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 مقدمه: .1

 رگذاريتأث عواملاز جمله  روانفجا قيحر ،یاويميک ،یکيفز خطرات ،یطيمح یها یآلودگ ،فضا تيازمحدود یناش طيشرا

 یاجتماع عمده یها یازنگران یکي  ر در معادنکا از یناشتاثيرات سوء  . دنباشيم معادن در ارگرانك یمنياو تصح االی ب

مختلفی که  عوامل یرو ها یوبررس مطالعات انجام. ميباشد یطيمحو یمنيا ،یصح ليمسا اندرکاران ودست کارگر قشر

 یکيفز حوادثو يا کاهش  یريشگيپ دارند، و همچنين تالش برای تاثيرات سوء باالی افراد دخيل در امور معدنکاری

ايفا  درمعادن کارگران یمنيا و یصح طيشرا دربهبود را مهم نقشو می تواند  ضروری بودهامری   کار طيدرمح  یاويميوک

  .کند

 معادن را انکشاف افغانستان دولت است. دهيطرح گرد دنکنيدرسکتورمعادن کارم که یکارگران یبرا یمنيوا تصح یسيپال

 کارگران، یمنيوا صحت و نمی پذيرد دستاورد ، بعنوانسالم ستيز طيومح کارگران یمنيوا صحت در نظرداشت بدون

 انکشاف بر مثبت راتيتأث کارگران یمنيات وصح حفظ .ميپندارد جامعه یاساس حقرا بعنوان  یاجتماع ورفاه سالم طيمح

 بشمار یداراقتصاديپا یها تيازفعالجدا ناپذير  جزء كارگران استندرد یمنيوا صحت. کشوردارد یواقتصاد یاجتماع

 یطوررا  درکشور یاقتصاد یتهايفعال یتمام معدنکاری دارنده گان جواز فعاليت هایدارد تا  ديتاک افغانستان دولت. روديم

  . باشد زن و مرد قشر دوهر یبرا یکار درساحه یبشر یقوا یمنيات وصححفظ  متضمن که دهند انكشاف

 کار با مرتبط یمنيوا صحتمقابله با خطرات  یبراروش  نيمهمتر رانهيشگيپ یارهايکه مع ميدهد نشان یتجربه جهان

و معيار های ملی و بين المللی  اتمقرر ،نيقواناز تيرعا به را مكلف یمعدنكار یها شركت افغانستان دولت .ميباشند

 که یگرعوامليد و ها یماريب وانواع اتتشعشع ،یاويميک ،یکيزيف خطرات عواملاز. دارديم معادن در یمنياو یصح

 جلو یبرا ها شركت. گردد یريجلوگ ،گذارد یمبجا  دنادرمع کارگران تصحبر را خود سوء راتيتاث یجيتدر بصورت

 . دنباشيم معادن در خاص رميكانيم كي جاديا به مكلف یکيتخنو یعيطب حوادث از یريگ

 یمعدنکار صنعت در  یمنيا و یصح خطراتاز  بتواند آناين پاليسی را طرح نموده تا با تطبيق  معادن وزارت ،بناً 

 .رساندبه حداقل آنها را  ياو  کرده جلوگيری

 : یسيپالاهداف   .2

 یها تيفعال از یناش کارگران تلفات و خطرات و يا کاهش یريجلوگ معادن سکتور در یمنيوا تصح یسيپال هدف

 ن،اکارگر یبرا یکار سالم طيمح جاديا ،معدنکاری های های ناشی از فعاليتيماريب از ايشان نگهداشتن ونئمص ،یمعدنکار

 قيتطب، معياری ليوسا و زاتيتجه هيته ،یمنيو ا یخدمات صح هياراکشور،  یاستخراج عيدر صنا یمنيفرهنگ ا جاديا

 .باشديم داريپا انکشاف اصول اساس  به یمعدنکار صنعت انکشاف و یمعدنکار یها تيفعال در یالملل نيب و یمل یهامعيار

 ميباشد. آن موثر قيازطر یصحخدمات  فراهم آوری و كارگران یمنيا معيارهای انكشاف متضمناين پاليسی 
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 : دخليذ  ینهاد ها .3

آموزش  ميكارگران، تنظ یمنيوا یصح نينظارت از قوان  ،یمعدنكار یها تيفعال ميتنظ که مسئوليت دخليذ یديكل ادارات

کارگران،  یبرا یمنيوا تصح یهامعيار طرح ،یبشر یقوا ميتنظ ،یکار سالم طيمح کارگران، یبرا یومسلک یفن یها

 ، عبارتند از: باشنديم یمعدنكار یها تيفعال انيجر درآالت را  نيو ماش زاتيتجه

 معادن وزارت •

 وزارت صحت عامه •

 ، شهدا و معلولينیاجتماع امور و کار وزارت •

 ستيز طيمح حفاظت یمل اداره •

 استندرد یمل اداره •

 

 :یمنياو تصح یسيپال یچارچوب حقوق .4

قانون  یروشنائ در ،افغانستان یاسالم یجمهور یازقانون اساس یکارگران درامور معادن به تاس یمنيوا تصح یسيپال

 یسيپال .باشديم افغانستان یمل انکشاف یژياسترات هماهنگ با وشده  طرح معادن یمنياو تمعادن و قانون کار ومقرره صح

 درو معيارهای ملی و بين المللی ملی  اتو مقرر نيقوان یتمامباالی تطبيق  در امور معدنکاری کارگران یمنيوا تصح

 تاکيد می ورزد.  یمعدنکار های تيکارگران درتمام فعال یمنياو ترابطه به صح

 :یمنيا و تصح یها اريمع .5

و ايمنی توسط وزارت معادن و اداره ملی استندرد، شرکتهای معدنکاری مکلف به  معيارهای صحتو ترتيب طرح هنگام  تا

کارگران در امور  یمنياو  تصح یسيپال .رعايت از معيارهای معتبر بين المللی که افغانستان به آن متعهد است، ميباشد

  .دارد ديتاک یالملل نيبپيروی از معيارهای پذيرفته شده و  یمل یهامعيار قيمعادن به طرح و تطب

 :یمنياو  یخطرات صح  یابيگزارش ارز .6

 زارشگ ارايه همچنين و کارگران یمنياو یصحخطرات  یابيارز گزارش بيوترت هيته بهمکلف  دارنده جواز فعاليت معدنکاری 

وزارت صحت عامه ، وزارت معادن توسطمتفاوت بوده و  با توجه به نوعيت معادن ها گزارش نيا باشند. یم یخطرات احتمال یابيارز

    U.شد دنخواه ارزيابی ی، شهدا و معلوليناجتماع امور و کار وزارت

 :یمعدنکار یها تيفعال جوازدهی  .7

 اخذقبل از  اند تامکلف  دنينمايم اخذمعادن  وزارتاز  را یمعدنکار یها تيفعال جوازکه  یخارج و یداخل یها شرکت

خود را با در نظرداشت معيارهای وسايل و تجهيزات تهيه و جهت  یمنياو  یصح التيوتشک یرتيجواز نامه، پالن مد

شده از سوی شرکت ها ارايه  ه کنند. در صورتيکه پالن مديريتی و تشکيالت صحی و ايمنیيارزيابی به وزارت معادن ارا
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همچنين، تخلف از  .توانند ینم آورده بدست را یمعدنکار تيوزارت معادن تطابق نداشته باشند، جوازنامه فعال یارهايمع با

 اين معيارها باعث لغو جوازنامه فعاليت معدنکاری خواهد شد. 

 :کاریمعدن زاتيو تجه یتکنالوج .8

 یبراو بوده یالملل نيبو  یمل معيارهایبا  مطابق ديبا شونديم استفاده دنکاریمع امور یآالت که برا نيوماش زاتيتمام  تجه 

 تاثيرات سوءکه  یمعدنکار زاتيتجه و ديجد یواردات تکنالوج یسيپالاين  .شوند استفاده افغانستان در یمعدنکار تيفعال

 . دينمايم قيتشو ،دنافغانستان بهبود بخشدر  را یمعدنكار انکشافنداشته و  یستيز طيمح و یمنيا

 :ناشی از فعاليتهای معدنکاری خطرات تيريمد .9

ه استخراج فنی و مسلکی معادن بوده و وظيفه دارند تا تمام معيارهای  مربوطه مکلف ب معدنکاری های دارنده جواز فعاليت 

را رعايت داشته باشد  صحی و ايمنی در ساحه معدنکاری تاثيرات سوءکه  وادثیاز وقوع هرگونه ح یريشگيپ را بمنظور

ناشی از  پالن مديريت خطرات و انجام داده مخطرات صحی و ايمنی را بطور متداو بايد ارزيابی دارنده جواز قکنند. 

و معيارهای پذيرفته  ملی معيارهای به قمطاب يدبا یتيريپالن مد نيا. ه نمايندياراوزارت معادن  بهرا  فعاليتهای معدنکاری

 بهوزارت معادن متعهد همچنين، باشند.  ناشی از فعاليتهای معدنکاری یمنيا و یخطرات صح در ارتباط با یالملل نيب  شده

 یها تيازفعال منظم نظارت و یمنيا واضح یها طرزالعمل بيترت و هيته معادن، موثر شيتفت یبرا یمسلكاستخدام کارکنان 

 .باشد یم یمعدنکار

 :یخدمات صح .10

 یتمام یبرا رهيغ و هياول یو کمک ها یصح یمراقبت ها مانند معياری یحص خدمات مکلف به فراهم آوری دارنده جواز

 ديبا خدمات نيادارد، به دنبال  را یکه مشکالت خاص صح است یکار طور نوعيت اگر ژهيبه و ميباشند. معدن کارگران

پالن منظم جهت عرضه يک  یمعدنکار تيفعال آغاز از قبل بايد دارنده جواز بنابراين،  .اوقات موجود باشند یدر تمام

خدمات بخواهند   دارنده جواز کهيدر صورت .دنينما و تطبيق کارگران طرح یبرا  یصح ساتيتاس ايجاد و یخدمات صح

 تيآن حما ازو ايمنی  صحت یسيپال، دنينما ارايه یخدمات صح موسسات عرضه کننده از طريق عقد قرارداد بارا  یصح

 . کنديم

 :یمنيخدمات ا .11

 یمنيخطرات ا ازو کاهش  یريگجلو جهت معياری زاتيتجه و یفرد حفاظت ليوسا آوریفراهم  مکلف به دارنده جواز 

حفاظت  ادن وساحه مع اتيتمرکز برخصوص و خطر کنترول ريتدابدر نظرداشت  يد بابا یمنيخدمات ا .ميباشندکارگران 

و  یمنيا زاتيتجهاز  ديبا دارنده جواز. ه گردنديارا ،مورد استفاده یوابزارها زاتيتجه سات،يتاس ،ومحل کار تينوع ،یفرد

 .ندياستفاده نما یالملل نيبمعيارهای پذيرفته شده و  یمل در مطابقت با معيارهای یت فردظحفا ليوسا
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 :کارگران مهيب .12

 یها شرکت توسطمعدنکاری زات يل و تجهيوسا و همچنين ارگرانك مهيبه ب مکلف معدنکاری داخلی و خارجی یها شرکت

  .باشنديم یالملل نيبيا  و یمل مهيب

 :کارگران یمسلک یها آموزش .13

و  فنی و مسلکیآموزشهای  ارايهمکلف به طرح و ترتيب پالن جامع و طويل المدت برايفعاليت معدنکاری  دارنده جواز

بعد از استخدام کارگر و قبل بايد ميباشند. اين آموزشها برای کارگران  آگاهی از خطرات براساس نوعيت فعاليت معدنکاری

ر د یآموزش یبرنامه ها ارايهاز یمنياو  تصح یسيپال .گردند ارايهجريان کار بصورت منظماز شروع کار و همچنين در 

، وانفجار یاز آتش سوز یريشگيکنترول و پ ی، روش هاآالت نيکار با ماش یمنيا ،یخصوص  حفاظت فردب معادنامور 

 تيحما و کنترول آنها جلوگيریو اصول  کار طيآور مح انيوعوامل ز منفجرهکار با مواد  یمني، اهيتهو معياری یروش ها

 .دينمايم

 :یسيپال قيتطب .14

در  ربطيذ ینهاد ها یبا همکارو  افغانستان یاسالم یدولت جمهور  نهيکابآن توسط  بيبعد از  تصو یمنيا و تصح یسيپال

 ،ارهايو مع یمنيصحت و ا یك هاي، تخنیرات در تكنالوجيتغ یدر صورت .باشديم قيقابل تطب یمعدنکار یها تيفعال یتمام

 باشد.يد ميقابل تجد یسين پاليا
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