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 . هدف و ساحۀ پوشش1

رسالۀ هذا توسط رياست انسجام و هماهنگی تطهير ماين (ارگان ملی ماين پاکی کشور) به حيث رهنمود برای ادارات 
همکار در بخش تعليمات آگاهی از خطرات ماين ها و مهمات منفجر ناشدۀ باقيمانده از جنگ در رابطه با نقش داوطلبان 

محلی در پروگرام تعليمات آگاهی از خطرات ماين ها و مهمات افغانستان تدوين گرديده است. رسالۀ حاضر بر پايۀ نمونه 
 پيرامون عملکرد های IMASهای مؤفق خدمات داوطلبانۀ محلی در افغانستان و با تأسی از رهنمايی های مندرج رهنمود 

 معياری در بخش تعليمات آگاهی از خطرات ماين ها تهيه گرديده است. 

 . نقش اساسی داوطلبان محلی:2

توقع از داوطلبان محلی اين است که بصورت داوطلبانه به حيث يک نهاد خودمختار که در ساحات متاثر از مواد انفجاری 
دارای يک ظرفيت پايدار می باشد، جهت کمک در کاهش حوادث ماين/ مهمات منفجر ناشدۀ باقيمانده از جنگ در جريان 

 تطبيق پروژه و بعد از آن کار کنند. 

پايگاه داوطلبان محلی در قرا و قصبات قرار داشته و در خصوص مشکل ماين ها/ مهمات به حيث نقطۀ مراجعه و منبع 
معلومات و ساير مسايل مربوطه عمل می کنند. داوطلبان محلی توسط تيم های تعليمات آگاهی از خطرات ماين ها(که 

دارای معاش اند) نظارت و سرپرستی می شوند که در بسياری موارد به مثابۀ مرجع تماس ولسوالی يا واليت عمل می 
 کنند. داوطلبان محلی وظايف ذيل را به انجام می رسانند: 

الف) جلسات ابتدايی تعليمات آگاهی از خطرات ماين ها و مهمات منفجر ناشدۀ باقيمانده از جنگ برای گروه های معروض 
 به خطر در مناطق مربوطۀ شان. 

ب) همکاری در جمعاوری اطالعات راجع به حوادث انفجار ماين ها و مهمات منفجر ناشدۀ باقيمانده از جنگ، تلفات، 
 ساحات ملوث مشکوک و مواد و آالت انفجاری. 

ج) همکاری در آگاهی دادن به باشنده گان محل راجع به فعاليت های ماين پاکی در محلۀ شان، و تشويق نمودن آنها جهت 
 کمک و همکاری. 

 د) همکاری در سازماندهی جلسات به سطح قريه. 

  ساعتۀ اطالع دهی راجع به ماين ها. 24) تبليغ استفاده از شمارۀ ـه

توقعات فوق الذکر بايد در چوکات يک اليحۀ وظايف بصورت تفصيلی تحرير و توضيح داده شوند که حين توظيف 
 داوطلبان محلی به آنها داده می شود. 

 . انتخاب و ترکيب داوطلبان محلی: 3

 سالگی را تکميل کرده باشند؛ بايد از گروه های مختلف مسکون در محل نماينده گی 20داوطلبان محلی بايد حد اقل سن 
کرده بتوانند (مردان، زنان، اقوام مختلف)؛ و بايد اشخاص محترم و دارای نفوذ قابل توجه در جامعۀ خود باشند. عالوه بر 

 آن داوطلبان محلی بايد بتوانند تا: 

 گذارند؛  ببرای انجام وظايف خويش مطابق به اليحۀ وظايف وقت .أ
 بگونۀ آزاد و مؤثر افهام و تفهيم کنند؛  .ب
 خواندن و نوشتن بلند باشند؛ و  .ج
 در ارزيابی بعد از آموزش کامياب شوند.  .د



همچنان زنان بايد به حيث داوطلبان محلی برای فراهم ساختن دسترسی به نفوس معروض به خطر اعم از هردو جنس 
انتخاب شوند. همچنان ثابت گرديده است که زنان می توانند نقش مهمی را در حفاظت و ارائۀ پيامهای ايمنی به اطفال شان 

بازی کنند. در حصۀ انتخاب و توظيف داوطلبان محلی اناث، يک استراتيژی خوب اين نيز بوده ميتواند که به گونۀ يک 
 جفت توظيف شوند (ذکور و اناث) يعنی اشخاص محرم به همديگر (والدين، برادر و خواهر، زن و شوهر). 

تعداد داوطلبان در يک محله بستگی به بزرگی نفوس و جغرافيای همان محل دارد. يک مالحظۀ مهم ديگر که در تعيين 
تعداد داوطلبان محلی مورد نياز در يک محله کمک ميکند عبارت از توانايی و ارادۀ هر داوطلب محلی جهت وقف نمودن 
وقت برای ارائۀ خدمات در منطقۀ مورد نظر می باشد. در صورت امکان، و در مواردی که بيش از يک داوطلب محلی 
در يک منطقه وجود داشته باشد، توصيه می گردد که داوطلبان عين محل يک کميته را تشکيل دهند تا محلی برای تبادل 

 نظريات شان راجع به منطقۀ مربوطه باشد. 

برای ادارۀ همکار در بخش تعليمات آگاهی از خطرات ماين ها و مهمات منفجر ناشدۀ باقيمانده از جنگ مهم است تا در 
ميان مردم محل ارتباطات خوب برقرار سازد، يعنی ارتباطات با شورا ها (شورا های محل)، بزرگان قريه، مال امامان و 

ساير اشخاص متنفذ که تصور می شود در موقعيت خوبی برای کمک در روند شناسايی و انتخاب داوطلبان محلی قرار 
 دارند. 

 . آموزش و حمايت/نظارت بعدی از داوطلبان محلی:4

آموزش دادن درست به داوطلبان محلی در پايداری برنامه نقش اساسی دارد و اين کار بايد در واقع گام نخست بعد از 
 ساعت وقت بگيرد. اين تعداد ساعات را 15انتخاب کانديدان در جريان تطبيق پروژه باشد. جلسۀ آموزشی اول شايد الی 

 روز تجاوز نکند. به 5ميتوان نظر به توانايی حاضر شدن داوطلبان باالی چندين روز تقسيم نمود اما در مجموع بايد از 
تعقيب آموزش داوطلبان محلی بايد به آنها رهنمايی صورت گرفته و نيز آموزش داخل خدمت داده شوند. ميتوان چندين 

 داوطلب محلی را در يک وقت و در يک محل آموزش داد که باعث صرفه جويی در وقت و هزينه ها می شود. 

الزم است مواد ممد درسی مورد نياز به شمول جعبه های ابزار آموزگاران، ساير مواد تعليمات آگاهی از خطرات ماين ها 
 ،و مهمات منفجر ناشدۀ باقيمانده از جنگ جهت توزيع به مستفيدين تعليمات مذکور، و مقداری قرطاسيه (به شمول قلم

کتابچه و تقويم) در دسترس داوطلبان محلی قرار داده شود. مسؤوليت تيم تعليمات آگاهی از خطرات ماين ها و مهمات 
برنامۀ آموزش داوطلبان محلی را برگزار کرده و نظر به ضرورت کارهای تعقيبی  تامنفجر ناشدۀ باقيمانده از جنگ است

 و حمايت تخنيکی را انجام داده و برنامه های آموزشی تعقيبی را داير نمايد. 

به داوطلبان محلی پول پرداخته نمی شود و نبايد بنام اجرت پولی بدست بياورند. داوطلبان محلی کسانی اند که داوطلبانه 
نظر به عالقه ای که برای خدمت به مردم محل شان دارند، کار می کنند، و صرف به همين طريقه است که ايشان آثار 

تعهد واقعی را تبارز داده می توانند. حصول اطمينان از پايدار بودن اين روال، بعد از خاتمه يافتن پروژه، يک اقدام مهم 
به شمار ميايد. ادارۀ همکار ارائه کنندۀ تعليمات آگاهی از خطرات ماين ها و مهمات منفجر ناشدۀ باقيمانده از جنگ بايد 

اطمينان حاصل کند که کانديدان داوطلب در جريان مراحل شناسايی و انتخاب نکات مذکور را به خوبی درک کنند. 
همچنان، ادارۀ همکار ارائه کنندۀ تعليمات آگاهی از خطرات ماين ها و مهمات منفجر ناشدۀ باقيمانده از جنگ بايد از دادن 

 وعده های غير واقعی جداً پرهيز نمايد. 

مرۀ شان که برای امرار معاش انجام می زحجم کار داوطلبان محلی بايد کم باشد و باعث نشود که آنها از کار اصلی رو
 مصروف شوند، بايد مقداری مزد بيش از حددهند، باز مانند. اما اگر به هر دليلی داوطلبان محلی در کارهای داوطلبانه 

برايشان پرداخته شود تا جبران عايد از دست رفتۀ شان را بنمايد؛ بطور مثال، پرداختن سفر خرچ برای زمانی که آنها در 
 برنامۀ آموزشی ويا مالقات ها يا ورکشاپ ها در بيرون از منطقۀ شان اشتراک می کنند. 

داوطلبان محلی جديد را ميتوان در مراحل ابتدايی پروژه شناسايی نموده و بعد از ارائۀ آموزش به کار توظيف نمود، تا 
بتوانند از همان آغاز در راستای نيل به اهداف پروژه ممد واقع گردند. ادارۀ همکار ارائه کنندۀ تعليمات آگاهی از خطرات 

ماين ها و مهمات منفجر ناشدۀ باقيمانده از جنگ بايد لست داوطلبانی را که قبالً آموزش ديده و فعال هستند از رياست 
 انسجام و هماهنگی تطهير ماين بدست بياورند و مسؤوليت حمايت و نظارت دوامدار از آنها را به دوش گيرند. 



 کارکنان پروژه بايد داوطلبان را به ديدۀ احترام نگريسته و آنها را حمايت کنند، اما از آنها انتقاد نکنند. 

تيم های تعليمات آگاهی از خطرات ماين ها و مهمات منفجر ناشدۀ باقيمانده از جنگ مسؤوليت نظارت منظم از داوطلبان 
محلی را به دوش دارند، بطور مثال ماهانه يکبار با داوطلبان محلی ديدار کنند (با توجه به اينکه ديدار های مکرر با 

داوطلبان محلی که تازه آموزش ديده اند اهميت زيادی دارد)، اشتراک در يکی از جلسات آگاهی دهی که توسط داوطلبان 
 (که بايد جهت ثبت در IMSMAمحلی پيش برده می شود؛ و گردآوری گزارش های کاری مربوطه حسب رهنمود 

IMSMA به رياست انسجام و هماهنگی تطهير ماين فرستاده شوند). هر تيم تعليمات آگاهی از خطرات ماين ها و مهمات 
 ظرفيت شان با شماری از داوطلبان محلی کار کنند. عالوه بر آن، ادارۀ داشت نظر درمنفجر ناشدۀ باقيمانده از جنگ بايد با

همکار ارائه کنندۀ تعليمات آگاهی از خطرات ماين ها و مهمات منفجر ناشدۀ باقيمانده از جنگ بايد فهرستی از تمام 
 داوطلبان محلی فعال را با جزئيات مربوطه راجع به آنها داشته باشد که اين جزئيات قرار ذيل اند: 

 نام داوطلب محلی؛ .أ
 نام پدر؛ .ب
 آدرس ( قريه، ولسوالی و واليت)؛  .ج
 شمارۀ موبايل؛ و  .د
 يک شخص ارتباطی بديل (نام، قرابت و شمارۀ تماس).  .ه

ادارۀ ارائه کنندۀ تعليمات آگاهی از خطرات ماين ها و مهمات منفجر ناشدۀ باقيمانده از جنگ بايد اين معلومات را به دفاتر 
 ارسال دارند. IMSMAساحوی رياست انسجام و هماهنگی تطهير ماين و دفتر مرکزی آن رياست جهت ثبت در ديتابيس 

 به روز شود، خواه داوطلب IMSMAالزم است وضعيت بسيج هر يک از داوطلبان محلی بصورت منظم در ديتابيس 
 مذکور فعالی باشد يا خير. 

 


