
 

 

 منشور اخالقي پوهانو کیمیا د نړۍ د

 کول رامنځته بدلونونو مثبتو د - سریزه
 نوښت، څېړنې، د کار دا .ورکړي وده ته قدرداني او پوهاوی عامه او بصیرت مثبت اړه په کیمیا د باید 1کسان مسوول چارو کیمیایي د

 لرونکی نقش باید 2کسان مسلکي کیمیا د .ید کېدونکی مخې له معیارونو اخالقي لوړو او خبرولو په بانډو او کلیو د همکارۍ، کار، ټیمي

 او ورسیږي ګټه یي ته بشریت څو تر کړي سره تر رول توګه په وکیل مدافع امن او خوندي د کاروونکو د کیمیا د او څارونکی ماډل،

 کې برخه دې په او وروښیي ته نورو دواړه نوښت او سخاوت ورو ورو باید هغوۍ .شي وساتل خوندي لپاره ونونسل راتلونکو د چاپیلایر

 د باید پوهان کیمیا د باالخره، .شي ورکړل ورته جایزه او تصدیق راوړنه السته هغو د باید هلته وي مناسبه چې چیرې هر او وهڅوي یي

  .ورکړي ته جوړونکو تصمیم نورو او حکومت نظریات او مشورې سلکيم اړه په مسایلو نورو او چاپیلایر صنعت،

 چاپیریال
 لپاره دې د تخصص خپل باید پوهان کیمیا د .واوسي برخه بېلیدونکي نه یوه روزنې او ښوونې او څېړنې د باید والی تلپات چاپیریالی

 لپاره نسلونو راتلونکو د چاپیلایر همداشان او شي وساتله خوندي روغتیا او امنیت خلکو د سیمې د او همکارانو خپلو د څو تر وکاروي
 .شي وساتل خوندي

 کیمیا د .وکړي مرسته سره جوړولو له پالیسیو او پالنونو چاپیریالي سالمو د کې موسساتو خپلو په باید کسان مسوول چارو کیمیایي د

 .وګڼي مهم خورا توګه په عنصر اصلي یوه د ښکېلتیا سره خلکو له او والی تلپات چاپیریالي کې الرښوونو په کیمیا د باید پوهان

 تر وکړي ځلې هلې باید هغوۍ .وکاروي سره توګه سمه په وسایل او مواد کیمیایي څو تر لري مسوولیت کسان مسوول چارو کیمیایي د

 ځای پر اصول کنترول د کیفیت د او کړي لوړه اړه په اغیزو وږدمهالو ا او لنډمهالو د موادو میایيکی د باندې چاپیلایر پر پوهې خپلې څو

 .ومني

 څېړنه
 ساتنه چاپیلایر د چې کې حال داسې په راولي، والی ښه کې کیفیت په ژوند د او ورسوي ګټه ته بشریت باید څېړنه کې علمونو کیمیایي په

 ټکر له ګټو د کړي، سره تر شفافیت او بشپړتوب پوره په کار خپل باید څېړونکي .وساتي خوندي ته نسلونو راتلونکو دې هغه او کوي دې

 نویو د دې څېړنه .وکاروي سره توګه مساویانه په اختیارونه کې منځونو خپلو په دې توګه غوره ټولو تر په او وکړي ویمخنی دې څخه

 .ورسیږي ته چاپیلایر او بشریت یي ګټه څو تر ورکړي وده ته تبادلې پوهې نوې اړوند کیمیا د او معلوماتو تیکنالوژیکي او ساینسي

 خپرونې او لیکنې علمي
 خبراوي، امهع د لپاره پرمختګ تلپاته د کې نوښت او څېړنه په باید پوهان کیمیا د .ده الره یوه شریکولو د پوهې نوې د خپرونې علمي

 او ریښتیني کې پړاوونو ټولو په خپرونو د باید پوهان کیمیا د .ورکړي تکثیر او وده ته پوهې علمي الرې له خپرونو او لیکنو علمي

 معیارونه ممکنه لوړ باید څخه غال ادبي کومې له پرته کې برخه په اصالح او تولید بیا د ارقامو او اطالعاتو د باید چې واوسي، صادق

 غلطیو له لیکنې علمي هغوۍ د چې واوسي ډاډه څو تر لري مسوولیت دې د کوي سرپرستي نورو د چې کوم پوهان کیمیا د .کاندي ورهپ

 .دي برخې بې نیمګړتیاوو او

 دې د پوهان کیمیا د .ورکړي وده ته کاروونې تکنالوژۍ او ساینس د الرې له رسنیو د سره توګه رهګټو او ایزه سوله په باید پوهان کیمیا د

 .وارزوي وړاندې خپراوي او تکثیر تر معلومات څو تر لري مسوولیت

                                                           
 یا کور په هغه چې کس داسې بل کوم او خلک کاروباري سوداګر، تخنیکران، انجینران، پوهان، ساینس :کسان مسوول چارو کیمیایي د 1

 .لري کار سره توکو کیمیایي له کې کار په
 تحصیالتو، تخصصي خپلو د هغوۍ چې کوم انجینران، او پوهان ساینس :اطالقیږي ته کسانو الندنیو پوهان کیمیا :پوهان کیمیا د 2

 .کړي وړاندې خدمات کیمیایي ته خلکو څو تر لري اجازه دا مخې له مجوزونو او تصدیقونو
 



 

 

 خوندیتوب
 د باید مدیریت .شي وساتل الرې له مدیریت د ګډون په رهبریت حکومتي او صنعتی اکاډمیک، د باید او دی مهم خورا کلتور خوندیتوب د

 کار کې جوړونه په کلتور د خوندیتوب وا تفتیش منظم روزنې، لکه پړاوونو ټولو په خوندیتوب د سره کسانو مسوولو چارو کیمیایي

 .ساتي خوندي چاپیلایر او روغتیا چې کوم واوسو باخبره څخه مقرراتو هغو له خوندیتوب د تل باید هلته .وکړي

 ټول کنټرول دفتري او انجینرۍ د باید لپاره خوندیتوب د .کړي تمرین پروسیجرونه وبخوندیت د باید کسان مسوول چارو کیمیایي د ټول

 شخصي د باید نو کوو کار کې سیمه ډکه خطره له په هم یا کوو کار سره کسانو مسوولو چارو کیمیایي له چې کله .وي ځای خپل پر وسایل

 .وي کړي تن په او اغوستي توګه سمه په مو کالي او وسایل ساتنې ځان

 امنیت
 د موادو کیمیایي د .شي وساتل خوندي اسانتیاووې او مواد کیمیایي کاریدونکي توګه ګوني دوه په څو تر دی مهم خورا کلتور امنیت د

 چارو کیمیایي د .کړي خوندي ځانونه خپل څخه هغو له او وکړي تمرین امنیت کیمیایي د باید غاړې ښکېلې ټولې کې برخه په جوړونې

 اقداماتو امنیتي د .لري وړتیا کولو خوندي د توکو کیمیایي د مراکز صنعتي او البراتوارونه چې کړي السه تر ډاډ باید کسان مسوول

 مقرراتو او قوانینو نړیوالو او ملي ټولو له باید او ولري نظر باندې امنیت پر باید مدیریت .شي سره تر توګه منظمه په باید کول معاینه

 .وکړي پیروي څخه

 

 :جوړونکی ورکشاپ د

 

 

 

 الرښوونې منشور اخالقي د پوهانو کیمیا د نړۍ د لپاره کارونې د کې اکاډمیو په
 

 منفي د شي کېدای اړخونه اکتشافاتو ګټورو ډول دې د هم، څه که .ده کړې اغیزه مثبته زیاته باندې نړۍ شاوخوا زموږ څېړنو کیمیایي

 ("Use Dual") کاروونه ګونې دوه" د شي کېدای لپاره تشریح د څېړنو شان دا د سره دې په چې شي، وکارول هم لپاره مقاصدو

 وړتیا له کاروونې ګونې دوه د کار خپل د :لري ننګوونې تلپاتې دوه پوهان ساینس سره، کتو په ته حقیقت دې .شي وکارول اصطالح

 مسوول اړه په څېړنې د کاروونې ګونې دوه همدې د خوا له ملګرو د هغوۍ د او پوهانو ساینس د خپله په او لپوهید او خبریدل څخه

 هېوادونو 18 له نړۍ د لپاره، مرستې د سره کسانو مسوولو د چارو کیمیایي د کې برخه په ننګوونې دویمې د .خبریدل او کېدل پاته

 اخالقي د پوهانو کیمیا د نړۍ د څو تر شول ټول را سره کې کوااللمپور په کې میاشت په اپریل د کال 2016 د پوهان ساینس 30 څخه

 .شوه ترتیب مخې له مقرراتو د وړو کړو د او الرښوونو اخالقي د هاګ د چې کړي، ترتیب مخلیکنه کېدونکې عملي (GCCE) منشور

 سره همکارانو خپلو له دې منشور همدا چې شوه ورکړل ورته دنده او ومانه منشور دا خوښه خپله په ګډونوالو کې، پای په ورکشاپ د

  .کړي شریک کې هېوادونو خپلو په

 د کسانو د چارو کیمیایي د هېوادونو پنځو د لپاره، مرستې د سره معلومولو له ډلبندیو راتلونکو الندې پوښښ تر د کې منشور دغه په

 وروسته ورکشاپ له .وای شوې جوړه ترې معضله اخالقي یوه ښایي چې شول ټول را محصوالت مخې له شرایطو د ورځې هرې

 :شول ورکړل مواد الندني ته ګډونوالو

https://www.opcw.org/special-sections/science-technology/the-hague-ethical-guidelines/
http://www.osp.od.nih.gov/sites/default/files/resources/A_code_of_conduct_tool_kit_PPJan2012.pdf
http://www.osp.od.nih.gov/sites/default/files/resources/A_code_of_conduct_tool_kit_PPJan2012.pdf


 

 

 کاپي، رسمي منشور د GCCE د •

  شي، تطبیق کې موسسه هېوادنۍ یا هېواد خپل په منشور GCCE د څرنګه چې الرښوونه دا •

  الرښوونې، اخالقي هاګ د •

 او منشور، مقرراتو د وړو کړو د •

 القاء اخالقو/ارزښتونو همدې د کې روزنه په انجینرانو •

 د .شي خوندي السرسیدنه راتلونکې او والي تلپاته د GCCE د څو تر شي وژباړل باندې ژبو اوو په نړۍ د مواد دا به کې سر لومړي په

 تاسې توګه په کس مسوول د چارو کیمیایي د کې اکاډمۍ په .دي رواني هم ځلې هلې ژباړلو د منشور همدې د باندې ژبو نورو په نړۍ

 کړو اخالقي تلپاته له لپاره راتلونکې د هم او اوس د هم دننه کې تصدیو کیمیایي په کې نړۍ ټوله په څو تر لری رول ارزښتناک ډېر

 څو تر هڅوو تاسې موږ بیا تیره، په .کړئ السه تر ډاډ څخه وړو

 کې هېواد خپل په سره همکارانو خپلو له قررات وړو کړو د او الرښوونې اخالقي هاګ د روحیه، او مفهوم GCCE د •

 کړئ؛ شریک

 یا هېواد خپل په ایا چې شي ډاګه په درته څو تر واچوئ کار په مواد ورکشاپ د GCCE د ځای، یو سره همکارانو خپلو له •

  نه؛ که او شي تعدیل یا اصالح منشور دا باید لپاره هواري د مسایلو مشخصو ځینو د کې سازمان

 پرانیستو اړه په مسایلو اخالقي کیمیایي د سره همکارانو خپلو له کچه ملي په کې هېواد خپل په او سازمان له هېواد خپل د •

  وکړئ، کار ځای یو لپاره حل د هغو د سره جوړونکو پالیسي له کې هېواد خپل په او ورکړئ دهو ته اترو خبرو

  او کړئ، مدغم کې پروسیجرونو او پالیسیو په موسسې خپلې د اصول همدا څو تر واوسئ کې لټه په فرصتونو دې د •

 .وهڅوئ ړهو کړه اخالقي کې کمپنیو او تصدیو کیمیایي ټولو په کې نړۍ او هېواد خپل په  •

 کیمیایي د څو تر وهڅوي ته دې بل یو شي کوالی کسان مسوول چارو کیمیایي د هم او جوړونکي پالیسي هم سره کولو کار ځای یو په

  .ومني تمرینونه شوي پیژندل کچه نړیواله په لپاره امنیت او خوندیتوب

 :جوړونکی ورکشاپ د

 

 

 الرښوونې منشور اخالقي د پوهانو کیمیا د نړۍ د لپاره کنټرول د صادراتو د او شرکتونو صنعتي د
 

 ګوني دوه د موادو کیمیایي د :لري ننګوونې تلپاته دوه مواد کیمیایي کاریدونکي ګوني دوه کې برخو او رشتو بېالبېلو په کچه پراخه په

 مسوولیت کې چارو الرو ټولو په جوړونې د ګډون په صادراتو او وارداتو تولید، د هغو د او پوهیدل او خبریدل څخه وړتیا له کاروونې

 خوندي د توکو کیمیایي د او لپاره مرستې د سره کسانو مسوولو د چارو کیمیایي د کې برخه په ننګوونې دویمې د .پوهیدل او اخیستل

 ټول را سره کې کوااللمپور په کې میاشت په اپریل د کال 2016 د پوهان ساینس 30 څخه هېوادونو 18 له نړۍ د لپاره، امنیت او توب

 او الرښوونو اصولي د هاګ د چې کړي، ترتیب مخلیکنه کېدونکي عملي (GCCE) منشور اصولي د پوهانو کیمیا د نړۍ د څو تر شول

 د لپاره، مرستې د سره معلومولو له ډلبندیو راتلونکو الندې پوښښ تر د کې منشور دغه په .شوه ترتیب مخې له مقرراتو د وړو کړو د

 ورسره هغوۍ چې کوم شول ټول را محصوالت مخې له شرایطو د ورځې هرې د کسانو مسوولو چارو کیمیایي د هېوادونو پنځو

http://www.nap.edu/read/21889/chapter/2
https://www.opcw.org/special-sections/science-technology/the-hague-ethical-guidelines/
http://www.osp.od.nih.gov/sites/default/files/resources/A_code_of_conduct_tool_kit_PPJan2012.pdf
http://www.osp.od.nih.gov/sites/default/files/resources/A_code_of_conduct_tool_kit_PPJan2012.pdf


 

 

 دنده او ومانه منشور دا خوښه خپله په ګډونوالو کې، پای په ورکشاپ د .وای شوې جوړه ترې معضله اخالقي یوه ښایي او وو مخامخ

 :شول ورکړل ورته مواد الندني او کړي شریک کې وهېوادون خپلو په سره همکارانو خپلو له دې منشور همدا چې شوه ورکړل ورته

  کاپي، رسمي منشور د GCCE د •

  ومني، کې موسسه هېوادنۍ یا هېواد خپل په منشور GCCE د څرنګه چې الرښوونه دا •

  ،الرښوونې اخالقي د هاګ د •

  او ،منشور مقرراتو د وړو کړو د •

 القاء اخالقو/ارزښتونو همدې د کې روزنه په انجینرانو •

 د .شي خوندي السرسیدنه راتلونکې او والي تلپاته د GCCE د څو تر شي وژباړل باندې ژبو اوو په نړۍ د مواد دا به کې سر لومړي په

 کیمیایي د کې اداره په کنټرول د صادراتو د او کمپنۍ په .دي رواني هم ځلې هلې ژباړلو د منشور همدې د باندې ژبو نورو په نړۍ

 د هم او اوس د هم دننه کې تصدیو کیمیایي په کې نړۍ ټوله په څو تر لری رول ارزښتناک ډېر تاسې توګه په کس مسوول د چارو

 :څو تر هڅوو تاسې موږ بیا تیره په .کړئ السه تر ډاډ څخه وړو کړو اخالقي تلپاته له لپاره راتلونکې

 خپل د او کمپنۍ په سره همکارانو خپلو له مقررات وړو کړو د او الرښوونې اخالقي هاګ د روحیه، او مفهوم GCCE د •

 کړئ؛ شریک سره چارواکو دولتي له هېواد

 یا هېواد خپل په ایا چې شي ډاګه په درته څو تر واچوئ کار په مواد ورکشاپ د GCCE د ځای، یو سره همکارانو خپلو له •

 نه؛ که او شي تعدیل یا اصالح منشور دا باید لپاره هواري د مسایلو مشخصو ینوځ د کې سازمان

 پرانیسو اړه په مسایلو اخالقي کیمیایي د سره همکارانو خپلو له کچه ملي په کې هېواد خپل په او سازمان له هېواد خپل د •

  وکړئ؛ کار ځای یو لپاره حل د هغو د سره جوړونکو پالیسي له کې هېواد خپل په او ورکړئ وده ته اترو خبرو

  او کړئ، مدغم کې پروسیجرونو او پالیسیو په موسسې خپلې د اصول همدا څو تر واوسئ کې لټه په فرصتونو دې د •

 .وهڅوئ وړه کړه اخالقي کې کمپنیو او تصدیو کیمیایي ټولو په کې نړۍ او هېواد خپل په •

 پر صادراتو او وارداتو تولید، د توکو کیمیایي د کسان مسوول چارو کیمیایي د هم او جوړونکي پالیسي هم سره کولو کار ځای یو په

 موږ دې، پر سربیره .وکړي مخنیونه کارونو یا تمرینونو وړ پوښتنې د او وکړي یي مخنیوی او کشف کړنه ناوړه شي کوالی مهال

  .ومنو تمرینونه شوي منل کچه یوالهنړ په لپاره امنیت او خوندیتوب کیمیایي د څو تر وهڅوو ته دې یو هر شو کوالی

 :جوړونکی ورکشاپ د

 

 

 

  منشور اخالقي پوهانو کیمیا د نړۍ د

 الرښوونه کېدونکې کارول خوا له جوړونکو د تګالرو ملي د

 

 منفي د شي کېدای اړخونه اکتشافاتو ګټورو ډول دې د هم، څه که .ده کړې اغیزه مثبته زیاته باندې نړۍ شاوخوا زموږ څېړنو کیمیایي

 ("Use Dual") کاروونه ګونې دوه" د شي کېدای لپاره تشریح د څېړنو شان دا د سره دې په چې شي، وکارول هم لپاره مقاصدو

http://www.nap.edu/read/21889/chapter/2


 

 

 له کاروونې ګونې دوه د کار خپل د :لري ننګوونې تلپاتې دوه کې برخو او رشتو بېالبېلو په پوهان ساینس .شي وکارول اصطالح

 اړه په څېړنې د کاروونې ګونې دوه همدې د خوا له ملګرو د هغوۍ د او پوهانو ساینس د خپله په او پوهیدل او خبریدل خهڅ وړتیا

 18 د نړۍ د لپاره، مرستې د کې برخه په هواري د ننګوونې دویمې پورتنۍ د سره پوهانو له کیمیا د .پوهیدل پرې او منل مسوولیت

 په کې کوااللمپور په کې میاشت په اپریل د کال 2016 د استازو ټولنو کیمیایي ایزو سیمه او ملي 7 د او پوهانو ساینس 30 هېوادونو

 کیمیا د نړۍ د .کړي چمتو مخلیکنه (GCCE) منشور اخالقي پوهانو کیمیا د نړۍ د سره ګډه په څو تر وکړ ګډون کې ورکشاپ یوه

 له مقرراتو د وړو کړو د او الرښوونو اخالقي د هاګ د ځلې هلې لپاره کولو چمتو د مخلیکنه د (GCCE) منشور اخالقي د پوهانو

 له قانون دا څو تر شوه وسپارل ورته دنده او ومانه قانون دا خوښه خپله په ګډونوالو ، کې پای په ورکشاپ دې د .شوي سره تر مخې

 عام د هغه د څو تر وژباړي هم باندې ژبو ایزو سیمه خپلو په دې قانون دا نو وه مناسبه چیرته که او کړي شریک سره ملګرو خپلو

  .شي رامنځته زمینه تطبیق پسې له پر او منلو او تصویب

 نو واخیست، غاړه پر مسوولیت ستر کې برخه په جوړولو د پالیسۍ د لپاره نړۍ او هېواد موسسې، د ستاسې هیئت چې څرنګه لکه

 تیره په .لری غاړه پر مسوولیت ستر کې برخه په خوندیتوب د وړو کړو اخالقي تلپاتو د لپاره راتلونکې د هم او مهال اوس د هم تاسې

 :څو تر هڅوو تاسې موږ بیا

  

 بلدتیا، سره روح او ژبې له GCCE منشور اخالقي د پوهانو کیمیا د نړۍ د •

 منځه له یې اندېښنې او درک اړتیاووې هغوۍ د څو تر کړئ رامنځته اړیکې منظمې سره پوهانو له کیمیا د کې مهسی خپله په •

 یوسئ،

 بېلګې د ومومي مطابقت سره نورمونو نړیوالو له څو تر کړئ سره تر مخې له لومړیتوب د ځلې هلې مو کې هېواد خپل په •

 ،(Care Responsible) پاملرنه جدي لکه نوښتونه قوانینو د صنعت د او کنوانسیون وسلو کیمیایي د توګه په

  او کړی، پیاوړی امنیت او خوندیتوب کیمیایي مو کې هېواد یا موسسه خپله په •

 .وهڅوئ کارول وړو کړو اخالقي د کې تصدیو کیمیایي ټولو په نړۍ او هېواد خپل د •

 

 او خوندیتوب کیمیایي د او وهڅوي تمرینونه څېړنیز اخالقي شی کوالی جوړونکي پالیسیو د او پوهان کیمیا سره کولو کار ځای یو په

  .ومني معیارونه شوي پیژندل نړیوال لپاره امنیت

 

 :جوړونکی ورکشاپ د
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