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UTANGULIZI 

Uchimbaji wa madini katika ukanda wa maziwa makuu ndani ya Afrika ya kati ulikua mada ya kikao kilichopita waongozi kitaifa kwa kusisimua 

juhudi kiukanda na kimataifa ili kujibu kikamilifu zidi ya udumu wa usalama mdogo utokanao na kazi za vikundi vyenyi silaha ambavyo kwa muda 

wa miaka ishirini, vilisababisha kifo na mchangao wa raia wa ukanda wa maziwa makuu kiujumla na hao wa mashariki mwa DRC. 

Ripoti za kundi la wataalamu wa umoja wa mataifa kuhusu DRC, mashirika kimataifa ya uhifadhi wa haki zakibinaadamu na hizo za mashirika ya 

kiraia za DRC zilihakikisha uwepo wa uhusiano wa karibu kati ya uchimbaji kimagendo wa madini na hali ya usalama isiyo stawika iliyo kumba eneo 

hili. Uhusiano kati ya uchimbaji kimagendo wa madini na vikundi vyenyi silaha vilivyopo mashariki mwa DRC ukaoneshwa kupitia msaada kifedha 

unaofaidia vikundi haramu hivyo biashara isiyo halali ya madini inapo endeshwa.  

Kwa kufikia ukomo wa hali hii, shirika OCDE likatokeza kitabu kuhusu jukumu kwa milolongo kamili ya kazi kupata madini inayo tokea maeneo ya 

mzozo ao ya hatari kubwa. Katika undani na ujumbe wake, kitabu cha OCDE kinavizia kutumika kwa faida ya upataji wazi wa madini pia 

msimamo wenyi kudumu wa makampuni katika sekta ya viwanda vya uchimbaji ili kurahisisha nchi kufaidika kwa madini yake na kuzuia 

uchimbaji pamoja na biashara ya madini visiwe chanjo cham zozo, cha ukiukaji wa haki za kibinaadamu na cha usalama mdogo.1 

Kupitia widhara kitaifa ya madini2, serkali ya DRC ilishurtisha utekelezaji wa jukumu hilo kulingana na mielekeo ya kitabu cha OCDE na azimio 19523 

la baraza la usalama la shirika la umoja wa mataifa (ONU) kuendeshwa na wanaharakati kimadini wa sekta ya vyuma vyeupe na dhahabu inchini 

pote, wale wasio heshimu hiyo wakielekea kuhazibiwa. Pamoja na hatua hiyo, serkali ya DRC ikaingiza miongoni mwa sheria zake kitabu cha OCDE 

kuhusu jukumu kwa kazi kamili ya kupata madini itokayo maeneo ya mzozo ao ya hatari kubwa. 

« kitabu hiki cha utambuzi wa hatari » ni chombo rahisi kilicho wekwa hapo kwa faida ya wanaharakati kimadini wanaoshiriki kwanza katika kupata 

madini ili kufadhili juhudi zao kutekeleza jukumu yao kikamilifu ili kazi zao : uchimbaji, usafirishaji na biashara ya madini zisichangie katika 

kufaadhili mara moja ao kiuficho mizozo ya kiraia ao kijeshi, ukiukaji wa haki za kibinaadamu, wizi wa pesa na kadhalika… 

 

                                                           
1
 Paragraphe ya kwanza ya Utangulizi ya Kitabu cha OCDE, edition 2 

2
 Note Circulaire n°002/CAB.MIN/MINES/01/2011 du 6 Septembre 2011 

3
 S/RES/1952 (2010) 
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INGILIO 

Utungaji wa kitabu hiki wakua na msingi wake katika lile swali la kujua namna ya kupata madini nchini DRC. 

Kitabu hiki chakua na kazi ya kufadhili juhudi za wachimbaji wa sekta ya 3T (Tin, Tungstene, Tantalite) na ya dhahabu walio kwanza katika mlolongo 

wa kazi kwa kupata madini ili jukumu hilo litendeke. Hata hivyo, kulingana na ufananishi wa hali na desturi ndani ya uchimbaji wa madini 

mbalimbali usiyo wa kiwanda, kitabu hiki kinaweza tumikishwa pia kufadhili juhudi za wachimbaji kwenye sekta hiyo katika kutekelezwa kwa 

jukumu hilo.  

Matumizi ya kitabu hiki ya rahisisha wanaharakati kimadini kusaidia kwa uchimbaji (wachimbaji wakusanyishwa katika mashirika), kwa usafirishaji 

(wachukuzi), kwa biashara (wauzaji wa madini) pia kwa upelekaji inje ya nchi (eneo la utengenazaji) ili kukivuka kipindi cha kwanza katika 

mchakato wa utekelezaji wa jukumu : « kutambua hatari zinazo wakabili kazini mwao kila siku. » Inabaki kwa wanaharakati kimadini kukamata 

hatua kamilifu kwa kupunguza tukio la hatari hizo juu ya kazi zao. 

Kitabu hicho ni chombo rahisi tena muhimu kwa mwanaharakati wa kimadini anaye husika katika kupata madini akialikwa kuheshimu jukumu 

kazini. 

Picha zilizo ndani ya kitabu hiki hazionesha visa vyote vya vitendo vya hatari zinazowezwa fikiriwa. Hata hivyo, picha hizo zinatokeza wazo wazi la 

visa vya desturi zinazo tazamiwa kama hatari kulingana na mielekeo ya kitabu cha OCDE katika kuyapata madini toka maeneo ya mzozo ao ya hatari 

kubwa. Zaidi ya mada inayochambuliwa ndani ya kitabu cha OCDE kama vile hatari kubwa kupata madini : 

- Uhusika wa vikosi haramu na wanajeshi fulani wa vikosi vya taifa katika uchimbishaji kimadini ; 

- Ufadhili wa mizozo ya kijeshi na/ao kiraia kwenye uchimbaji madini ; 

- Ukiukaji wa haki za kibinaadamu ndani ya kazi za uchimbaji na biashara ya madini ; 

- Ulaji rushwa, mapokezi ya pesa haramu na wizi wa pesa ; 

- Usafirishaji kimagendo wa madini; 

- Na kadhalika… 

Kitabu hiki kinagusia pia mada mengineyo yenyi tukio mbaya juu ya uchimbishaji wa madini; 

- Tukio la uchimbishaji kimadini juu ya mazingira na maeneo inayo lindwa; 

- Hatari za ajali ya kifo ndani ya migodi ya uchimbishaji ambao si wa kiwanda; 
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- Hali mbaya za kazi ya wachimbishaji ambao si wa viwanda; 

- Na kadhalika… 

Kitabu hiki ambacho ni chombo rahisi kwa kuheshimu jukumu kinalenga kukata uhusiano kati ya uchimbaji, usafirishaji na biashara ya madini 

pamoja na mizozo kiraia na/ao kijeshi, kumaliza ukiukaji wowote wa haki za kibinaadamu vinavyo weza kutokea kwenye maeneo ya mizozo ao ya 

hatari kubwa.  

Kuhusu tukio, kitabu hiki kinapendelea kusisimua badiliko nzuri tena linaloendelea katika desturi ndani ya uchimbishaji wa 3T na huo wa dhahabu 

ili biashara ya madini ipitike kikamilifu kwa kuinua amani na maendeleo katika maeneo yenyi madini. 

NAMNA GANI KUTUMIA KITABU CHA UTAMBUZI WA HATARI 

Inayobidi kufahamu 
Picha zaonesha vitendo vya hatari vinavyo weza tokea wakati wa uchimbaji, usafirishaji na biashara ya madini. 

Zaidi ya hayo 
Kwa kila picha kumeongezwa ujumbe rahisi unaotafsiriwa kwa lugha za mahali (swahili na lingala rahisi, etc.) ukifafanua kitendo kilicho tiwa mbele 
kwenye picha. 

Mwishowe 
Vitendo vya hatari vyaongezwa juu ya nafasi za kupata madini mahali ambapo ni rahisi kuvitambua. 

KAZI YAREJEA KWA MWANAHARAKATI WA MADINI… 
Imerejea kwa mwanaharakati kimadini, kulingana na nafasi yake katika mlolongo wa shughuli kupata madini, kuchukua hatua ya upungufu wa hatari 
gisi ilivyo andaliwa na kitabu cha OCDE ndani ya nyongeza yake ya III4. 

                                                           
4
  Ona kitabu cha uongozi cha OCDE, version yake ya pili. 
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KIPINDI CHA KUPATA MADINI  : TANGU UCHIMBAJI HADI UPELEKAJI INJE YA NCHI . 

UCHIMBAJI  

BIASHARA  

KUPELEKA INJE  VIWANDA  

Idara  husika  

- SAESCAM 
- Divisheni ya madini jimboni 

Nafasi yenyi madini  

Soko ya madini/Kituo cha uuzaji  

Idara  husika  
Nafasi ya matayarisho  

 

SERVICES INTERVENANTS  

- C.E.E.C 
- DIV.PROV.MINE 
- O.C.C 
- DIV.ya Biashara ya 

nje 
- D.G.D.A 

 

Mwanaharakati kiuchumi  

Shirika la wana madini  
Idara  husika  

- SAESCAM 
- Divisheni ya madini jimboni 

 

Mwanaharakati kiuchumi  

Wanabiashara wa madini  UBEBAJI

UB
EB

AJ
I
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AINA NA HATUA ZILIZO PENDEKEZWA KUPUNGUZA HATARI KATIKA KUPATA MADINI. 

HATARI: 
Msaada wa vifaa na/ao kifedha kwa vikosi haramu ao wanajeshi wasiyo wataratibu wa jeshi tawala, matumizi 
mabaya ya ngono na wanawake ; aina mbaya ya kazi ya watoto ndani ya migodi, shurtisho na kazi ya kinguvu, 
utumwa wa sasa ; mateso ya mwili na kila namna ya tendo la unyama ao lisilo inua ; ukiukaji wa haki ya kiutu 
kimataifa, etc… 
 
HATUA YA UPUNGUFU WA HATARI :  
SITISHO HARAKA LA KILA UHUSIANO PAMOJA NA MWENZA HUSIKA.  

Aina ya  1 

Aina ya 3 

Aina ya 2 HATARI : 
Ukosefu wa utekelezaji wa jukumu, cheti bandia cha madini, cheti bandia cha malipo ya ushuru ; haki na deni kwa 
serkali kwa kuchimbisha madini ; wizi wa pesa ; mapokezi ya pesa haramu ; matumizi mabaya ya vifaa vya 
ukamilishaji wa madini ; husisho la wanawake wenye mimba katika uchimbaji wa madini, etc 
 
HATUA YA UPUNGUFU WA HATARI :  
KUTUNGA MPANGO WA UBORESHAJI WA HALI ITOKANAYO NA HATUA ILIYO KAMATWA KWA PAMOJA NA 
MWENZA HUSIKA (Myezi 3 kiujumla).  

HATARI: 
Hali mbaya ya wachimbaji katika mgodi ; tukio mbaya kwa wazingiza ; mzozo kati ya wenyeji vyeti kimadini na 
wachimbaji, etc… 
 
HATUA YA UPUNGUFU WA HATARI :  
KUTUNGA MPANGO WA UBORESHAJI WA HALI ITOKANAYO NA HATUA ILIYOKAMATWA KWA PAMOJA NA 
MWENZA HUSIKA (miezi 6 kiujumla).  
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1. UCHIMBAJI : NAFASI YENYI/KISIMA 

INAKATAZWA KWA WANAJESHI KUWEPO KATIKA 
UCHIMBAJI WA MADINI. 
 

KUHUSIKA KWA WENYI SILAHA KATIKA 
MATUMIZI YA MADINI. 

MZOZO KATI YA WENYI VYETI KIMADINI NA WACHIMBAJI 

WACHIMBAJI WAOMBWA KUTUMIKA KATIKA MASIKILIZANO NA WENYI VYETI 
HALALI. 
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INAKATAZWA SANA KUWATUMIKISHA WATOTO WENYI MIAKA CHINI YA 18 KATIKA KAZI ZA UCHIMBAJI NA 
UCHUKUZI WA MADINI. 
 

AINA MBAYA ZA KAZI YA WATOTO KATIKA MIGODI. 
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INAKATAZWA SANA KUWATUMIKISHA WATOTO WENYI MIAKA CHINI YA 18 KATIKA KAZI ZA UCHIMBAJI NA 
UCHUKUZI WA MADINI. 
 

AINA MBAYA ZA KAZI YA WATOTO KATIKA MIGODI. 
 

 

 

 

 

 

 

INAKATAZWA KWA WANAWAKE WAJAWAZITO 
KUHUSISHWA KATIKA UCHIMBAJI WA MADINI 

WANAWAKE KATIKA KAZI ZA UCHIMBAJI WA MADINI. 

INAKATAZWA KWA WANAWAKE WAJAWAZITO 
KUHUSISHWA KATIKA UCHIMBAJI WA MADINI 

 

APANA KUSUMBUA KINGONO WANAWAKE 
KWENYI MIGODI. 
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HALI ISIYO NZURI NA SHURTI MBAYA ZA KAZI KATIKA MIGODI 

SI VEMA KUCHIMBA MADINI BILA KUTIA MBELE HATUA 
ZA UHIFADHI. 
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HALI ISIYO NZURI NA SHURTI MBAYA ZA KAZI KATIKA MIGODI 

SI VEMA KUCHIMBA MADINI BILA KUTIA MBELE HATUA 
ZA UHIFADHI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

KUHUSIKA KWA WAONGOZI KISIASA AO KIASILI KATIKA 

KAZI/SHUGHULI ZA UCHIMBAJI WA MADINI. 

MATUKIO MABAYA YA UCHIMBAJI WA MADINI JUU YA MAENEO 
INAYO LINDWA. 

INAKATAZWA KUCHIMBA MADINI KATIKA MAENEO YENYI KULINDWA 

INAKATAZWA KUTUMIKA KWA NGUVU NA BILA 
MSHAHARA KAZI ZA UCHIMBAJI WA MADINI KWA FAIDA 
YA KIONGOZI WA MAHALI, KIJESHI AO KIASILI. 
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2. USAFIRISHAJI : NJIA ZA USAFIRISHAJI WA MADINI 

INAKATAZWA KUCHUKUA GUNIA YA MADINI YA ZAIDI YA 
KILOGRAMMA 20 KICHWANI AO MGONGONI. 

 

VIZUIZI HARAMU NJIANI MWA USAFIRISHAJI WA MADINI 
HAVIRUHUSIWE. 
 

UCHUKUZI WA MIZIGO UENDESHWAO NA WAUME 

VIZUIZI HARAMU KWENYI NJIA ZA USAFIRISHAJI 
WA MADINI. 
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2. USAFIRISHAJI : NJIA ZA USAFIRISHAJI WA MADINI 

INAKATAZWA KUCHUKUA GUNIA YA MADINI YA ZAIDI YA 
KILOGRAMMA 20 KICHWANI AO MGONGONI. 

 

VIZUIZI HARAMU NJIANI MWA USAFIRISHAJI WA MADINI 
HAVIRUHUSIWE. 
 

UCHUKUZI WA MIZIGO UENDESHWAO NA WAUME 

VIZUIZI HARAMU KWENYI NJIA ZA USAFIRISHAJI 
WA MADINI. 

 

VIKUNDI HARAMU KIJESHI HAVIRUHUSIWE KUSAFIRISHA, KUENDELESHA BIASHARA YA MADINI. 

KUJIHUSIKA KWA VIKUNDI HARAMU KATIKA BIASHARA YA MADINI/HATARI YA 
UHARIBIFU WA VIPINDI VYA KUPATA MADINI WAKATI WA UBEBAJI. 
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3.  BIASHARA : UNUNUZI NA UPELEKAJI NJE YA NCHI 

ULAJI RUSHWA NA MALIPO HARAMU KATIKA 

BIASHARA YA MADINI. KUTOONESHA PESA HARAMU KATIKA BIASHARA 

YA MADINI. 

ULAJI RUSHWA NA MALIPO HARAMU VINAPIGWA MARUFUKU 
KATIKA UCHIMBAJI WA MADINI. 

 

INAKATAZWA KULIPA UNAPO NUNUA AO UNAPO UZISHA 
MADINI MBALI NA BENKI RASMI. 
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KUNDI MBAYA NA USAFIRISHAJI KIMAGENDO WA 

MADINI MPAKANI. 

RUSHWA ISIYO HALALI TANGU MWANZO NA 

MATUMIZI MABAYA YA VIFAA VYA UKAMILISHI 

WA MADINI. 

MATUMIZI MABAYA YA VIFAA VYA UKAMILISHI NA VYETI VYA 
UONGO MWANZONI VYA MADINI HAVISHAURIWI KWA 
WANAMADINI. 
 

INAKATAZWA SANA KUENDESHA WIZI NA MAGENDO YA MADINI 
MPAKANI MWA NCHI MBILI. 
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Neno « vitambulisho/alama ya hatari » latokeza nukta fulani za msingi kurahisisha utambuzi wa hatari katika shughuli za kupata madini 

itokayo maeneo ya mzozo ao ya hatari kubwa. 

« vitambulisho/alama za hatari » vyaonesha hali halifu inayo weza kuwa ndani ya eneo na kuonesha uwezekano kupiganisha hatari 

ndani ya uchimbaji, usafirishaji ao biashra wa madini. 

Mfano : 

Nafasi yenye madini ipatikanayo katika eneo linalo zibitiwa na kundi haramu yaonesha wazi hatari ya msaada kifedha kwa mzozo 

kijeshi. 

Kupitia kitambulisho/alama ya hatari : « nafasi yenyi madini ipo ndani ya eneo linalo zibitiwa na kundi haramu », mwanaharakati 

atahepuka kupewa ao kupata madini kwenye eneo hilo ili asije akasaidie kuendelea kwa mzozo unaokumba eneo hilo. Picha yake 

imehifadhiwa.  

« vitambulisho/alama ya hatari » fulani vinavyo hifadhiwa katika kitabu hiki sivyo vyote kwenye daftari. Kazi yarejea kwa wana harakati 

wa madini kutokeza vyengine ndani mpango wao wa kuepuka hatari zitokanazo na shughuli za kupata madini. Katika nukta ifatayo, 

mustari wa tatu waonesha hatari wazi. Huku mustari wa mwisho ukionesha « vitambulisho/alama ya hatari vinavyo ongezwa kwa hatari 

hizo. 

Katika nukta maalumu ya mlolongo huo vinapotajwa vitambulisho/alama ya hatari, yote yaendana na hali halisi ya kila eneo. 

 

 

 

 

 

Neno « Kitambulisho/Alama ya hatari 
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Neno « Kitambulisho/Alama ya hatari 

 

Mfano wa kwanza : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UCHIMBAJI : MIGODI 

Mgodi upo kwenyi eneo 

linalo zibitiwa na kundi 

haramu la kijeshi 

Kundi haramu lapokea pesa 

kwa uchimbishaji wa madini 
KUHUSIKA KWA VIKUNDI 

HARAMU VYA KIJESHI 

KATIKA UCHIMBISHAJI 

WA MADINI 

Wachimbaji wa madini 

wana tafuta na kupana  

mchango kwa kundi 

haramu la kijeshi 

Kundi haramu lajipenya 

pasipo kawaida kwenye 

mgodi. 

Wachimbishaji wa madini 

waendesha uhusiano 

kikazi pamoja na 

wanamgambo wa kundi 

haramu 
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Mfano wa pili : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USAFIRISHAJI : NJIA ZA UBEBAJI WA MADINI 

Madini iliyochimbwa katika 

migodi isiyo halali yapitishwa 

kwenye njia moja na hizo zilizo 

UHARIBIFU WA NGAZI 

KWA KUPATA MADINI 

UNAOENDESHWA NJIANI 

MWA USAFISHAJI 

Uuzaji na ushawishi wa vifaa 

vya ukamilishi wa madini 

(kitambulisho, chapo) 

Ukosefu wa kundi linalo 

wahudumia wasafirishaji 

wa madini katika eneo la 

kimadini. 
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Mfano wa pili : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USAFIRISHAJI : NJIA ZA UBEBAJI WA MADINI 

Madini iliyochimbwa katika 
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kwenye njia moja na hizo zilizo 
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wahudumia wasafirishaji 

wa madini katika eneo la 

kimadini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBIASHARA : UUZAJI NA UNUNUZI PIA UCHUKUZI INJE YA INCHI 

 Mfano wa tatu : 

Kutokustawika kwa bei ya 

ununuzi wa madini sokoni 

kati ya nchi jirani 

Ukosefu wa namna ya pamoja 

inayo katazisha usafiri haramu 

wa madini mpakani kati ya 

nchi jirani. 

USAFIRISHAJI 

KIMAGENDO WA MADINI 

MPAKANI 

Zao kubwa na ombi ndogo 

ndani ya nchi A – Zao 

ndogo na ombi kubwa 

ndani ya nchi B. 

Uzembe na idara zenyi kazi 

ya uchunguzi mpakani 

Uwepo wa vikundi vya 

usafirishaji kimagendo 

mpakani wa madini katika 

eneo. 
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Utekelezaji wa jukumu kamilifu kwa juhudi ni kazi ya wanaharakati wa madini, kila moja kulingana na nafasi yake katika shughuli ya kupata madini. 

Kwa kufanya hivyo, na kuzidisha undani wa kazi hii, mwanaharakati wa madini anaipa samani kazi yake, na ni yeye mfaidika wake wa kwanza kwani 

shughuli zake zitaendelea vema : atauza madini yake sokoni kwa bei nzuri. Pia kufanya hivyo si zoezo ngumu. 

Neno la maana ya kazi ya mwanaharakati kimadini ni ukweli kazini mwake kila siku. Hiyo humaanisha kuwa yaombwa kufanya angalisho ili kazi 

isifadhili mzozo kiraia ao kijeshi, ukiukaji wa haki za kibinaadamu, wizi wa pesa etc… 

 

INAYO BAKI KUFANYWA  

ENDELESHA MPANGO WAKO WA KUEPUKA HATARI. 

(Someni nyongezo ya III na zidisho kuhusu 3T na dhahabu ndani ya kitabu OCDE). 

 

 

 

 

 

 

KWA NINI KUTEKELEZA JUKUMU KWA JUHUDI KWA FAIDA YA KAZI ZA UCHIMBAJI, 

USAFIRISHAJI NA BIASHARA YA MADINI ? 
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Utekelezaji wa jukumu kamilifu kwa juhudi ni kazi ya wanaharakati wa madini, kila moja kulingana na nafasi yake katika shughuli ya kupata madini. 

Kwa kufanya hivyo, na kuzidisha undani wa kazi hii, mwanaharakati wa madini anaipa samani kazi yake, na ni yeye mfaidika wake wa kwanza kwani 

shughuli zake zitaendelea vema : atauza madini yake sokoni kwa bei nzuri. Pia kufanya hivyo si zoezo ngumu. 

Neno la maana ya kazi ya mwanaharakati kimadini ni ukweli kazini mwake kila siku. Hiyo humaanisha kuwa yaombwa kufanya angalisho ili kazi 

isifadhili mzozo kiraia ao kijeshi, ukiukaji wa haki za kibinaadamu, wizi wa pesa etc… 
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(Someni nyongezo ya III na zidisho kuhusu 3T na dhahabu ndani ya kitabu OCDE). 

 

 

 

 

 

 

KWA NINI KUTEKELEZA JUKUMU KWA JUHUDI KWA FAIDA YA KAZI ZA UCHIMBAJI, 

USAFIRISHAJI NA BIASHARA YA MADINI ? SAVE ACT MINE 

Shrika lisilo la serkali linalohudumia kukinga shughuli za kupata madini katika maeneo yenyi mzozo ao yenyi 

hatari kubwa. 

Kazi yake yahusu kiupekee uinuaji wa utekelezaji wa jukumu kwa juhudi wa biashara ya madini, kupiganisha 

usafirishaji haramu wa madini, uinuaji wa maendeleo kupitia uchimbaji kimadini wa mahali pia msaada kwa 

juhudi wa uboreshaji wa hali ya biashara ndani ya viwanda vya uchimbaji. 

Kwa kuelimishwa zaidi kuhusu shirika hilo, tembelea mtandao : 

www.samint.org 
 

 

 

 


