پروفیری و اسکارنی 

6منابع مس وطال: در نقاط مختلف

فلورایت رسوبی، رگههای فلورایت، زینک، سرب، نقره، باریم فلورایتباخود
پولیمیتال سکارنی

3ساحه عمده فلورایت در افغانستان

ASTER anomaly 4ذخایر طال و نقرۀ ایپیرتمالیتنگسنت، سیامبنقرهکتواز

ذخایر طال- مس نوع پروفیری و نقره و سربمس، طالزرکشان
سکارنی

منابع مس و طال: چندین نقطه، ظواهر 
طالی پالسری

5

خالصه جدول ساحات مورد نظر

نقشۀ راه سکتور معادن

نوعوالیتتخمین منابعمرنال

3 - مرنال های صنعتی )ادامه(

فومارولیک  و الیه ای )احتماالً: 6.000.000 متریک ُتن(بلخ، بدخشان450.000سلفر
کاولین رسوبیبغالن385.000کاولین 

کاولین ته نشین شدهبغالن150.000
الیه های نازک گرافیت )احتماالً: + 1.050.223 متریک تُن(بدخشان5.000گرافیت 
الزوریت اسکارنی بدخشان1.300الزوریت

تبخیریشمال افغانستاننامعلومهالیت

ارقام به متریک تُن محاسبه شده، البته بجز مواردی که طور دیگر ذکر گردیده باشد.

جدول: خالصه مرنال های افغانستان
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نقشۀ راه سکتور معادن

خالصه جدول ساحات مورد نظر

اولویت بندینظریاتمادل ذخایرعنارص کوچکعنارص اصلیساحات مورد نظر

والیت های غربی

مناظق غربی افغانستان دارای منابع سرشار سنگ چونه برای فابریکه سمنت، ذخایر مس، و قلعی می باشد. این معادن را می توان به آسانی جهت صادرات به بنادر ایران وصل نمود.

باریت، سنگ چونه، مرم،  خاک شامل هرات
رس و آهن 

باریت الیه ای، باریت رگه ای، سنگ در دسترس نیست.
چونه ، مرمر، خاکرس و آهن سکارنی

ساحات عمده باریت، فابریکه مرمر، 
مرکز صنعتی.

1

مس پروفیری ، ذخایر سولفیدی کتله ای سرب، زینک، تنگستن مس، قلعی دو سار شیدا
با منشا ولکانیکی،ذخایر سکارنی، قلعی و 

مس

3مس شیدا 

2معدنکاری گذشته برای قلعیقلع و تنگستن رگه ای – قلع پالسریمسقلعی تورمالین

والیت های رشقی

بیشترین معادن بزرگ ) به شمول حاجیگک و عینک( در مناطق مرکزی افغانستان دورتر از تسهیالت ترانسپورتی موقعیت دارد. همچنین، در این زمره، زمرد پنچشیر، تالک ننگرهار، لیتیم نورستان در مناطق شرقی افغانستان 
موقعیت دارند. الزم است تا ذخایر بزرگتر به شبکه جنوبی خط آهن وصل شوند.

باریم)Ba( ، مرمر، سنگ ریگ، یورانیوم آهنحاجیگک
و مس

بیشتر از 1.7 میلیارد متریک ُتن آهن آتشفشانی
سنگ آهن

--

--ذخایر عینک، جوهر و دربندمس با منشا رسوبی، کرومایت پودیفورمکرومایت، اسبیستوس، تالکمس، کوبالت و نقرهعینک

2ساحات عمده معدنکاری زمردزمرد، آهن رسوبی، نقرهدر دسترس نیست.زمرد ، نقره، طالپنجشیر

مگنیزیت میتاسموماتیکی-تالک، گرافیک، ذغال سنگ، مرمرمگنیزیت، تالک، اسبیستوسغندی - اچین
 Metasomatic) آسبیست الترامافیکی
 magnesite-talc. ultramafic-hosted

( asbestos

ذخایر مگنیزیت-تالک در اچین و 
غندی نزدیک توره بوره

1

ذخایر پگماتیتی در پارون )جومنک-پگماتیت هانویبیم )Nb( و تانتلوم )Ta( منرالهای خاکی کمیاب، لیتیم و قلعینورستان
پسگوشته( و پچیگرام

3

والیت های شاملی

مناطق شمال کشور دارای منابع مختلف منرال ها  به شمول طال، مس، سنگ چونه، بوکسیت، و سیلیستیت می باشد. راه های مواصالتی را می توان به آسانی با کشورهای همجوار وصل نمود.

رگههای کوارتز-طال، طال و آهن نقره، مس یورانیمطال، آهنطالی بدخشان
اسکارنی

ذخیره ویکادور )Weka Dur( دارای 
958 کیلو طال است

6

گنبدهای نمکی، خاک رس، سنگ ذغال سنگ، نفت و گازنمک، خاک رس، سلیکا )Silica(تخار
ریگی

ذخایرسنگ نمکی در نمکاب خاک 
رس نوع پوسیلین و پوتیری

2

سیلستیت الیه ای، نفت وگاز، ذخایر نفت و گازسیلیستیت )Celestite(کندز
فاسفیت الیه ای

تقریباً 1 میلیون متریک تُن سیلیستیت 
در کنار منابع نفتی کتار.

4

ذخایر بوکسیت در تاله و برفک. بوکسیت، خاک رس، گچدر دسترس نیست.بوکسیت، خاکرس )کاولین( و گچبغالن
همچنان این مناطق سرشار از خاک 

رس است.

1

7مس بلخابسلفیدهای کتلهای با منشا ولکانوجینیکی زینک، سرب و ذغال سنگ مسبلخاب

مرنال های صنعتی 
دودکش 

سنگ چونه، دولومیت، سیلیستیت ذغال سنگ، گچسنگ چونه ، دولومیت و سیلسیتیت
الیهای،گچ، خاک رس.

ذخیره سیلیستیت در پلخمری و تنگی 
مرچ

3
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momp.gov.af

— جاللتمآب محمد اشرف غنی
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

سال ۱۳۹۸  — حق چاپ محفوظ است.
وزارت معادن و پرتولیم، 

جمهوری اسالمی افغانستان

جمهوری اسالمی افغانستان متعهد به ایجاد 
بخش  در  شفاف  و  پاسخگو  سکتور  یک 
که  است  این  نیز  آن  دلیل  است،  معادن 
سکتور معادن به مثابۀ بزرگرتین فرصت در 
محسوب  اقتصادی  رشد  افزایش  راستای 
می گردد. دیدگاِه راهنامی ما در این راستا، 
استفاده پایدار از رسمایه های طبیعی برای 
ایجاد رسمایۀ مالی غرض توسعه و تضمین 
در  شده  ترصیح  حقوق  و  امنیت  آزادی، 

قانون اساسی، می باشد. 

جاللتمآب محمد اشرف غنی
رییس جمهوری اسالمی افغانستان


