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 مقـــــــــــدمه-1

نفجره مواد م ،. جهت توسعه اين منابعميباشد کشور های و منرال ها منابع هايدروکاربن انکشاف دولت افغانستان در صدد 

يک چالش  نفت توليد ها برای فعاليت های معدنکاری و فعاليت هایو پتاقی  اين مواد تدارک يکی از مواد اساسی بوده و

فعاليت های معدنکاری و  ی برای زار الزمـــــــــمواد منفجــــــره يکی از اف .ميباشـــــــــــددولت افغانستان  رابرای عمده

 .ميگردد منی و اضرار در سطح کشوربزرگ اي آن سبب خطر ازگر استفاده نادرست بوده و از سوی دي توليد نفت

به مقاصد معدن کاری و  نفجره را کهامنيت ملـــــی واضح شده است که تروريست ها مواد م یبه اساس اکتشافات نيرو

نل ها اروالی ، اعمار توـــــ، فعاليت های شميدان هوايی، ديگـــــر سکتور های اقتصادی مانند اعمار سرک ها، ساختمان ها 

 مايند.فعاليت های تروريستی خويش استفاده مين و غيره وارد ميگردد، جهت

مورخ  28فرمان شماره  ،ماع ـتـــــنيت اجوً ان به منظور تامين امنيت و مصرئيس جمهور دولت اسالمی افغانستمحترم 

، کود کيمياوی امونيم نايتريتروش و ذخيـــــــره در مورد جلوگيری از ورود ، توليـــــــد، انتقال ، استفاده ، ف 01/11/1388

د تا مقررات ينماميــــــدولت سعی و تالش بنابرين  ، صادر نمود.مواد منفجره استفاده ميشود توليدکه جهت يمواد  و تمامی

ش های ـــن مواد منفجره و پتاقی که دربخوً مص انتقال ، ذخيره و استفادهد، ورو بمنظور  ارچوبچمناسب را دريک 

 اقتصادی نياز است ، وضع نمايند.

 هـــــــدف پاليـــــــــــــسی-2

و  مواد منفجره  مصًون از طريق تدارک بن ها هايدروکارمنرالی و منابع  انکشاف از اين پاليسی تقويه و حمايت هدف

که بمنظور فعاليت های  ره و استفاده آنی در رابطه به توليد ، ورود ، ذخيــــــــموثر تمام اضرار و خطرات امنيت مديريت

 ميباشد. معدنکاری و توليد نفت استفاده ميشود،

 حقوقی قانونی و ار چوب چ -3

ها و پاليسی هايدروکاربن ری معدنکا ملی متمم پاليسی و توليد نفت معدن کاریبرای فعاليت های پاليسی ايمنی مواد منفجره 

، ذخيره و استفاده جهت توليد، ورود، انتقالبه ايجاد مقررات وزارت معادن را ياست جمهوری، راساس فرمان بوده وبه 

 ميسازد. مکلف که در فعاليت های معدنکاری و توليد نفت استفاده ميشود، مواد منفجـره  مصًون 

، راتمقر خواهند نمود که دربرگيرنده وضع چوب مقررات مناسب را اخله، چاروزارت معادن با همکاری وزارت امور د

فعاليت های معدنکاری  مواد منفجره و پتاقی بوده که در مصًون  رود، انتقال، ذخيره واستفادهورهنمود ها و طرزالعمل های 

 استفاده ميگردند. و توليد نفت

در مطابقت به  و قانونی بوده به مواد منفجــــــرهمربوط  فعاليت های د تا تمامیوزارت معادن اطمينان حاصل خواهند نمو

  .صورت می گيرد زارت امور داخله ويژه و  نيازمندی هایبشمول  نيازمندی هاو  مقرراتقوانين، 
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 ذيدخلت کليدی ادارا-4

مديريت ، مالی مديريت، ، امنيت، مقرراتمصًون  ، انتقالمديريت، نظارت، موارد صدور جواز در ذيلارگان های دولتی 

 .ميباشند لمسوً  استفاده ميشود ،  توليد نفتو  کاریمعدن فعاليت هایمواد منفجره و پتاقی که در تجارتو  محيط زيستی

 )  MoM( ـادنـــــــــــوزارت مع •

 ) Mol( ـور داخلهـــــوزارت ام •

 ) MoFAوزارت امور خارجه ( •

 ) MoDوزارت دفـــــاع ملــــــــــی( •

 ) NDSرياست امنيت ملـــــــــــــی( •

 ) MoFوزارت ماليـــــــــــــــــــــه ( •

 ) MoCIوزارت تجارت و صنايع ( •

 ) NEPAمحيط زيست ( ازحفاظت اداره ملی  •

 ) IMC(کميسيون بين الوزارتی •

 مواد منفجــــــرهامنيتی و مديريت ارزيابی اضرار ، خطرات -5

اضرار ارزيابی  تقاضا مينمايند بايد جهت پيشبرد فعاليت های خويش  مواد منفجره را نفت که و توليدکاری دنشرکت های مع

و  يتنوعسی خطرات امنيتی ازنگاه رربده و امنيت موجو  شرح دهنده ميزانانجام دهند که اين مواد را  و خطرات امنيتی

که  یانفجار يلمواد منفجره و وسا يتیخطرات امن يمتنظ و يريتمد ردا.  موايشان ميباشد فعاليت هایسطح آن در محــــدوده 

اضرار و خطرات  برای روشن سازی .ددگـــر يابیارز اين شامليزن  يراندپذ يبآس يبیتخر یها ياتدر حاالت سرقت و عمل

و اشخاص قراردادی که با مواد منفجره و  کنانخارجی و همچنان خطرات از جانب کارامنيتی رد خطرات انياز است تا مو

 .دردحساس دسترسی دارند توجه جدی مبذول گ مواد خطرناک

بوده که جوابگوئی مسايل ايمنی و مديريتی مواد منفجره نفت مکلف به انکشاف پالن  توليدشرکت های معدنکاری و 

 ازبايد  واستعمال ميشود انتقالکه مواد منفجره ذخيره،  یدرمحل  کنانتمام کار .ی خطرات ارزيابی شده، ميباشدمحافظتی برا

  ) اطاعت نمايند. ExMPمواد منفجره ( پالن مديريتی

مواد منفجره ، تغيرات در نوعيت وارد نمودن تغيرات مانند تغير موقعيت گدام  همزمان باپالن مديريتی مواد منفجره بايد 

تجديد مشخص گرديده ،  ، تحقيق حوادث و فعاليت های اصالحی ويا رفع نواقص که به اثر تفتيش و ارزيابیمواد منفجره

 نظر گردد. 
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 تـــــــــــــــــدارک و واگــــــــــــذاری مواد منفجـــــره  -6

و  اخذقانونی ابتدا مراحل بايد  نفت وارد می نمايند توليد بمنظور معـــــدن کاری ورا ـــره يا پتاقی مواد منفجـکسانيکه 

مواد ليد کننده گان يا تهيه کننده گان تو .طی نمايندنافذه کشوردر ارتباط به مواد منفجــره  تحت قوانين تفويض جواز نامه را

به وزارت امور داخله جهت  مواد منفجره را جزئياتو ساير  اجزای ترکيبی ،فورمول کيمياوی مشخصات،بايد  منفجره

چگونگی بدست آوردن مواد منفجره، داشتن پالن مديريتی در مورد استفاده و ذخيره از وزارت معادن  ارزيابی ارايه بدارند.

 نظارت می نمايد.    ،معدنکاریمواد منفجره و همچنان نوعيت مواد منفجره مطابق به فعاليت های 

 حمـــــــــل و نقـــــــــل -7

، محفوظ و بايد  مصًون بايد به شکل   نفت توليدمورد نياز فعاليت های معدنکاری و ـره و پتاقی ــجتهيـــه و انتقال مواد منف

 که توسط وزارت معادن ، وزارت امور داخله و ديگــــر های در مطابقت به  قوانين و مقررات مواد منفجره و دستورالعمل

بايد توسط  معدنکاریبه ساحات  انفجاری و وسايل انتقال مواد منفجره وزارت های ذيربط تهيه گرديده ، صورت گيـــــــــرد.

بطور مختص  بايد وسايطاين  مواد منفجره باشد، صورت گيرد. مقررات حمل و نقلکه مطابق به  نقليه مخصوص وسايط

مواد منفجره  مصًون در مورد انتقال . دريوران اين وسايط نصب باشد در آنها و پوستـــــرهای هشدار دهنده مجهز ،طرح

  آموزش ديده و هنگام انتقال مواد منفجره در مورد مکلفيت های شان اگاهی داشته باشند.

 

  به مواد منفجــــــــره رکناندستـــــــرسی کا -8

که بمنظور انجام  سط شخص مسؤلتو بايد  درفعاليت های معدنکاریـره و پتاقی به هر اندازه که باشد مواد منفجـــ استفاده

شخص مسؤل بايد مسلکی و تخنيکی بوده و دارای تجربه عملی  در  فعاليت های انفجاری توظيف گرديده، صورت گيرد.

ميشود، باشد و همچنان تخنيک های مديريتی ذخيره سازی و انتقال رابطه به وسايل و افزار هايکه بمنظور انفجار استفاده 

  مصؤن مواد منفجره و وسايل مربوطه  را بداند.    

   مقتضـــــــــيات عملـــــــــکرد-9

بارگيری ، انتقال و ذخيره در مورد  عادنکه توسط وزارت م را  یمکلف اند تا دستورالعمل هاي ی معدنکاریهاشرکت 

 نمودن مواد انفجاری بيکاره و تخريب  شدهدور، شدهنا حفره های انفجار ، برخورد باپرکاری حفره های انفجاری ، مصًون 

شرکت های  صادرگرديده، عملی نمايند. ،مواد منفجره و واکنش در برابر حاالت اضطراری ، مخلوط کردن ازمحل

های دور از مناطق مسکونی و ديگر بخش  ،را در جعبه های جداگانه و تاييد شده مواد انفجاری و پتاقی ها  نکاری بايدمعد

ثبت  تازه را در مورد ذخيره جعبه ها معلومات و داشت دقيق ياد بايد شرکت ها  ره نمايند.ذخي مصًون عملياتی بصورت 

روزمره  هایاقالم که در جعبه ذخيره گرديده ، تعداد اقالم که برای فعاليت ام ، تعـــــــــــدادتشريح نکه مشتمل بر  داشته باشند
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اين طريق  ميباشد تا بهم درساحه گدام مجموعی اقالسبه تعداد محاواقالم مسترد شده الی ختم کار به مصرف رسيده ، تعداد 

    اری کنترول بعمل آيد.حيف وميل مواد انفچاز

 ه بيکاره مواد منفجر مديريت -10

شرکت های معدنکاری مکلف  ـد.بايد که تخريب گردن نباشند، مصًون و استعمال آن  ، ذخيرهمواد منفجره که از نظر انتقال

و تاييد شده در مطابقت به دستورالعمل وزارت معادن، با درنظرداشت شخص موظف  توسط را  نوع مواد منفجره اينتا اند 

معلومات در  .از بين ببرند ،قوانين محيط زيست به مطابقامور داخله و  وزارتتهيه کننده ، مشورت  مشورت توليد کننده يا

 لوله مواد منفجره در صورت که يک گردد. تخريب آن بايد ثبت و چگونگیتخريب شده  ـرهمواد منفج انواع مورد

)cartridge( بعدی که در آن  انفجارصورت ميگيرد حفرهبعد ازانفجار دريافت ميگردد بايد آنرا در  قسمت از لوله ويا يک، 

  .رده شودو يا هم به صورت مکمل از بين ب قرار داده شود

 پاليـــــــــــــسی  قتطبي -11

و  معادن متمم پاليسی های ملی اين پاليسیاز تاريخ تصويب آن توسط کابينه قابل تطبيق بوده و ايمنی مواد منفجره بعدپاليسی 

وزارت معادن اين پاليسی را به شکل . می گرددکه بر مبنای آن چارچوب قانونی و حقوقی طرح ميباشد  ها هايدروکاربن

متواتر و با در نظرداشت آگاهی از تغييرات درتکنالوژی، معيارها، بازار و مسايل ديگری که در جريان تطبيق آن بروز 

 خواهد کرد. باز نگری ميکند
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