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 مقدمه
  

حمايت بين المللی  در سطح جھان است که توسط جامعه قديمی ترين پروگرام ماين پاکی بشردوستانه دارای افغانستان 
از ديرزمان از ناحيه ناامنی و  ګرديده است  اين کشور که از جمله کشور ھای شديدآ  متآثر از ماين ھای زمينی است
باوجود چنين حاالِت چالش . حوادث طبيعی رنج می برد، و دارنده سلسله چالش ھای جغرافيايی و اقليمی است

جنگ دارد، و متعھد است که تعھد مھمات باقيمانده از مبارزه عليه ماين ھا و  نگيز، افغانستان نتايج بسيارخوبی درابر
انجام دھد که تمام ساحات مشخص " اوتاوا"و يا معاھده  ھای ضد پرسونل پنجم معاھده منع ماين  خود را تحت ماده

حمايت بين المللی دارد، تا  بهنيازکه کشور  نشاندھنده آن  است حاالت . سازی نمايدرا پاکباجنګ افزار ھا  شده ملوث 
  .تعھدات خود را عملی نمايد و خود نايل آمده بتواند به اھداف 

  
شايد بزرگترين . دھد موارِد ماين پاکی رھبری را برعھده داشته و قصد دارد ھمين طور ادامه اکثر افغانستان در 

منابع  مورد کی در جھان، نشان دادن پروگرام ھای ماين پاسايروماين پاکی افغانستان پروگرام چالش در مقابل 
وجود داشت که پاک کردن ماين ھا در نفس خود ھميش  فرضيه قبالً اين  .ضرورت ماين پاکی بطور معتبرخواھد بود

، مھمات ھای زمينیفعلی و بعدی ماين اتگرديده که برای مقابله با تاثير حواضاين اواخر در . يک کار خوب است
که ھميشه حکومت ھای ملی و حمايت کننده  ی استاز جمله مشکالت جنگ باقيمانده از مھمات و ديګر  ،منفجر ناشده

  .گان بين المللی با آن روبرو اند
  

تنھا با ارزش نيستند، بلکه  را که اين ھا انجام ميدھند فعاليت ھايی امروز پروگرام ھای ماين پاکی بايد نشان دھند که 
معمول اين است که  بايد کوشش  واکنش يک . است ظر داشته ميتواند با ارزش تر از ديگر فعاليتھای که حکومت در ن
ماين پاکی در  شامل سازی –افزايش يابد  ی انکشافی بطور وسيعسازمان ھا و  ھاشود تا فھم ماين پاکی  در پروگرام 

موفقيت و پايداری آينده در  :که و خواست ھای بيشتر را بازتاب ميدھد تر اين پالن ستراتيژيک يک فھم شفاف. توسعه
خويش را باال برده وتوانايی فھم آمده ميتوانداګر ماين پاکی بدست در صورتی تنھا  ماين پاکی افغانستانپروگرام 

  . شامل سازی  توسعه به ماين پاکی –. دارا باشدتوقعات و اصول را  ،حصول قناعت ضروريات انکشاف،
  

با ساير سکتورھا، اقدام  اشتغال تسھيل توسعه،  :پالن مشخص گرديده اند که در اھداف ستراتيژيک اين یآرزوھاي
از باقيماندۀ  مھماتجنگ، اقدام برای کاھش عواقب حادثات ماين و ازمھمات باقيماندۀ تآثير ماين و برای کم کردن 

  .و شامل سازی جندر و تنوع جنگ
  

يک تغيری مياورد، بلکه ادارت  پروګرامکه کار اين ادعا کند نه تنھاه است کماين پاکی افغانستان پروگرام اين آرزوی 
متقاعد شوند، که تا اين حقيقت  بهبايد ھمه  بين المللی  یو انستتيوت ھادولتی،برنامه ھای انکشافی، کمک کننده گان 

به دنبال . کنند حمايتين پروګرام را اکرده و  تقاضای خدمات زپروگرام ماين پاکی افغانستانا به طور فعال اندازه ای
يک بار  پروگرام ماين پاکی افغانستاناست ګنجانيده شده  اين پالن و درشده  منعکس در اھداف  چنين دورنمايی که

  .درين راستا  سمت رھبری را داشته باشد ميخواھد گر دي
  

تغير قابل مالحظه ای تطبيق اين اھداف باعث . چالش برانګيزګنجانيده شده استبا معنی ومرتبط ودر اين پالن اھداف 
اما پروګرام ماين پاکی افغانستان نميتواند به تنھايی اھداف تعين . در حالت اجتماعی و اقتصادی در افغانستان ميګردد

احساس  کننده گان بين المللی، ادارات و شرکا ضرورت  درين رابطه به کمک و پشتيبانی. شده را بدست آورد
  .ر اين زمينه استو خواھشمند کمک ھای بعدی دميګردد
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  معرفی 1
  

 بوده و ھمچنان يک تصوير پاکیماين  کاميابھای از پروگرام  برتری ماين پاکی افغانستان يک مثال پروگرام
بين روند بسيار مھم به سطح ملی و . ی با آن روبرو استجھانبه سطح ماين پاکی  که را نشان ميدھد یازمشکالت

در بعضی حاالت کاھش در منابع مالی، از سوی ھم   ،يافته استکاھش حمايت کمک کننده گان المللی اين است که 
در ھر حالت نتيجه اين است که بدست آوردن . موجوديت منابع مالی ولی در سلسله فعاليتھای زيادی تقسيم گرديده

  . به اندازه قبلی مشکل استفعاليتھای ماين پاکی جھت ادامه  منابع مالی
  

انگيزه اينکه موضوع  :شماری آنھای که بسيار مھم اند از اين قرار است .عوامل گوناگون باالی اين روند تاثير دارند
اين است که فعاليت ھای ماين پاکی نتيجه ايرا ارايه ماين ھا تا اندازه زيادی حل گرديده است، نگرانی کمک کننده گان 

عيت اقتصادی جھانی و کاھش در اندازه کمک ھای مالی در اثروض،نميکند که اندازه کمک ھای مالی را توجيه نمايد
  . در مصارف توجيهتقاضا ھای زياد از جانب حکومت ھای کمک کننده گان بخاطر 

  
 ملی اين پالن. ت آنرا قبول دارديبا حالتی که روبرو است آنرا درک کرده و واقع پروگرام ماين پاکی افغانستان

و در داخل افغانستان و جھان به واقعيت ھا و نشاندھنده حالتی است که در آن عملی خواھد شد ستراتيژيک ماين پاکی 
پروگرام ماين پاکی به ضرورت  پالن ملی ستراتيژيک ماين پاکی به طور مشخص،. استروبرو  با آن چالش ھای که

 آنمؤثر است، که بطور الزم افغانستان انکشاف برای يکه انجام مييابد تا نشان دھد کار شناسايی کردهرا  افغانستان
 ترغيب را در عرصه اھميت برنامه شرکای کاري گر يد پروگرام ماين پاکی افغانستانو تعھد اين است که عملی شود، 

  .کند؛ اين فکر بايد نشود که ديگران به طور خودکار به اين نتيجه خواھند رسيد
  
افغانستان مسووليت ھای مھمی دارد؛ مسووليت ھای که بدون حمايت بين المللی " اوتاوا"تحت معاھده در عين حال  

، و نتيجه  ھای زمينی بوده کمپاين عليه ماين ھميشه حامی قوی افغانستان . امکان پذير نيست که  بدست آورده شود
مھمات ، و ديگر اقسام ی زمينیماين ھا زه بامبار . بدست آمده بدنام سازی جھانی اين تسليحات شوم را درک ميکند

و  پاکسازی ساحات . گ ميباشدنرھايی افغانھا از عواقب ج پروسه يک بخش مھم در  منفجر ناشدٔه باقيمانده از جنگ
زمينه را مساعد  بعدی نه تنھا برای توسعه  ھای زمينیاز ماينمنحيث ولسوالی ھای عاری  ھاولسوالی   اعالن کردن
  . لکه يک پيام قوی را ھم دارد که جنگ ازينجا رفت و مردم آينده را به  نظر مثبت خواھند ديدميسازد، ب

  
 1 - 2016پريل ا 1( 1399-1395را برای مدت  پروگرام ماين پاکی افغانستاناين پالن ستراتيژيک ھدف عمومی 

ی که از طريق آن ھمين اھداف مشخص ميکند، نتايج متوقع عمليات و فعاليتھا، و بطور عموم راه ھا) 2020مارچ 
پروگرام باالی  حالت حالت فعلی ماين پاکی را بيان ميکند، قسمی که اين ،بخش اصلی اين سند. بدست آورده ميشوند
توضيحات در باره پالن ھای . تاثير داشته و اھداف ستراتيژيک برنامه را مشخص ميسازد ماين پاکی افغانستان

مشخص  Aپيشرفت و مسووليت ھای کليدی در پالنگذاری ستراتيژيک در ضميمه  عملياتی، راه ھای اندازه گيری
ات ساحه کتری را مربوط به فعاليتھای مشخص و کار ھای خود در چو مشرح مديران عملياتی بايد پالن ھای . گرديده

  . کاری و مسووليت شان ترتيب دھند
  

مھم اين   .اھميت زيادی خواھد داشت ماين پاکی افغانستانپروگرام با مرور زمان شرايط بطوری تغير ميکنند که برای 
است که سيستم پالنگذاری ستراتيژيک در افغانستان انعطاف پذير باشد، تا بتواند جوابده باشد، ھمچنان تغيير کند و با 

يژيک، رھبران ستراتتا اين پالن است ی از از سوی ھم يک پروسه بررسی قوی بخش. تغيير حالت خود را تنظيم کند
در صورت و اعتبار پالن را در فواصل منظم مالحظه کنند وبتوانند مناسب بودن تداوم  شرکای کاری مديران و 

که برای در مسير درست قرار داشته و فعاليتھای درست را راه اندازی نمايند تا اين پالن حالت آنرا وفق داده تغيير
  . مردم افغانستان مفيد واقع شود
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  ، ماموريت، مقاصد و اھداف ستراتيژيکمادورن .1
  

  دورنما 1.1
  

محيط امن  در يک جوامع که مردم و جايي ازجنگ باقيمانده منفجرناشدهٔ  مھماتو  ی زمينیيک کشور پاک از ماين ھا
 باقيمانده منفجرناشدهٔ  مھماتزمينی و ھای گان ماينبازماند جاييکه گی کنند که برای توسعه ملی مساعد باشد وزنده 

 . برآورده شود شناسايی و حقوق و نيازمندی ھای شان مدغم شوند و بدين ترتيب بطور کامل در جامعه  ازجنگ
  

  ماموريت 1.2
  

مردم  و فوايد چنين ارزشھای شناخته شده در حفاظت  ،آشکار کفايت آرايی ، مؤثريت ماين پاکی که چنين  يی برنامه
توسط ارگان ھای حکومت ملی، مقتضی و  ، که خدمات شان را حمايت کند و توسعه گسترده افغانستان غير نظامی

پروژه ھای توسعه يی که از سوی نھاد ھای  بين المللی حمايت ميشوند و ديگر برنامه ھا، تا آن مدتی که ضرورت 
 .باشد تمويل شدهباشد 

  
پاکی در جھان ميباشد، که از طرف  اينترين برنامه ھای مقديمی  يکی از وسيع ترين و پروگرام ماين پاکی افغانستان

رياست  ھماھنگی ماين . رھبری ميشوداداره ملی امادگی مبارزه با حوادث  قيموميت رياست ھماھنگی ماين پاکی تحت
خدمات ماين پاکی ملل متحد دفتر  که يک پروژهپاکی ملل متحد برای افغانستان  ايناز طرف مرکز م پاکی
ادارات ملی و بين المللی سلسله خدماتی را ارائه ميکنند که بخاطر کاھش با با ھمکاری نزديک وحمايت ميشودميباشد

  . طرح شده است جنگباقيمانده از چندين دھه  مھمات منفجر ناشدٔه باقيمانده از جنگدادن تاثير ماين ھا و 
  

  مقاصد و اھداف ستراتيژيک 1.3
  

تشريحات اضافی . پالن عملياتی وابسته دارد ١٠٨مقاصد و  ٣٣ ،مجموعاً چھار ھدفپالن ملی ستراتيژيک ماين پاکی 
  .شده استگنجانيده ھمين پالن Aدرباره پالن ھای عملياتی، مراحل مھم، شاخص ھا و اندازه وقت در ضميمه 

  

  تسھيل توسعه: 1ھدف  1.3.1
  
لويت بندی، و، اپالنگذاریاعم از  پروگرام ماين پاکی افغانستان تمام جنبه ھای ، اينکهو نگھداری اعتمادايجاد 

 مردم و حکومت افغانستان ارزيابی توسط در مقابل ضروريات توسعه و عمليات، نظارت و ارزيابی خبر داده شده
  .استگرديده 

  
 در شناختن اھميت اين نظريه، . اين عزم بيان شده در سکتور ماين پاکی است) انکشافی برای پروژه ھای پيشنياز (

که  معتبر تھيه شده است و معلومات  ساخت به واقعيت مبدل اين امر را که  رديده گظه ای عملی تالش ھای قابل مالح
آنھايی که بيرون از حلقه ماين پاکی توافق تا  انجام نشده در عين زمان، کار کافی . کاميابی درين راستا را نشان ميدھد

  . گرددانکشافی دخيل ھستند  حاصل  در پروژه ھای 
  

اطمينان است تا ) 2020-2016( 1399-1395دوران ستراتيژيک در، اين يک ھدف اساسی يتاين ذھنبا داشتن 
 فعاليتھای که انجام ميشوند و نتيجه بين فھم خود را در مورد رابطه  پروگرام ماين پاکی افغانستانکه گردد حاصل 

امنيت عامه  در عرصه بھبود گونه اينھاچ هاينکورا بھبود بخشيده، گرديدهخدمات بھتر ارتباطات که تھيه ، وبدست آمده
دولتی،  شرکای کاری بھبود يافته با  گفتگویاز طريق . و توسعه اجتماعی و اقتصادی زمينه را مساعد ميسازند
را ی بيشتر ميخواھد تا فھم  پروگرام ماين پاکی افغانستان،وزارت خانه ھای مربوطه و ديگر سکتور ھای توسعه يی

در عين . ايجاد کند ارائه ميکند به سکتور توسعه يی  پروگرام که اينتيخدمادر رابطه به ، تمام شرکای کاری ميان
مستفيد ميخواھد فھم خود را، در مورد نيازمندی ھا، توقعات، و ضروريات  پروگرام ماين پاکی افغانستانزمان 
  اين پاکی متاثر اند، افزايش دھدفعاليت ھای مکه بطور مستقيم از اي از شرکای کاریگروپ آن  و انگشوند
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باقيمانده از  مھمات منفجر ناشدهتاثيرات ماين ھا و  ارزيابی پالن شده، و مشخص انکشافیبوسيله شناسايی پروژه ھای 
مشارکت ضمنآ ، معلومات جمع آوری شده و برای ازدياد کمک درچنين فعاليتھا استفاده ميشود،آن تطبيقبر جنگ

  . ارتقا مييابدوثررسمی و م
  

 پروگرام ماين پاکی افغانستان، بشمول تھيه معلومات حمايوی قابل اعتبار، دادخواھی بوسيله تالش ھای بھبود يافته
 ملیھای  برنامه انکشاف اعم از کاری چارچوب درسطح دولتی  به پاکیموضوعات ماين  کهمطمين ګردد ميخواھد
پروگرام ماين پاکی در آن وقت . سھيم ګردد )  SDG(اھداف توسعه پايدار دربدست آوردن و )NPPs(لويت واداراي

  .مورد نيازجھت مقابله با تاثير تحليل شده کمک نمايدمنابع مؤثردر بسيج تا در موقفی قرار خواھد داشت  افغانستان
  

 مقاصد ستراتيژيک
  

مھمات منفجر ناشدٔه /تاثيرماين پروژه ھای توسعه يی پالن شده برای پنج سال آينده، بررسی شناسايی  .1
 1399الی  1395ھای پاکسازی از  بسيج منابع برای پالنگذاری عملياتباالی آن و باقيمانده از جنگ

)2016-2020( 

دارای ملی برنامه ھای در  مھمات منفجر ناشدٔه باقيمانده از جنگشامل ساختن چالش ھای ماين و  .2
پروګرام ھای  مصؤن جھت تسھيل تطبيقگر پروگرام ھای توسعه يی و دياھداف انکشاف پايدار،اولويت

 . در افغانستانانکشافی 

 ھاوزارت خانه  يتیوال، پالن ھای ستراتيژيک انکشافیپروژه ھای  ھایشامل ساختن ماين پاکی در پاليسی  .3
 . دولتی کليدیو ادارات

  با سکتور ھای ديگراشتغال  : 2ھدف  1.3.2
  

 سازمانھاو ھا و ارگان ھای حکومت افغانستان، ھمچنان توزارت خانه ھا، ديپارتمن اينکهاز اطمينان حصول 
آنان   اينکه و  آګاھی دارند سکتور خصوصی در اين مورد شرکایانستتيوت ھای غير دولتی ملی و بين المللی و

  . نظر داشته باشند در  لويت ھا و فعاليت ھای خود ورا در ستراتيژی ھا، ا پروگرام ماين پاکی افغانستاناھميت 
 
نسبت به اينکه  رابطه دارد بشری و امنيت  انکشافوسيع ماين پاکی در عمل با موضوعات  ،ارتقاع اين فھم که با  

رسمی خود را با ديگر سکتور ھا  اشتغالتا  متعھد است  پروگرام ماين پاکی افغانستان ،بطور سنتی پيشکش ميګردد
با اھداف  طبيعی بطور  به نحوی پروگرام ماين پاکی افغانستاناينکار وقتی امکان دارد تا اھداف . وسعت بخشد

 .شوند ھموجه سکتور دولتی 
  

تصميم دارد تا ارتباط رسمی  پروگرام ماين پاکی افغانستان) 2020- 2016( 1399- 1395دوران ستراتيژيک  در تمام
با پروژه رابطه آشکار . دھد ارتقا و توسعه زراعت سکتور ، تعليم، حفاظت اجتماعی و صحت ودرا با سکتورھای خ

 از منابع طبيعی بھره برداری کنند  بطور مصؤن که ميخواھند ييشرکا ادارات وبا زيربنا ھا، ھمچنان  انکشافھای 
 . شودخواھد داده انکشاف  خصوصی و سکتور امنيت  مؤسسات اقتصادی و رابطه قويتر با شد خواھد حفظ

  
تفاھمنامه ھای دوجانبه را برقرار سازد که  شرکای کاری کوشش خواھد کرد تا ھمراه  پروگرام ماين پاکی افغانستان

قانون و حقوق بشر حاکميت تا از حکومتداری خوب، شده مشخص فعاليتھای ماين پاکی ی تطبيق درنتيجه راه ھا 
الحاق با اببين المللی نيز  شرکای و ديگر UNاحتماآلد بود اما ندر ابتدا وزارت خانه ھا درين شامل خواھ. کندحمايت 
طوريکه در چارچوب  سکتور ھای دولتی ادغام با خصوصاً کوشش درين خواھد بود تا . مشترک عالقمند اند برنامه 

 . موجود مشخص ګرديده صورت ګيرد
 

 مقاصد ستراتيژيک
  

 .یماين پاکی در سکتور تعليم ادغام  .1
 .صحت شامل ساختن ماين پاکی در سکتور  .2
 .شامل ساختن ماين پاکی در سکتور اقتصاد و ترويج سکتور خصوصی .3
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 .شامل ساختن ماين پاکی در سکتور زراعت و انکشاف دھات .4
 .شامل ساختن ماين پاکی در سکتور حفاظت اجتماعی .5
 .شامل ساختن ماين پاکی در سکتور امنيت .6
 .قانون و حقوق بشر حاکميتامل ساختن ماين پاکی درحکومتداری خوب، ش .7
 شامل ساختن ماين پاکی درسکتور زيربنا و منابع طبيعی .8

 . تشکيل تفاھمنامه ھای دوجانبه با ادارات ساحوی، ملل متحد و بين المللی برای برنامه ھای مشترک .9

  پنج رکن ماين پاکی: 3ھدف  1.3.3
  

مھمات و  ی زمينیماين ھارابطه با را در يبشرقانون بين المللی  تعھدات تحت فعاليت ھای عملی که بطور مستقيم 
 ات خطر آگاھیپاکسازی، ( اند پنج رکن تقسيم بندی شدهھدف قرارميدھند معموالً به  منفجر ناشدٔه باقيمانده ازجنگ

 پروگرام ماين پاکی افغانستانتحت اين پالن ستراتيژيک، . )و تخريب ذخاير دادخواھی قربانيان،  با ، امدادماين
در  که است جوابده به عملکرد اول مربوط  به عملکرد پيشگيری کننده و دوم مربوط .گانه را تشکيل دادهدوھدف جدا
 . فعاليتھای اساسی سکتور ميباشد بر ګيرنده 

  
تمديد الی ضرب االجل  ضد پرسونلھای اھده منع ماين معافغانستان متعھد برانجام مسووليت ھای خود تحت ماده پنجم 

. برآورده ساختن اين مسووليت ھا يکی ازاھداف ستراتيژيک فراگير ميباشد. ميباشد )2023مارچ ( 1401ختم -شده 
ميباشد که بايد در  ضد پرسونلھای معاھده منع ماين پيشنھاد تمديد پالن کاری وسيله کليدی برای انجام اينکار 

) 2023( 1401اين يک راه آشکار را برای تکميل پاکسازی الی . انجام شود پالن ستراتيژيک با اين  ھماھنگی
  . مشخص ساخته و منابع مالی مورد ضرورت را نيز مشخص ميسازد

  
  مھمات منفجر ناشدٔه باقيمانده از جنگماين ھا و  تآثيراتفعاليتھای پيشگيرانه برای کاھش : 1- 3ھدف  1.3.3.1

 
مھمات /خطر ماين آگاھیملی کردن فعاليتھای موثر و مناسب از طريق سروی، پاکسازی، تخريب ذخاير، مشخص و ع

 مھمات منفجر ناشدٔه باقيمانده از جنگفعلی و آينده  تاثيرات دادخواھی جھت تقليل و منفجر ناشدٔه باقيمانده از جنگ
 . باالی مردم و حکومت افغانستان

  
 را کاھش  مھمات منفجر ناشدهھای زمينی و که بعد از عملی شدن احتمال حادثات ماينعملکرد پيشگيرانه آنھای اند 

 فعاليتھای پيشگيرانه. را ازبين ميبرد مھمات منفجر ناشدٔه باقيمانده از جنگو تاثيرات منفی مربوط انسداد ماين و داده
مھمات منفجر ناشدٔه باقيمانده از وھا ن ماي که اطمينان ميدھد ازينگردد شکل درست تعريف، پالنگذاری وعملی ه ب که 

فعاليتھای پيشگيرانه معموالً زيادترين منابع فعاليتھای ماين پاکی . نيستسازخطر انکشافیبه مردم و برنامه ھای  جنگ
 . متاثرميرساندافراد مستقيم را به فايده  ينبيشترو داشته باخود  را 
  
ضد ھای معاھده منع ماين درينجا اين است تا به وعده ھای که حکومت افغانستان در زمان تصويب  مھم ھدف 

ھمراه با يک پالن کاری واضح داده شده بود که چگونه  2013 ضرب االجل پيشنھاد تمديد. متعھد باشد هکرد پرسونل
اين پالن يک سند بسيار . د آوردمسووليت ھای خود را بدست خواھ) 2023( 1401اين کشور تحت اين معاھده الی 

 گذارتاثير) 2020-2016( 1399-1395مھم ستراتيژيک است که برای ماين پاکی افغانستان دردوره ستراتيژيک 
 . ميباشد

  
ی ھمکاران و شرکاماين پاکی اتخاذ شوند تا بتواند  تخصصی ھای ستندرد چنين فعاليت عملی زمانی آغاز ميشود که 

ماين پاکی ستندردھای . رھنمايی کنند مھمات منفجرناشدٔه باقيمانده ازجنگوضوعات ماين ورا درمورد حل م کاری
ماين پاکی بين ستندردھای  گذار شدهٔ و مطابق اصول بر رفته اندبه بعد بکار ) 2006( 1385از )  AMAS (افغانستان 

 ستندردھای بين المللی برای ماين پاکیھا وعملکردھای جديد بوجود ميايند، عملکردھای روش قسميکه. ميباشندالمللی 
معيار ھای امورماين تا شد می با پروگرام ماين پاکی افغانستاناين يکی از اھداف مھم . ، تجديد و نشر ميشودبررسی

درسکتور ه و اصالح شود تا کارکنان بتوانند به جديد ترين و موثر ترين عملکرد ھای موجود  بررسی پاکی افغانستان
 . ه باشنددسترسی داشت

  
 پروگرام ماين پاکی افغانستانھدف . دنمستلزم اينست که اول بايد خطرات موجوده از بين برده شو ،با تھديد برخورد 

را تکميل کند که آنجا اندازه ملوث بودن نامعلوم است و بشکل درست خطرات اخير که بعد از  مناطقاينست تا سروی 
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بوجود آيد، اولويت بندی  کاملوقتيکه يک تصوير . بوجود آمده بررسی و از بين برده شود) 2001( 1380 جنگ
خطرناک اول در نظر بسيار را ميدھد که ساحات اطمينان  اين 1زمينپاکسازي روند  از استفاده خوبيکجا با موثر 
 . شوند می گرفته

  
 باالی افراد ملکی تاثير اندازه است که مھم اين عالً فشکل کلی ازبين برده شود، ه گرچه ھدف نھايی اينست که تھديد ب

حفاظت اطفال خاص جھت ھمراه با تمرکز  ات ماينخطراز آگاھیاين ازطريق فعاليتھای . و اندازه حادثات کاھش يابد
، یمتھای حکوخانه ت وزاربا ھمکاری  ات ماينخطراز  دھی آگاھیھدف اين است که تالش ھای . حمايت خواھد شد

 . شود انجام شبکه ھای اجتماعی و ادارات جامعه مدنی يکجا از استفاده
  

 مقاصد ستراتيژيک
  

 .سرعت يابد بھبود تالش ھا برای دريافت منابع مالی تا فعاليتھای پيشگيرانه ماين پاکی .1
 .)2001( 1380بعد از  با ماين ملوث ساحه  معلوم کردن اندازه  .2

 .سروی ناشده مناطق سروی تکميل .3
 . نلضد پرسوھای معاھده منع ماين پالن کاری پيشنھاد تمديد  شتن نگھداجاری  .4

 .ملوث جواب داده بتواندساحات بھبود ظرفيت برنامه تا به انواع جديد  .5
در فعاليتھای وزارت  مھمات منفجر ناشدٔه باقيمانده از جنگ/ماين اتخطراز ات آگاھیتعليم امل ساختنش .6

 . ، ادارات جامعه مدنی و شبکه ھای اجتماعیخانه ھا

در ، وغير قابل استفادهو  ، ذخيره شدهپراګنده ناشده ثبتمھمات  تخريب مھمات ، قسمت حمايت حکومت در .7
 . مديريت مھمات اسلحه

 خاص بر توجه ، بامھمات منفجر ناشدٔه باقيمانده از جنگسبب ماين ھا و  بهکاھش تلفات غير نظاميان  .8
 .اطفال حفاظت

 معيار ھای امور ماين پاکی افغانستان، و پروگرام ماين پاکی افغانستانپاليسی ھا و روند ھای دوامدار تجديد  .9
 . ستندردھای بين المللی برای ماين پاکیبا در مطابقت

  
  مھمات منفجر ناشدٔه باقيمانده از جنگحادثات ماين و  تاثيراتفعاليت ھای جوابی برای کاھش : 2- 3ھدف  1.3.3.2

 
مھمات منفجر ناشدٔه باقيمانده از اتخاذ و عملی کردن فعاليتھای موثر و مناسب بخاطر کاھش تاثيرات حوادث ماين و 

  .مردم افغانستان بر جنگ
 

مھمات منفجر و غير مستقيم حوادث ماين و ستقيم تاثيرات م آن است که ھدف شان رسيدگی  جواب دھی عملکردھای 
ھدف تضمين حقوق و  هب دادخواھی ھا مستلزم تالش ھای فعاليت بسياری اين. شدميبا ناشدٔه باقيمانده از جنگ
  . باشدمي حکومت  و بوديجه  در ستراتيژی ھا، پاليسی ھا دارای معلوليت و اشخاص  نيازمندی ھای قربانيان

 
خواھد و کمک به قربانيان ين لوليک ديتابيس ملی برای معايجادو حمايت حکومت در  پشتيبانی يک فعاليت کليدی 

گاھی آ در فيصله ھای پاليسی و تخصيص منابع  و شود، يک فھم دقيق از نيازمنديھا ساخته اين ديتا بيسوقتی . بود
 . خواھد داد

  
 مقاصد ستراتيژيک

  
 . امداد قربانيانو يتلولو حمايت حکومت افغانستان در توسعه پاليسی ملی معدادخواھی  .1

وزارت ،وزارت کار، امور اجتماعی، شھدا و معلولين( دخيل برای حمايت وزارت خانه ھای  دادخواھی  .2
وزارت  ،وزارت ماليه ،وزارت احيا و انکشاف دھات ،وزارت امور زنان،وزارت معارف،صحت عامه

                                                       
منفجر ناشده باقيمانده از مھمات سپردن زمين، پروسه  سپردن زمين ملوث به،  و يا مشکوک ملوث به ماين ھا و  1
  . گ، توسط سروی تخنيکی، غير تخنيکی و پاکسازی عملياتی ميباشدجن
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/ يتلولامداد مع و ستراتيژی ھای مشخص پاليسی شامل ساختنو  انکشافدر مورد  )وغيره امور خارجه
 .قربانيانبا امداد 

انستتيوت ھا در / و ديګر وزارتخانه ھا وزارت کار، امور اجتماعی، شھدا و معلولينو حمايت از  دادخواھی .3
 . قربانيانامداد / يتلولگذاری يک سروی ملی معيبخش بر

و ديگر وزارتخانه  وزارت صحت عامه، وزارت کار، امور اجتماعی، شھدا و معلولينو حمايت اھی ودادخ .4
 .يتلولانستتيوت ھا در بخش توسعه ديتابيس مع/ ھا

برای خدمات برای تخصيص منابع مالی بخاطر ارائه مستقيم  دادخواھیدر روشنی اولويت ھای وزارت،   .5
 ..ينلولمع/ فعاليتھای امداد قربانيان

  جندر و تنوع شامل سازی: 4ھدف  1.3.4
 

مستفيد شوند، اشتراک داشته و  ماين پاکی افغانستانپروگرام در کار ھای مختلف  گروه تضمين بر اينکه تمام جندر و 
 . شودمستفيد  گروه ھا جندر و تنوع  فراست و اشتراک از  پروگرام ماين پاکی افغانستانو ھمچنان 

  
 پروگرام ماين پاکی افغانستانحکومت به شکل وسيع تالش دارد که برنامه ھای حساس جندر و تنوع را رواج دھد، 

) 2020-2016( 1399-1395پاليسی جندر و تنوع را در دوران پالنگذاری ستراتيژيک ھدف دارد تا نتايج  ھمچنان 
 . تجديد نظر، توسعه و ارزيابی کند

  
وسيعتر خود خواھد  ساحهعملی کردن پالن در برای را يک پاليسی جديد جندر و تنوع پروگرام ماين پاکی افغانستان

 موسسات تطبيق کنندهو ھمچنان بررسی پاليسی ھای است  ذيدخل ا وزارتخانه ھای بھاتفاھمنامه  شامل داشت، که 
، پروگرام ماين پاکی افغانستان ادارات تشکيل ديپارتمنت ھای مشخص بخاطر جندر و تنوع در داخل عدرباره موضو

 .خواھد رفت ترص يافته، اين موضوع به سطح بلنديتخص مشخص که با داشتن منابع
 
در توسط شامل ساختن موضوع جندر و تنوع جندر و تنوع  ديپارتمنت ھا مجبور اند، تضمين کنند که مديريت پروژه 

موضوع جندر و تنوع بايد در نيز در فعاليت ھای عملی . تطبيق ميګردد مرحله ھای فکری، طراحی، اجرأ و ارزيابی
دن اھداف مشخص کاريابی، افزايش ظرفيت سازی و ھمچنان در ميکانيزم ھماھنگی برای تعيين کر.نظر گرفته شود

 در نظر دارد برای پروگرام ماين پاکی افغانستان. بھبود امکانات حرفه يی در موضوع جندر و تنوع در نظر است
و ساير وسيله ھای اجتماعی که ضرورت به شمار می  رسانه يی کمپاين،از طريق پالن، برجسته سازی فوايد عملياتی

تعيين و ارزيابی  اھداف بلند و قابل دست آوردانيکه تضمين  توسط . ھای خود را ادامه خواھد دادرود، فعاليت 
جريان پالنگذاری پيشرفت واقعی را درين رابطه در درنظر دارد که  پروگرام ماين پاکی افغانستان ګرديده،

 . استراتيژيک پنج ساله نشان دھد
  

 مقاصد استراتيژيک
  

  .پروگرام ماين پاکی افغانستانيک پاليسی جندر و تنوع برای  ترتيب  .1
در سطوح مختلف  از نظر افتاده ھای گروه و ديگر  اشخاص دارای معلوليت افزايش کاريابی برای زنان،  .2

 . پروگرام ماين پاکی افغانستان

 ).مشخص سازی، طرح، اجرا، ارزيابی تاثير(ترويج مديريت پروژه ھای حساس جندر و تنوع  .3

 . شرکای کاریو  پروگرام ماين پاکی افغانستانافزايش آگاھی در مورد موضوعات جندر و تنوع ميان  .4

پاکی ماين کارت امتيازی متوازن، بررسی بعد از (در نظرداشت  بھبود جندر و تنوع در ميکانيزم ھماھنگی  .5
 .)وغيره

و تخصيص بوديجه بخاطر  افغانستانپروگرام ماين پاکی ادارات تشکيل ديپارتمنت ھای جندر و تنوع در .6
 . فعاليتھای جندر

 . ادامه دادن ظرفيت سازی ديپارتمنت ھای جندر و ترويج نقش آنھا در عملی ساختن پاليسی جندر و تنوع .7
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  پاکی ماين ستراتيژيک ملی پالنامضا و تائيد ،تدوين/ترتيب 2
  

  . 2يافتهشرکا انکشاف از  شمار زيادی با ھمکاری فعال در ھر مرحله اين پالن ستراتيژيک 
 

 :صورت گرفتبرگذار شد که در موارد ذيل بحث ) 1394( 2015يک ورکشاپ ابتدايی در اوکتوبر 
  

  تاريخچه، توانايی ھا و ظرفيت ھای فعلیپروگرام ماين پاکی افغانستانسابقه ، .  
  قابل اھميت اند انپروگرام ماين پاکی افغانستوضعيت امروزی افغانستان و روند ھای کليدی که برای . 

  ی کاریشرکاتشخيص و تحليل. 
 پروگرام ماين پاکی افغانستان ھای و تھديدھا ، فرصت ھا ، ضعفھا قوت. 
  توسعه اھداف مناسب، مقاصد و پروگرام ماين پاکی افغانستانتشخيص و تحليل خطرات ستراتيژيک ،

 . فعاليتھا در پاسخ به ھمين خطرات

  رابطه با اھداف و مقاصد ستراتيژيکتوسعه شاخص ھای مناسب در. 
 موافقه با گروپ ھای کاری مشخص بخاطر اقدامات بعدی در توسعه دادن پالن و اھداف . 

 
، گروپ ھای کاری برای ھر مقصد و )1394( 2015نوامبر و دسمبر  جريان در مباحثه نشست سه ساعته  12بعد از 

اری، شاخص ھا، جدول ھای زمانی، مراحل کليدی و ھدف سراتيژيک، پالن ھای واضح به شمول پالن ھای ک
ی شرکانظريات  گرفتننتايج بدست آمده از بحث ھای گروپی برای . ترتيب نمودند خطرات ناشی از آن را در آينده 

در  ،ويس احمد برمک بشردوستانهامور و طبيعی حوادث مديريتدر وزيردولتجاللتمآب .به آنان فرستاده شد کاری
 پالن ملی ستراتيژيک ماين پاکیتوسعه پروسه ازشاپ شرکت کرده و حمايت شخصی و تائيد خود را نشست اخير ورک

 . بيان نمود به حکومت افغانستان را و اھميت آن 
  
گروپ مباحثات يک ورکشاپ ديگر نيز به ھمين منظور داير گرديد تا نتايج ) 1394( 2016در پايان جنوری  ھمچنان 

 به ساختار عمومی در رابطه موافقت و اراييه پالندر نظر ګرفتن استقامت عمومی وھای کاری را به بررسی گيرد، 
دولت در مديريت حوادث  جاللتمآب ويس احمد برمک وزير. داشته باشد پالن ملی ستراتيژيک ماين پاکی و محتويات

و  پروگرامده، حمايت شخصی و تعھد خود را در مورد در اين نشست  نيز اشتراک کر طبيعی و امور بشردوستانه
 .دارد باخود راشرکا  بيان نمود که اين پالن حمايت کامل تمام  پالن ملی ستراتيژيک ماين پاکی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       
پالن ھمين  Bدر ضميمه اشتراک کردند که در پروسه توسعه پالن ملی ستراتيژيک ماين پاکي شرکایلست مکمل  2

  . است گنجانيده شده
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  ستراتيژيک مبحث 3
  

در جھان  ازجنگ باقيمانده منفجرناشدهٔ  مھماتماين وپاکسازی اولين برنامه بشردوستانه  پروگرام ماين پاکی افغانستان
در  .شدتشکيل ) 1989( 1368در سال  دفتر ملل متحد برای ھماھنگی امور بشردوستانه حمايت تحت که است، 
، بعد از مداخله جامعه جھانی در افغانستان و سقوط طالبان يک سال قبل از آن، حکومت افغانستان از )2002( 1381

افغانستان را اداره کند و حمايت ظرفيت برای مرکز ماين پاکی ملل متحد تا  خواست دفتر خدمات ماين پاکی ملل متحد
  بين الوزارتی حکومت، از طريق ھيات)1387( 2008در جنوری  .داده شود )DMC(سازی به ديپارتمنت ماين پاکی 

)IMB ( باحوادث مبارزه آمادگی ادارۀملیپاکی تحت را برای انسجام ماين  پارتمنت ماين پاکیديمسووليت 
  . کننديکجا کار  مرکز ماين پاکی ملل متحد برای افغانستانو  دفتر خدمات ماين پاکی ملل متحدتادر آورد درافغانستان

 
دفتر خدمات ماين پاکی ملل از طرف  رياست انسجام و ھماھنگی ماين پاکیو  ادارۀ ملی آمادگی مبارزه با حوادث

پاليسی و رھبری برنامه ھا را  مسووليت عمومی حمايت ميشود و افغانستانمرکز ماين پاکی ملل متحد برای /متحد
مرکزی  در دفتر مرکز ماين پاکی ملل متحد برای افغانستانو  رياست انسجام و ھماھنگی ماين پاکیکارمندان  .دارد

 انکشاففيت، ، و مسووليت ھماھنگی، پالنگذاری، اولويت بندی، مديريت کيساحوی فعاليت دارندفترکابل و ھفت د
 . ، ارتباط و بسيج منابع برنامه ھا را برعھده دارنددادخواھی ظرفيت، مديريت معلومات، 

  
ماين پاکی، شرکت ھای ماين پاکی تجارتی  مؤسسات غير دولتی اجرای فعاليت ھای ماين پاکی از طرف شماری از 

  .ملی و بين المللی و بعضی وزارتخانه ھا صورت می گيرد
  

  ، اقتصادی و اجتماعی در افغانستانوضعيت سياسی 3.1

  بشریقانون بين المللی  3.1.1
  

 افغانستان معاھده . خوشه ای استمھمات  معاھده و  ضد پرسونل ھای  معاھده منع ماينافغانستان يک دولت عضو 
نموده اشخاص دارای معلوليت قبول  حقوق برایملل متحد را  و معاھده  را امضا نموده ) CCW( سالح ھای رايج

  .است

  و نا امنی برخورد 3.1.2
  

سال گذشته، قوای بين المللی و دولت  ١۴در و افغانستان برای مدت بيشتر از سه دھه دچار جنگ و نا امنی بوده
تا حال برای مذاکره و راه حل سياسی، پيشرفت  .افغانستان بطور دوامدار ھمراه با مخالفين دولت در جنگ می باشند

حمايت بين المللی برای آغاز گفتگو ھای صلح برای گفتگو ھای با خيلی کم صورت گرفته، گرچه تالش ھای اخير
اميدوار اند که در مورد صلح افغان ھا. است صورت گرفتهپيشرفت محدود مستقيم ميان حکومت و مخالفين مسلح 

 .آمد، گرچه اين واقعيت است که اقدام ھای بزرگ برای  پيشرفت، زمان گير خواھد بودپيشرفت بيشتر خواھد 
  

شبکه ھای غير رسمی قدرت، بشمول ساختار قبيلوی و قومی و ھمچنان قدرت ھای که ارتباط به قوماندانان سابقه 
نبود حاکميت قانون . دارد تاثير گستردهافغان ھاجھادی دارند در شکل دادن حالت سياسی، اجتماعی و اقتصادی 

باعث جنگ و جدال بر سر زمين و منابع اقتصادی ميان گروه ھای مختلف شده که  ،بخصوص در ساحات دور دست
 . ساخته اندو زمينه را برای نا امنی مساعد شده باعث نا امنی 

 
وضعيت نا امنی و کمبود فرصت ھای که با موجوديت امنيت آنھا ممکن است يکی از علت ھای عمده بحران 

که اروپا و ممالک ھمسايه سوريه با معضل است درحاليکه مھاجرت يک . می باشد) 2015/2016( 1394مھاجرين 
تعليم يافته، توانا و با استعداد از افراد آن روبرو اند، ولی عواقب جدی و گسترده برای افغانستان دارد، که مشکل فرار

. د زنده گی شان بھبود يابدندر جستجوی وضعيت بھترھستند و يا اقالً فرصت ھای که بتوان ميباشد که  آنھا کشور 
ساخته اند؛ از را وخيمتر وضعيتکه فعالً در گروی اين حلقه شوم بوده  بطور تقريبی پروگرام ماين پاکی افغانستان

که انجام کار را . ھم نا امنی ھا درھرطرف ادامه داردديگرشخاص خوب ترک وطن می کنند و از سوی يک طرف ا
، در چنين وضعيت  پيشرفت متوقف است، افراد بيشتر ترک است ساختهدشوارتر پروگرام ماين پاکی افغانستانبرای 
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اين ؛ اين دوران خوب شده ميتواند واند حالت معکوس شده بتاگر اين مثل اکثر دوران ھای نادرست، اما . وطن ميکنند
، و اشخاص ميتواند انجام دھد  ، اين بيشتر سبب تشويق انکشاف ميګردد  پروگرام ماين پاکی افغانستانچيزيست که 

افراد توانا دوباره بر می گردند که در اين . کنند می ترک را وطنکمی افراد سھيم ميګردند، جنگ کمتری مايل در 
  .آسان تر می شود پروگرام ماين پاکی افغانستانصورت اجرای کار 

  
پيشرفت افغانستان منحيث يک عنصر بيطرف خود را در برنامه ھای بھبودی و  پروگرام ماين پاکی افغانستانھمينطور
، اما اقداماتی ال پروسه انتقال به مالکيت کامل ملی می باشددر ح پروگرام ماين پاکی افغانستاناز سوی ھم . ميشمارد

  .حکومت مرکزیصورت ګيرد به مثابه شواھد بعدی ادغام برنامه با بايد 

 اقتصادی و جغرافيايی مبحث 3.1.3
  

بدينسو کمک ھای مالی بسياری را برای  ) 2001( 1380از . افغانستان يکی از فقيرترين کشور ھای جھان است
اقتصادی به خود جلب کرده و حکومت افغانستان اکنون نيز تا حد زيادی متکی بر کمک ھای مالی جھانی پيشرفت 

ً . است ٪ نفوس کامالً  بر عايدات 85اقتصاد افغانستان تا حد زياد متکی بر زراعت و تجارت داخلی است؛ تقريبا
از اينرو . که نصف آن تحت زراعت ميباشد ٪ زمين کشور قابل زرع بوده12تقريباً . زراعتی و مواشی متکی ميباشند

 .زندگی متکی بر زراعت و مواشی تا حد زياد وابسته بر زمين ھای للمی و علفچر ھا ميباشد
 
ساخته است  که بسياری ساحات چالش ھا مواجع  هرا ب پروگرام ماين پاکی افغانستان،جغرافيايی فيزيکی افغانستان 

ھمچنان  .نفوس دور بوده و تنھا از طريق سرک ھای خامه قابل دسترس اند کشور از زيربنا ھای اساسی و مراکز
بعداً تابستان بسيار گرم که باالی ساحه کار محدوديت ھای زياد  ،اقليم، دارای زمستان ھای بسيار سرد و دارای برف

 . را وضع ميکند
  

ً در رابطه با زرع کوکنارکه بشکل گسترده ھنوز  يگانه اميد  بزرگ  .ھم وجود دارداقتصاد غير قانونی، خصوصا
افغانستان دارای بعضی منابع طبيعی است و شماری از . برای آينده ی اقتصاد افغانستان، دارايی ھای معادن آن ميباشد

 .پروژه ھا با حمايت سرمايه گذاری ھای بين المللی، به بھره برداری از معادن آغاز شده اند
  

بشمول ماين ھا و  مھمات منفجر ناشدٔه باقيمانده از جنگپيشرفت اقتصادی تا حد زياد وابسته بر ساحه امن و پاک از 
کيلومتر مربع زمين  77.5نشان ميدھد که تقريباً  پروگرام ماين پاکی افغانستانتحليل اخير . ميباشد مھمات منفجر ناشده

کيلومتر مربع سرک ھا و  89.6کيلومتر مربع زمين رھايشی،  29کيلومتر مربع زمين علفچر،  361.3، زراعتی
 مھمات منفجر ناشدٔه باقيمانده از جنگکيلومتر مربع منابع آب توسط موجوديت ماين ھا و  4.4ديگر زيربنا ھا و 

  .مسدود شده اند

  حمايت بين المللی 3.1.4
  

، ولی در سال ھای بين المللی برخوردار بودافغانستان از حمايت جامعه ،پروگرام ماين پاکی افغانستان مدت در طول 
چالش ھای که افغانستان با آن روبرو است،  ھمچنان  ،بوجود آمده است ھش کای در اين حمايت ھا ااخير تا  اندازه 

و مبارزه دوامدار  ضد پرسونلھای معاھده منع ماين پيشنھاد تمديد  در رسيدن به اھداف مشخص شده از سوی
؛ طوری اند که نميتوان توقع داشت که حکومت افغانستان به تنھايی خود بر اين چالش ھا غلبه انکشافبخاطرتسھيل 

  . نمايد
  . نشان ميدھدبدينسو  1991سال از گراف پايين مصارف ماين پاکی را .  ١شکل 
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  مشکل وسعت 3.2

  مھمات منفجر ناشدٔه باقيمانده از جنگماين ھای زمينی و  3.2.1
  

 ً و مھمات منفجر نا شده با ماين  ثملو٪ زمين 78بر اساس نتايج سروی فعلی و تحليل دستاوردھا، تا حال تقريبآ
مھمات منفجر /ساحات ثبت شده ی ماين 4293٪ ساحه باقيمانده شامل 22. افغانستان پاکسازی شده گجنباقيمانده از 

قرآ  1570کيلومتر مربع را تحت پوشش قرار ميدھد و بطور مستقيم  611بوده که اين ساحه  ناشدٔه باقيمانده از جنگ
ادامه جنگ در کشور به معنی اينست که امکان  3. متآثر ساخته است واليت را    32ولسوالی مربوط به  254در را

   .گسترش يابد گجنو مھمات منفجر نا شده باقيمانده از به ماين  ثملودارد، مناطق 
  

 ٢٠١۶ث بودن اففانستان با ماين ھا و مھمات منفجر ناشده بر اساس ماه اپريل سال وضيعيت ملو: ٢شکل 
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

مھمات ٪ 15.3٪ ماين ھای ضد پرسونل و 40٪ دارنده ماين ھای ضد تانک، 44.7باقيمانده ، شناسايی شده از ساحه 
-1979( 1369- 1358جنگھای از ه دباقيمانساحات ملوث  بسياری ازين . ميباشد منفجر ناشدٔه باقيمانده از جنگ

بوده و بعضی از مواد باقيمانده از جنگ ھای ) 1995-2001( 1374-1380، )1991-1994( 1370-1373، )1990
 . ميباشد) 2001( 1380بعد از 

  
تن کشته و زخمی  22اوسط  بطورر ماه ھ 2015در سال  ،سابقه مھمات منفجر ناشدٔه باقيمانده از جنگماين ھا و 

( ،  شاھد شمار بيشترين تلفات از مھمات باقی مانده از جنگپروگرام ماين پاکی افغانستان مدت در طول تمام . داشت
  4879از آغاز برنامه تا حال . که بعد از آن ماين ھای ضد پرسونل ميباشد بوده)مھمات منفجر ناشدٔه باقيمانده از جنگ

از بمب ھای خوشه  191تن  از ماين ھای ضد تانک،  935قربانی ماين  ھای ضد پرسونل شده اند،  افراد ملکی تن 
 .بوده اند،مھمات منفجر ناشدٔه باقيمانده از جنگديگر از  13730يی و 

 
 
 

                                                       
  )2016مارچ  1( 1394حوت  10آمار الی  3
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  مواد انفجاريه تعبيه شده با پليت فشاری 3.2.2
  

بحيث منبع تلفات بوده که  انفجاريه تعبيه شده با پليت فشاری موادتلفات ازاثر  در سال ھای اخير مھمترين روند افزايش
مھمات منفجر ماين ھا و ديگرھمراه با  از اثرمواد انفجاريه تعبيه شده با پليت فشاری اگر تلفات .استفاده شده است

٪ 86، 2015 در4.افزايش ميابد تن 108به  2015، بطور اوسط ماھانه در سال  مقايسه شود ناشدٔه باقيمانده از جنگ
 . بود مواد انفجاريه تعبيه شده با پليت فشاریشده از  دادهتلفات راپور

 
حکومتی، نظاميان بين المللی و  نيروھایھای اخير ميان جنگدر جريان  مواد انفجاريه تعبيه شده با پليت فشاری 

 ً   :ضد پرسونلھای ماين  استفاده معاھده منعطی . در ھر واليت کشور باقيمانده اند  مخالفين مسلح دولت تقريبا
  

زخمی و يا  انفجار نموده و باعث  توسط فشار و يا با تماس با نزديک شدن، که  طوری ديزاين شده پرسونلماين ضد 
سطح ساحه جابجا  در آن جنگ افزار است که زير و يا نزديک زمين يا))ماين(( .رددگکشته  شدن يک يا چند تن مي

  .شده که توسط نزديک شدن و يا تماس توسط شخص و يا وسيله نقليه انفجار ميکند
  

 و ھمينگونه افغانستان،  پاکسازی اين نوع کار ميکنندقسم کامالً ھمين نيز مواد انفجاريه تعبيه شده با پليت فشاری 
 . ا ميداندوملوث را بخش از چالش معاھده اوتا ساحات

  

 يقات نظامیساحات تطب 3.2.3

  
را برای تمرين و  ساحات تطبيقات نظامینيروھای نظامی بين المللی که توسط اياالت متحده امريکا رھبری ميشوند، 

در چنين موارد بعضی از مواد ھای انفجارياستفاده شده کار . آزمايش سالح ھای منفجره  بخود  ساخته و استفاده کردند
يک خطر بالقوه برای مردم ملکی  باقيمانده  مھمات منفجر ناشده نمی کنند، به شکل مواد انفجاری باقی می مانند، که

ساحات  کيلومتر مربع  1111سروی ھای که  تا حال صورت گرفته  حدود . اشد در ساحات تطبيقات متروک ميب
ساحات تطبيقات  امکان دارد که . واليت کشور شناسايی کرده که پاکسازی آن ادامه دارد 18را در  تطبيقات نظامی

  . ديگر در سروی ھای بعدی شناسايی شوند نظامی
  

  آزادی فعاليت کردن 3.2.4
  

را به  پروگرام ماين پاکی افغانستانارد و به ساحات مختلف کشور گسترش يافته، توانايی طوريکه فعال جنگ ادامه د
در سال ھای اخير، از دست گروه ھای منظور فرستادن کارمندان خود برای کار عملی در ساحه محدود ساخته، 

ت تيم ھای سروی در اين صور. و کشته شده انداف تطاخمخالف دولت و مجرمين، کارمندان ماين پاکی ربوده، 
نميتوانند به بعضی ساحات کشور دسترسی يابند، و نميتوانند فھم دقيق از حالت فعلی و اندازه ملوث بودن ماين ھا 

نميتوانند به منظور آگاھی دھی به ساحات بروند و با  مردم تحت خطر کمک کنند  آگاھی دھی بدست آورند، تيم ھای 
 . و آنھا را از خطرات آگاه سازند

 

  پروگرام ماين پاکی افغانستانظرفيت ھا، توانمندی ھا و دستاوردھای  3.3

  ظرفيت ھا و توانمندی ھا 3.3.1
  

در عملی ساختن پروژه  شرکت تجارتی ماين پاکی فعالً و يا قبالً  28ملی و بين المللی و  مؤسسه غير دولتی  23تقريباً 
از آغاز برنامه در  مؤسسات غير دولتی . دندبو فعاليت مصروف پروگرام ماين پاکی افغانستانھای ماين پاکی در 
را آغاز فعاليت ھای خود ) 2002( 1381بعد از سال ) ملی و بين المللی(شرکت ھای تجارتی . افغانستان فعال بودند

  .بيشتر شان در حمايت پروژه ھای انکشافی مصروف بودند و کردند
  

سلسله فکتور ھای که باعث . و عملياتی استفاده ميکند تجربه تخنيکی با با استعداد، پرسونل مسلکیافغانستان از 
 :اند چنين است پروگرام ماين پاکی افغانستانموجوديت پرسونل مناسب برای فعاليتھای 

                                                       
  ونامايمطابق معلومات  4
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  اشخاص کارا و با شمار ين است کهمعنی اه ب – پروگرام ماين پاکی افغانستانکاھش در اندازه فعاليتھای

  .نسبت به وظايف موجود بيشتر است تجربه
  نا امنی در بعضی ساحات کشور باعث شده است که بعضی از کارمندان با استعداد در بخش ماين پاکی کار

 . نکنند، مبادا مورد ھدف گروھای مخالف دولت قرار گيرند

 شده استغربی  باعث کمبود افراد کارا و ماھر در اين بخش  -یروند مھاجرت بطرف اروپای شمال. 

 امکان دارد خود یتوازن و کاھش اندازۀ فعاليت ھا نگھداری برای پروگرام ماين پاکی افغانستانتن،  9126فعالًاز 
در ساحه  پروگرام ماين پاکی افغانستان انکارمند.کارمندان با تجربه را برای مديريت درست برنامه ھا نگھداری کند

  . ديګر حمايت ميشوندکارمند  3097که ازسوی مصروف کاراند  کار
  

 : پاکی ميباشد که شاملان ماين گار اثر توان انجام تمام عملکرد ھای کليدی تحت پروگرام ماين پاکی افغانستان
  

 مھمات منفجره  تخريبکه شامل مھمات منفجر ناشدٔه باقيمانده از جنگ/عمليات ھای پاکسازی ماين)EOD ( و
  .می باشند پليت فشاریمواد انفجاريه تعبيه شده با پاکسازی 

 کمک با قربانيان 

 مھمات منفجر ناشدٔه باقيمانده از جنگ/تعليمات آگاھی خطر ماين 

  دادخواھی 

   تخريب ذخاير 

سالمتی و امنيت فيزيکی ( .مصروف فعاليت می باشددرمديريت ذخاير بدينسو  2003از پروگرام ماين پاکی افغانستان
که تحت مسووليت وزارت دفاع ملی می باشد، نيز  را ان عملکرد ھای،  ھمچن)مھمات و مديريت ذخاير مھمات

ملی برنامه ھای برنامه ھای ماين پاکی را مھيا کرده و  حمايت تخنيکی پروگرام ماين پاکی افغانستان. برعھده دارد
در پروگرام افغانستانپروگرام ماين پاکی ماين پاکی ديگر را نيز در بعضی نقاط آماده ميسازد و شماری از کارشناسان 

 . ھای ماين پاکی به سطح جھان مصروف فعاليت ھستند
 

سيستم . ميکند فعاليتمختلف جھان مناطق  يک اداره بسيار توانا بوده که در مرکز ماين پاکی ملل متحد برای افغانستان
است، که بعداً وسيله قوی برای  تصديق شده ISO 9001مديريت کيفيت اين اداره بطور رسمی در مقابل نيازمنديھای 

ميزان اندازه  مھمترين آن استفاده ميتود کارت . گرديداتخاذ  پروگرام ماين پاکی افغانستانحمايت مديريت کيفيت در 
مرکز ماين پاکی ملل برای فعاليتھای داخلی خود  استفاده اين وحالاست  موسسه تطبيق کنندهبرای نظارت کار يریگ

شماری از برنامه ھای ماين پاکی ملی در نقاط جھان ميخواھند سيستم خود را بر اساس . ميباشد انمتحد برای افغانست
 . مادل افغانی بسازند

  
، ھمراه ميچرخد) IMSMA(پاکی به دور سيتسم معلوماتی برای ماين  پروگرام ماين پاکی افغانستانمديريت معلومات 

تا پيشرفت کار را نظارت کند و بشکل دوامدار ) اندازه ګيری ميزان بشمول کارت (با بعضی وسايل ديگر تحليلی 
 . را در سطح برنامه و عمليات حمايت کند یپروسه ھای بھبود

  

  تا اکنون دستاوردھا 3.3.2
  

مھمات منفجر ناشدٔه باشد که مبارزه عليه ماين ھا و  ھمين پروگرام ماين پاکی افغانستانشايد بزرگترين دستاورد 
ً بشکل دوامدار به مدت بيست و ھفت سالادامه داده،  را  باقيمانده از جنگ  در حاليکه مبارزه و جنگ واقعی تقريبا

 5:اين آمار کشف و تخريب کرده است به ماين ھا راپروگرام ماين پاکی افغانستاندراين مدت . ادامه دارد است که 
  

  ماين ضد پرسونل 702483بيشتر از  

  ًماين ضد تانک 29119تقريبا 

                                                       
  . ميباشد 2016تمام آمار از پايان فبروری  5
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  مھمات منفجر ناشدٔه باقيمانده از جنگمليون  18بيشتر از 

  : و سروی نشان می دھد که به اين اندازه مناطق  پاکسازی شده است
 

  کيلومتر مربع ميدان ماين 1029بيشتر از  

  کيلومتر مربع ميدان جنگ 1031بيشتر از 

  ساحات تطبيقات نظامی کيلومتر مربع  140بيشتر از 

  .گاھی خطرماين  بھره مند شده اندمليون نفر از تعليمات آ 21بيشتر از  ماين پاکی افغانستان پروگراممدت  لطو در
 
سروی نشان  از اسناد بدست آمده. قريه از خطرماين  پاک اعالن شد 2710ولسوالی و  117در مجموع  ھمچنان 

در اين .  آورده است مثبت ارتغيير بسي و زنده گی شان ميدھد که پاکسازی زمين در وضعيت اقتصادی مردم ساحه
صورت ارزش زمين بلند رفته، پروژه ھا و فرصت ھای انکشافی امکان پذيز شده اند و مردم در يک سکون فکری 

  . بھتر زندگی دارند
  

  جنبه ھای محيطی 3.4
  

پروگرام اين پالن نشان دھنده تاثيرات . ستراتيژيک ميباشد يک موضوع مھم پروگرام ماين پاکی افغانستانمحيط برای 
 .می باشد پروگرام ماين پاکی افغانستاندر آن کار ميکنند و تاثير محيط بر  که  یبر محيط ماين پاکی افغانستان

 

  پروگرام ماين پاکی افغانستانمحيطی و  اتتاثير 3.4.1
  

از قبل  تانمعيار ھای امور ماين پاکی افغانس. فعاليتھای ماين پاکی امکان زياد دارد که محيط را بطور منفی متاثر کند
ولی ھدف اين است که تالش ھای منظم  ،آن منعکس ساخته است را در باره محيط با مشخصات مالحظات بعضی 

 . بخاطر ساختار، اجرأ، نظارت و ارزيابی فعاليتھا درين راستا به صورت منظم عملی گردد
 

تھداب برای اقدام ھای جدی اد ايج، و بخاطر پروگرام ماين پاکی افغانستانبخاطر آشکار کردن اين موضوع در 
برای عالوتآ .قرار گيردشرکا  و تطبيق کننده ات موسس متمادر اختيار و  شود هتشکيل داد محيطی يک پاليسی بايد

پروگرام ماين پاکی از فعاليت ھای ناشي کاھش آلودگی ھوا، آب و زمين  جھت بررسی بيشتر معيارھای فعلی
 : ، چھار ساحه تمرکز شناسايی شده استافغانستان

  
 واحد ھای ماين پاکی تخنيکی بر محيط، بخصوص با در نظر داشت ساختار خاک و  اتبررسی و فھم تاثير

  . استفاده بعدی
  تخريب  در ساحه باز  جھتتخنيک ھای تخريب  سوزاندن در ساحه باز وتاثيرات  در مورد فھمبھبود

 . معيارھا برای کاھش چنين تاثيراتايجاد، و مانده از جنگمھمات منفجر ناشدٔه باقي/ماين

 معيارھا ايجاد ، وبر ساحات تاريخی پروگرام ماين پاکی افغانستانتاثيرات منفی فعاليتھای  در مورد فھمبھبود
 . برای کاھش اين تاثيرات

  پاکی افغانستان پروگرام ماينکه از فعاليتھای ) مواد و انرژی(عملی کردن معيارھا برای کاھش ضايعات 
 . بوجود ميايند

، ولی اين قبول ميباشد پروگرام ماين پاکی افغانستانمحيط يک موضوع عرضی است، که وابسطه به تمام فعاليتھای 
ھمينطور يک ھدف ستراتيژيک مشخص به . شده است که  بيشترين تاثير در عملکرد ھای پاکسازی و سروی ميباشد

  . وجود دارد 1-3محيط در ھدف 
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  پروگرام ماين پاکی افغانستانمحيطی باالی  اتتاثير 3.4.2
  

تحت  پروگرام ماين پاکی افغانستان، ھمينطور است پروگرام ماين پاکی افغانستاندرحاليکه محيط تحت تاثير فعاليتھای 
از ايی ھمحيط فيزيکی، توپوگرافی و جغرافيايی، ھمچنان ھوا و اقليم بخش . اثر سلسله تاثيرات خارجی محيطی ميباشد
 . در آن فعاليت ميکند پروگرام ماين پاکی افغانستانساختار ھای کليدی را تشکيل ميدھند که 

 
دھد محدوديت ھای را وضع ميانجام  پروگرام ماين پاکی افغانستان فعاليتھای که ،محيط باالی چی، کجا و چی وقت

را  پروگرام ماين پاکی افغانستانحاالت محيطی يک پشت صحنه برای پالنگذاری، اولويت بندی، و اجرأت . ميکند
ھنوز ھم با وجود اين، . است درک شدهبخوبی  پروگرام ماين پاکی افغانستانوعموماً از طرف کارمندان  طرح ميکند

 پروگرام ماين پاکی افغانستانبعضی فعاليتھای  و باعث مصارف اضافی در اينھا منبعی جھت ايجاد ترديد شمرده شده 
 . ميشوند

  
، ھمچنان تاثيرات حوادث گسسته )مانند ذوب شدن پارچه ھای بزرگ برف بر دامنه ھای کوه ھا(تاثيرات عمومی اقليم 

نده از مھمات منفجر ناشدٔه باقيماشايد باعث تغير سطح زمين و انتقال ماين ھا و ) مانند سيالب و برف کوچ ھا(ھوا 
 . شود متوقع به ساحات جديد و غير جنگ

  
در عين . نفوس افغانستان از خطرات و عواقب حوادث طبيعی متاثر است ساير مانند  پروگرام ماين پاکی افغانستان

گونه حوادث جواب داده بطور غير معمول در موقف خوب قرار دارد تا به اين  پروگرام ماين پاکی افغانستانزمان 
  .آنرا باالی جامعه افغانی و حکومت کاھش دھدعواقب 

، ترانسپورت و حفر کاری توانمندی ھای عملی مانند کمک ھای اوليهشماری از دارای  پروگرام ماين پاکی افغانستان
ت خوب بلديت يتخنيکی و منابع زياد؛ بشمول کارمندان که با عملياتھای ساحات دوردست با حمايت کم و يا بدون حما

 .باشد دارند،می
  

برگذار شد که در آن يک سلسله ) 2014( 1393يک کانفرانس برای جوانب حوادث دردوشنبه تاجکستان در سال 
. از حوادث داده شد یعمليات ھای بھبود کمکدر مورد  پروگرام ماين پاکی افغانستانگی آمادپيشنھادات مربوط به 

را درين مورد درک کرده و يک ھدف  ی افغانستانپروگرام ماين پاکاين پالن ستراتيژيک اھميت توانمديھای 
 . حوادث افغانستان مشخص نموده جواب دھیادارات ديگر سيستم ستراتيژيک را برای بھبود ھمکاری با 

  

  ارزيابی، بررسی و تحليل 3.5
  

فعاليت قوی برنامه را صورت گرفت 6)2014( 1393در  Samuel Hallيک ارزيابی بيرونی اخير که از طرف 
پايداری مشکل است تا ، هچندين سال پيروزی با وجود که  متضاد را نشان ميدھد يک حالت در عين حال  ،دھدنشان مي

 . پيشبينی کردمطمينآ را  پروگرام ماين پاکی افغانستان
  

انسجام و  ،ارزيابی نشان داد که دربخش ھای موثريت پيشرفت زيادی صورت گرفته، در بخش عملکردھای اساسی
 پاکی کاھش در مصرف ماين.ملی بوده، ولی در مصارف عملياتی کاھش قابل مالحظه وجود دارد ھماھنگی که کامالً 

  . بوجود آمد ميزان اندازه ګيری يک متر مربع که از سيستم نظارت جدی مانند کارت در
 .کاھش بوديجه بر توانمندی رسيدن به اھداف و مقاصد تاثيرات منفی دارد

  
انتقال به مالکيت ملی؛ ترويج جندر و تمرکز : ن راپور سه ھدف اساسی را مشخص کرد که بايد به آن توجه شوداي

ستراتيژيک اتخاذ نگرديده،  مشخص حيث ھدفه انتقال به مالکيت ملی درين پالن ب. قربانيان با بيشتر بر تاثير و امداد
رياست انسجام و ھماھنگی و  رۀ ملی آمادگی مبارزه با حوادثادابخاطريکه اين يک تعھد جداگانه بلند مرتبه در خود 

نشان داد که تا حال اين دشوار است که تاثيرات انکشافی غير مستقيم کار " ل ھاليمواس"راپور . ميباشد ماين پاکی
مشخص گرديده، نيازمند " ھال ليمواس "اھداف دوم و سوم که از طرف . اندازه کنيم را  پروگرام ماين پاکی افغانستان

 . بيشتر ميباشند، ھمچنان نياز عمومی برای فھم بھتر تاثير درين پالن صريحا بيان گرديده است ه توج
  

در جريان پروسه پالنگذاری ستراتيژيک  ی کاریشرکانتايج ارزيابی تا حد زياد با نتايج بحث ھا و ورکشاپ ھای 
را مشخص کرد، قسميکه اين باالی  حالت انکشاف مذاکرات ورکشاپ اول پالنگذاری ستراتيژيک فھم . يکسان ميباشد

                                                       
  . 2014سميول ھال  ،يک قصه کاميابی در خطر: ماين پاکی در افغانستان6
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مشارکين درباره اھميت موضوع . ماين پاکی تاثير داشته و رابطه ضعيف با دولت منبع ابتدايی خطر ستراتيژيک است
 . وثريت، مثمريت آينده برنامه و قبوليت آن برای جھانيان درک آشکار داشتندجندر و تنوع برای م

  
اھداف  وانتخاب  قوی برای فيصله ھای مشارکين پالنگذاری ستراتيژیحامي " ھال ليمواس "نتايج و پيشنھادات راپور 

  . استبوده  پالن ملی ستراتيژيک ماين پاکیبرای ستراتيژيک و مقاصد
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  پالن ھای عملياتی 4
  

پالن ھای عملياتی . شدهپالن ھای عملياتی برای ھر يک ازمقاصد ستراتيژيک تحت اھداف ستراتيژيک مختلف ساخته 
مسؤليت ھا و به آن پرداخته شوداقدامات و مراحل کليدی را مشخص ميسازد که در دوران مدت اين پالن ستراتيژيک 

 . شده استداده  اختصاص پاکی افغانستان پروگرام ماين برای ھرعمليات انفرادی به سازمان ھای داخل
 ،برای ھرعمليات موافقت شده ،بعمل آمده است وزارتخانه ھا و ادارت توافق  بامورد مسؤليت ھای تعريف شده در 

زمانبندی يا مايلستون ھا ھمراه با تاربخ معين آن برای ھر عمل . مراحل کليدی ھمراه با تاريخ ھدف تعين شده است
شاخص ھای ستراتيژيک، خطرات مربوطه و راه ھای کاھش خطر امکان پذير . باط داده شده استتوافق شده ارت

 . است گنجانيده شده پالن ھمين  Aتوضيحات تمام پالن ھای عملياتی در ضميمه . مشخص گرديده فعاليت برای ھر 
  

 . خواھد شدمسوول ايجاد اتادارستراتيژيک توسط فعاليت ھر يک با ، ھمراه اجرايی مفصل پالن ھای 
  

  تسھيل انکشاف 4.1
  

چندين در مورد  پروگرام ماين پاکی افغانستانپالن ھای عملياتی برای ھدف تسھيل انکشاف بر اساس آگاھی بھتر در 
طوری قابل اجرأ ، پالن انکشافی سطح بلند که از طرف وزارتخانه ھای مختلف و بطور جمعی درسطح دولت ميباشد

 ھيات در  پروگرام ماين پاکی افغانستاناست که ازمراجع مربوطه پيشنھاد معلومات کامل شود، و تضمين اينکه 
رياست که شود بخصوص، اين در نظر گرفته . فيصله کنندگان انکشاف کليدی در سطوح مناسب حکومت موجود باشد

اينجا روابط چند . حضور داشته باشد )NPP(برنامه اولويت ملیآينده در کميته ھای  انسجام و ھماھنگی ماين پاکی
  . وجود دارد) با سکتور ھای ديگر اشتغال (جانبه مھم با پالن ھای عملياتی مختلف مربوط به 

  
سکتور انکشافی دولت اتخاذ خواھد شد، بشمول پيشنھادات با در عين زمان يک رويکرد فعال برای تعقيب روابط 

اتخاذ يک رويکرد کار برای اين . جنبه ھای ماين پاکی در پالن گذاری انکشافی در نظر گرفته شود برای تائيد اينکه
  7.در نظر گرفته شده يا خير موضوعات ماين پاکی قبل از صدور اجازتنامٔه پروژٔه، رسمی برای بررسی اينکه

  

  ھمکاری با سکتور ھای ديگر 4.2
  

از وزارتخانه ھا و سکتور  یساختار يافته، مٔوثر و مداوم با شمارمربوط انکشاف روابط   2پالن ھای عملياتی ھدف 
، در تاثير داشته باشند و يا متاثر شوند پروگرام ماين پاکی افغانستانفعاليتھا و فيصله ھای  بر ھای ديگر که شايد

جا با فعاليتھای ادارات ديگر، يک با وزارتخانه ھا و تفاھمنامهامضا  ؛رويکرد ابتدايی برای اجرأ اين. چرخش اند
پروگرام ماين پاکی و بخاطر باال بردن فھم کارمندان  ،شرکای کاریآموزشی و ارتقای آگاھی بخاطر افزايش فھم 

  . شرکا درباره نيازمنديھا، توقعات و رويکرد ھای  افغانستان
  

کی به سطح منطقوی و بين پادر نظر دارد تا رابطه اش را با سکتور بشردوستانه ماين  پروگرام ماين پاکی افغانستان
بخاطر اين پالن ستراتيژيک دارای ايجاد يک ميکانيزم ھماھنگی و انسجام منطقوی ميباشد که از . المللی افزايش دھد

  . طريق وزارت خارجه فعاليت خواھد کرد
  

  پيشگيرانهاقدامات   –پنج رکن  4.3
  

 پاکی پيشگيرانهماين ”پالن ھای عملياتی مربوط به  و آگاھی در سطح ستراتيژيک اطالعات ده بھترمبنی بر استفا“
و با ) بخصوص در مورد انکشاف پالن ھای ملی(اين فعاليتھا شامل ھمکاری بھتر با ادارات دولتی و کميته ھا . ميباشد

، تا اينکه افزايش آگاھی در بھبود يابد پروگرام ماين پاکی افغانستانتا حمايت مالی  ،کمک کننده گان بين المللی است
فعاليت ھای ديگر مربوط  . بوجود آيديگردی شرکاو  پروگرام ماين پاکی افغانستانمورد نيازمنديھا و توقعات در داخل 

، آموزش ھای اضافی ظرفيت باشد می به تعريف و مشخص ساختن خطرات که درنتيجه جنگ ھای اخير بوجود آمده 
پروژه ارتباط دھد، و  دورانی را بھبود بخشد تا ابعاد انکشاف را با جنبه ھای عملی  ستانپروگرام ماين پاکی افغانھای 

مھمات منفجر ناشدٔه توسعه تعليمات آگاھی خطر به وزارتخانه ھا و شبکه ھای اجتماعی که ھمراه موضوعات ماين و 
                                                       

تقريباً ھمين نوع، بطور مثال، در بسياری ساحات جرمنی مسوولين بررسی مناسب خطر را انجام ميدھند، جايی که  7
  . کار انجينيری براه انداخته ميشوندضرورت باشد معيارھای کاھش خطر قبل از آغاز 
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فعاليتھای ،ھمچنان مانند اطفال ،و ھمچنان تشخيص گروه ھای تحت خطر زياد رابطه زياد دارند باقيمانده از جنگ
فعال ديگر موضوع تعھد دوامدار مربوط به عمليات ھای عملی ساحه بشمول سروی و پاکسازی ميباشد، تا پيشنھاد 

درست باشد و از فعاليتھای دولت در مورد ھدف ای يکبر ماين ضد پرسونل استفاده معاھده منعتمديد پالن کاری 
ستندرد ھا مطابق کارکردھای خوب بين اپاليسی ھا وافغانستان بھبودوضعيت طر بخا. مديريت ذخاير حمايت کنند
  . متاثر ميکندرا  پروگرام ماين پاکی افغانستانبخاطريکه اينھا  ،المللی انکشاف داده ميشود

  

  اقدامات پاسخگو  –پنج رکن  4.4
  

پالن ھای عملياتی شامل انکشاف . دادخواھی قربانيان و با بخصوص امداديردگميارتباط  برنامه یپاسخگوفعاليتھای 
و سروی ھا برای  لولاف پاليسی ھای ملی برای اشخاص معگروپ ھای کاری مربوط وزارتخانه ھا، حمايت از انکش

، بشمول موضوعات که مربوط نيلولجمع آوری معلومات مورد نياز بخاطر شناسايی بھتر نيازمنديھای ملی مع
انکشاف ظرفيت تخنيکی، نظارت و ارزيابی عملکرد ھای . ، استميشوند از جنگمھمات منفجر ناشدٔه باقيمانده /ماين

 برای ارائه حمايت ذيدخل و وزارتخانه ھای  پروگرام ماين پاکی افغانستانارتقا ظرفيت  بمنظور قربانيانبه امداد 
  . ميباشند پالن شامل اين مناسب و مٔوثرپاسخگو

  

  گسترش جندر و تنوع 4.5
  

. گرفتصورت خواھد  پروگرام ماين پاکی افغانستانت از گسترش جندر و تنوع در تمام سطوح برای حماي ھا فعاليت
برای ارتقا . ايجاد و اتخاذ خواھد شد ذيدخل يک پاليسی جندر و تنوع با ھماھنگی وزارتخانه ھا و ادارات دولتی 

ات ماين پاکی ھمراه با کمپاين برای ادار دست آوردو گزينه ھای قابل  ګرفتخواھد  صورتآگاھی موضوع ارتباطات 
که در ) مانند ميتود کارت امتيازات متوازن(سيستم ھای موجود نظارت . ھای وسيع اطالعات عامه انجام خواھند يافت

در بدست آوردن  . ، شاخص ھای جندر و تنوع در آن شامل خواھند شدقابل اعتبار اند پروگرام ماين پاکی افغانستان
اھداف قابل پيمايش که منعکس کننده شرايط و حالت حاکم است جھت تشويق وحمايت پيشرفت تا حد امکان سعی 

  . خواھد شد
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  :شاخص ھا و نظارت 5
  شاخص ھای ستراتيژيک 5.1

  
نگھداری اين . برای ھر مقصد ستراتيژيک و پالن ھای عملياتی مربوطه آن شاخص ھای در نظر گرفته شده اند

 مرکز ماين پاکی ملل متحد برای افغانستانبا حمايت  رياست انسجام و ھماھنگی ماين پاکیوکات کاری مسووليت چ
را  انتشار راپور تحليلتجزيه و عملکردھای مناسب  پروگرام ماين پاکی افغانستانسيستم مديريت معلومات . ميباشد
ستراتيژيک  یشاخص ھاترکيبی از . باشدموجود  ده گانتصميم گيرن تازه و دقيق برای  تا معلومات  می سازد مھيا 

  : کمی و کيفی بشمول موارد ذيل انتخاب شده اند،ازلحاظ 
  

  پروژه ھای انکشافی که به حمايت ماين پاکی نياز دارندتعداد.  
 جلسات آموزشی برای  تسھيل انکشاف که انجام شده اندتعداد. 
  شده استپاکسازی  که  زمين مجموعی از کيلومتر مربع مساحت. 
  به امضا رسيده اندذيدخل  موافقتنامه ھای که با وزارتخانه ھای. 
 پاليسی ھای توسعه يافته. 
 سازمانی که  با ھم فعاليت دارند- کميته ھای بين. 

 .استگنجانيده شدھ Aلست کامل شاخص ھای ستراتيژيک در ضميمه 
  

  شاخص ھای عملياتی 5.2
  

شاخص ھای عملياتی ايجاد شده ادامه خواھد داد، که مربوط فعاليتھای تمام گھداری نبه  پروگرام ماين پاکی افغانستان
ادارات ماين پاکی بطور عادی در روشنی نيازمنديھای اين پالن جايی که الزم باشد راپور . پنج رکن ماين پاکی است

  . چنان  شاخص ھای عملياتی اضافی تشکيل داده خواھد شدھمو دھی خواھند کرد
  

  نظارت 5.3
  

مرکز ماين پاکی ملل متحد  حمايت با رياست انسجام و ھماھنگی ماين پاکیاز سوی  در سطح ستراتيژيک نظارت
 )توضيح داده شده Aقسميکه در ضميمه (ستراتيژيک عملکرد ازشاخص ھا و تجزيه بر اساس تحليل  برای افغانستان

بخشی از سيستم مديريت معلومات پروگرام يک داشبورد يا لوحۀ معلوماتی ستراتيژيک به عنوان  .صورت می گيرد
وھم ) با جزييات(ماين پاکی افغانستان که به قسم تازه نگھداری ميشود، ايجاد خواھد شد ھم برای بررسی مديريت 

  ).خلص(برای ارتباطات عامه 
  
ان تخنيک نظارت در سطح عملياتی از طريق  بازديد، بازرسی و چک فعاليت ھای عملياتی  انجام ميابد، و ھمچن 

رياست انسجام و ھماھنگی ماين کننده در جريان عادی کار شان به  تطبيق ھای تحليلی که معلومات از طرف ادارات 
  .ميباشد BSCمھمترين وسيله نظارت . داده ميشود مرکز ماين پاکی ملل متحد برای افغانستان/پاکی

  
 موسسه تطبيق کنندهنظارت کارکرد برای را BSCاز ھفت سال بدينسو  مرکز ماين پاکی ملل متحد برای افغانستان

  . نيز انجام ميدھدرا) مرکز ماين پاکی ملل متحد برای افغانستان(، و حال آنرا گسترش داده و نظارت خود استفاده ميکند
  

پروگرام و توسط پاکی ماين  بين المللی در سکتور  پروگرام ماين پاکی افغانستان ميزان اندازه ګيری طريقه کارت 
مورد توجه قرار ګرفته و احتماآل توسط ساير پروګرام ھای  که اطراف جھان را فرا گرفته است ھای ديگر ماين پاکی

  . .ماين پاکی در سراسر جھان مورد استفاده قرار خواھد  ګرفت
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 خطرو مديريت تحليل  6
  

  خطرات ستراتيژيک 6.1

  پروگرام ماين پاکی افغانستان-خطرات وسيع 6.1.1

    
برای مشخص ساختن خطرات  8.تعريف کرد )تاثير عدم اطمينان در مورد اھداف( خطر را می توان به عنوان

عدم  موارد ، اشتراک کنندگان پالنگذاری خواسته اند تا منابع بزرگترينپروگرام ماين پاکی افغانستانستراتيژيک 
  . اطمينان را مشخص سازند

 
در نظر دارند که  اشتراک کنندگان  ،ت مختلف که پروژه به آن روبرو استدر بررسی اھميت و امکان عواقب خطرا

  :خطر ميتواند
  را به طور موقتی و يا کلی توقف دھد باشد که برنامهستراتيژيک يک فاجعه .  
 را کاھش دھد طور قابل مالحظه ای موثريت ستراتيژيک فعاليت برنامه ب. 
  بطور قابل توجھی افزايش عدم کارايی در فعاليت برنامه 

  برای فعاليت برنامه مزاحمت ايجاد کند. 

  .مختلف را ھم در نظر گرفتند که باعث تاثيرات منفی خواھد شد قوع حوادثوامکان  نگاه ھمينگونه، اشتراک کنند
  

يد باعث زيادترين خطر باشند و واقعاً اين را آنھا بعضی از جنبه ھای عمليات را در افغانستان در نظر گرفتند که شا
درحاليکه وضعيت امنيتی يک خطر مستقيم  ،آشکارترين اينھا مربوط امنيت ميشود. در سطح ستراتيژيک پياده نکردند

 . دھنده  توانايی برنامه در مقابل سطح بلند نا امنی ميباشدن به افراد ميباشد، در سطح برنامه شواھد وجود دارد که نشا
است که تغير گسترده در واقعيتاين . در اصل و اشکال مختلف برای تمام مدت فعاليت به ھمين گونه به پيشرفته

داشته باشد، ولی اشتراک کنندگان ) قسميکه پايين ذکر شد(شايد تاثير در پالن ستراتيژيک ) خوب يا بد(وضعيت امنيتی 
زياد اينست که نا امنی به قسم  امروز ادامه داشته باشد، با قبول  امکان. بيان کردند که اين نوع تغير امکان پذير نيست

در اين صورت اشتراک کننده .  کردن اينکه خصوصيات اين نا امنی از روز تا روز ديگر با ھم فرق خواھد داشت
  .کردند اند مشخص  اھميتگان چندين موضوع ديگر را که به خطر ستراتيژيک دارای 

  

  انتقال به مالکيت ملیانفصال در ھنگام  6.1.1.1
  

پروگرام ماين توانمندی . ميباشد پروگرام ماين پاکی افغانستانانتقال به مالکيت ملی يک بخش مھم ساختار ستراتيژيک 
، تا برای کمک کنندگان بين المللی يک تصوير آشکار داده شود، و بتوانند رابطه دارد حکومت با  پاکی افغانستان

 . وابستگی  تمام اين موارد بر انتقال آرام به مالکيت ملی ميباشد که کنندفعاليتھای خود را مديريت 
  

به سطح  ادارۀ ملی آمادگی مبارزه با حوادثيکی از فکتور ھايکه کم کاری و عدم فعاليت را کاھش ميدھد ارتقای 
مديريت پروسه انتقال از . داشته باشدرا پروگرام ماين پاکی افغانستاننزديک به  رابطه و تعين وزير که  است  وزارت

به مديريت توسط يک پالن مستقل تحت نظارت وزير داده ) قسميکه اول پيشنھاد شده بود(ھدف ستراتيژيک درين پالن 
سکتور ھای ديگر  به منظور  اند، معيارھای ديگر که در اين پالن ستراتيژيک برای کاھش خطرات شامل شدن.شده

در عين حال، تائيد اين ستراتيژی ازسوی حکومت افغانستان تا . می باشد عملی نمودن ھدف اين پالن ستراتيژيک
  . حدی زيادی خطرات ستراتيژيک را کاھش خواھد داد

  
  
  
  
  

                                                       
8ISO 31000:2009 اساسات و رھنمود و رھنمود : مديريت خطرISO 73:2009 1.1، تعريف  
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  تغيرات در پاليسی ھای حکومت 6.1.1.2
  

نشده  پيشبينیبه اندازه زياد  پروگرام ماين پاکی افغانستانسی حکومت فعلی از سوی يپالموضوع تغير مھم و اساسی 
پروگرام ماين امکان زياد دارد که در مقابل نوقت آری در پاليسی حکومت آيد، ياگر تغي. باشد 2016که در آغاز سال 
 پروگرام ماين پاکی افغانستاناين وقتی بسيار مھم خواھد بود که در نتيجه آن مالکيت . ير يابديپاليسی تغ پاکی افغانستان

 . رات  جدی بوجود خواھد آمديين صورت  خطر ترديد، انقطاع و تغي، در ار يابديوزارت مربوطه تغيبه 
  

کاھش دھد؛ اگر اين را  پروگرام ماين پاکی افغانستانرات شايد اتفاق افتند و امکان زياد دارد که موثريت ياين تغي
بر اھداف راه کاھش اين خطر  تمرکز زياد اءً بن. باعث کاھش اعتبار برنامه شود، خودش يک خطر محسوب می شود

  . است) با سکتور ھای ديگر اشتغال (و ) تسھيل انکشاف(ستراتيژيک 
  

  گفتگو ھای صلح/ در وضعيت امنيتی مھمرات يتغي 6.1.1.3
  

ً در افغانستان از حالت نا امنی رنج  ،پروگرام ماين پاکی افغانستانمدت  دوران  تمام اين حقيقت تلخ است که تقريبا
، وھمچنان دولت، ادارت غير دولتی و عناصر هزمان ديگر در حالت تغيير بود نوعيت اين نا امنی از زمان به. برده

سال به  27توانست درمدت اين  پروگرام ماين پاکی افغانستانباوجود چنين حاالت . ضد دولت با ھم درگير بودند
 .فعاليتھای خودادامه دھد

 
ر يباوجود اين، يک تغي به حساب می آيد، يک مانع  پروگرام ماين پاکی افغانستاننا امنی خودش درمقابل فعاليتھای 

. باشدداشته  پروگرام ماين پاکی افغانستانمھمی برای  شايد پيامدھای) بھتر يا بدتر(قابل توجه در وضعيت امنيت 
نميتواند فعاليت ھای خود را در ساحات زياد کشور  پروگرام ماين پاکی افغانستانمعنی اينست که ه افزايش در ناامنی ب

برنامه خواھد بر ميزآناتوانی فعاليت دربعضی از جای کشور تاثير فاجعه . انجام دھد و کاھش در موثريت برنامه ميايد
  . امکان چنين يک حالت را بسيار کم ميدانندشرکا داشت، ولی 

  
اول اينکه، . خواھد داشت پروگرام ماين پاکی افغانستانھم برای بھبود قابل مالحضه در وضعيت امنيتی  پيامدھای م

، امکان سروی وضعيت فعلی، فعاليت کرده نميتوانددر آنجا  پروگرام ماين پاکی افغانستانفعالً دسترسی به ساحات که 
يان را ممکن قربانبه پاکسازی ساحات با اولويت، و ھمچنان فعاليتھای مربوط ارگان تعليمات آگاھی خطرات و امداد 

از سوی ھم صلح امکان زياد حمايت گسترده کمک کنندگان بين المللی را بشمول  نھاد ھای ماين پاکی  . می سازد
  .جلب ميکند

  
). شتر از زوال استيامکان امنيت ب(وضعيت عموماً در حال بھبود شدن است که تغييربا  ارتباطمعيارھای کاھش در 

که  ميباشد پروگرام ماين پاکی افغانستان(IM)در اين مورد پاسخ نخست بر اساس ظرفيت ھای عالی مديريت اطالعات 
پالن کردن عمليات اضافی، استفاده معلومات از کارکرد فعلی و تسليم کردن پيشنھادات بررسی شده برای توانمندی 

  .است نان در اعتبار پالنگذاریھمچنان  اطمي و عمليات جديد، شفافيت
  

 )کمک کنندگان ويا حکومت(مالی  سطع وجوهدر غيرمنتظره/تغيرات قابل توجه 6.1.1.4
   

به  رسيدن بوده که پروگرام ماين پاکی افغانستانروند کاھش در کمک ھای مالی بين المللی يک چالش قابل توجه به 
کوشش کرده تا برای  پروگرام ماين پاکی افغانستان باوجود کاھش در کمک ھای مالی، . مشکل ساخته استرا اھداف 

، ولی برای بھبود موثريت از طريق کاھش ماندباقی بخود در مسير درست ) 2023( 1402رسيدن به ضرب االجل 
 1394و  1393در جريان . زمين که يک محدوديت را وضع کرده است توزيع مصارف و اتخاذ روشھا مانند

پالن کاری پيشنھاد تمديد نتوانست اھداف تعين شده  پروگرام ماين پاکی افغانستان ،)2015/2016و  2014/2015(
  . بود عقب ماندهبه ٪ 30 ھا سال ينرا بدست آورد و در ضد پرسونلھای معاھده منع ماين 
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کاھش کمک ھای مالی کمک کنندگان بزرگترين خطر ستراتيژيک  –طرح امکان و تاثير خطر ستراتيژيک : 3شکل 
  .با آن روبرو است پروگرام ماين پاکی افغانستاناست که 

  
دراصل، . کاھش يابد ھم ميتوان گفت که کمک ھای مالی کمک کنندگان شايد ديگر  دبا در نظرداشت شواھد موجو

که با آن خواھد بود پروگرام ماين پاکی افغانستانکاھش کمک ھا بزرگترين خطر ستراتيژيک برای  که مشخص شده
داشت تا بتواند به تاثير قابل توجه خواھد  پروگرام ماين پاکی افغانستانچنين يک حالت بر توانمندی . روبرو است
قانون بين المللی کند و معادل ناکامی ھای قابل مالحظه در مقابل معاھده ھای ماين پاکی مربوط  رسيدگیاھداف خود 
با کمک کنندگان بين المللی، تاکيد بر  روابط نگھداری : اسباب ابتدايی کاھش اين خطر چنين اند. ميباشد بشردوستی

ت آوردن اھداف ماده پنجم در عين زمان مستحکم کردن نياز به حمايت بين المللی تا تعھد دولت افغانستان برای بدس
بتواند اين پالن را انجام دھد، بھبود اعتبار و عموميت رابطه ميان ماين پاکی و انکشاف و برقراری روابط مٔوثرتر با 

  .دولت افغانستانذيدخل  عناصر
  
  

 ماين پاکی افغانستان پروگرامو بيطرفی  مواد انفجاريه تعبيه شده  6.1.1.5
  

 را يک عنصر مھم در توانايی انجام  پروگرام ماين پاکی افغانستانگان پالنگذاری ستراتيژيک، بيطرفی اشتراک کنند
 افزايش شيوع . ؛ تيم ھا ميتوانند به ساحات بروند که ادارات ديگر دولتی به انجا رفته نميتوانندسته انددان ھايش فعاليت

که بايد خطرات آنرا حل  پروگرام ماين پاکی افغانستان، و نياز واحد ھای در افغانستان مواد انفجاريه تعبيه شده 
  . را در حاالت جنگ فعلی دخيل سازد پروگرام ماين پاکی افغانستان، امکان دارد سازند

  
دوستانه و بيطرف معرفی کرده که از برنامه بشريک به عنوان بطور دوامدار خود را  پروگرام ماين پاکی افغانستان

برعالوه، اين . داشترا حکومت طالبان  هتا حال حمايت کامل دولت ھای قبلی را بشمول دور 1989آغاز آن در 
درک ملی را در جامعه بخوبی  مهحمايت کامل مردم افغانستان را داشته و آنان  تاثير با ارزش اين برنا هبرنامه ھميش

داشت دليل  منطقوی بودن جنگ در افغانستان، خطراِت وجود دارد که نشان ميدھد تمام سمت ھای با در نظر. کرده اند
  . را قبول ندارند پروگرام ماين پاکی افغانستانجنگ بيطرفی 

  

 فاجعه

نت
جه
ي

 

 احتمال

مؤثريت کاھش  

 وبه جديد ھای گیآلوده /جاری منازعات
٢٠٢٣ مھلت خطرانداختن  

پاليسی ويا دولت تغير

ھماھنگی ظرفيت دادنازدست

انتقال درجريان انفصال  

یناسازگار  

یکمبود بودجه دولت  

کننده تمويل ھای درکمک کاھش  

 دربدترشدن مالحظه قابل تغيير
منيتیا وضعيت  

  ناکارآمدی افزايش  

  افتد اتفاق که استبعيد بيفتداتفاقاستممکن افتادخواھد اتفاق است ممکن  
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کمتر جدی تر باشد ممکن است  مواد انفجاريه تعبيه شده خطرات  پاسخگويی به طرف ھا در تدابيرپيامد ھای اتخاذ 
مواد انفجاريه تعبيه شده گر ھدف بشردوستانه از طرف جوامع قبول شود و به اکه قبآل تصورميگرديد نسبت به چيزی

مناسب و قابل  اتحياتی است تا اقدام پروگرام ماين پاکی افغانستانبرای . شناخته شودمتروکھبطور با پليت فشاری  
شرکای تطبيق  در افغانستان، تمام . برداردامه را پاليسی بيطرفی بخاطر کاھش تاثير سو تفاھم عاجرأ را برای ترويج  

بايد در مسووليت ھای خود برای جواب نيازمنديھای عامه و معيارھای امنيت برای کارمندان و خطرات امنيتی  ،کننده
  . که در اجرا کار شان روبرو ميشوند، توازن برقرار کنند

  
معاھده منع ماين ضد  2023ب االجل توانايی رسيدگی به ضر ،مشخصات ملوثات/ رات در جنگيتغي 6.1.1.6

  را کاھش ميدھد پرسونل
 

رات عمده در محدوده و ماھيت مشخصات ملوثات، و يا ي، تغيبرعالوه عواقب قابل مالحظه کاھش در کمک ھای مالی
 2023به ضرب االجل  را پروگرام ماين پاکی افغانستانگی رسيد ناتوانی رسيدگی به ساحات ملوث ميتواند توانايی

  . کاھش دھد
  

پيشبينی نشده ولی جنگ فعلی که نيروھای غربی مھمات ھوايی و زمينی را مياورند گذشته مانند  ،ماين گذاری گسترده
عامل مواد انفجاريه تعبيه شده با پليت فشاری بمب ھای استفاده زياد  افزايش. بطور آشکار خطر ملوث شدن را دارد

معاھده ، در زمان انکشاف پيشنھاد تمديد پالن کاری 2012در . وضعيت آلودگی ميباشدظه در حالت قابل مالح باالقوه
و ھمچنان سطح استفاده آن در سال ھای  مواد انفجاريه تعبيه شده با پليت فشاری، اندازه ملوثات منع ماين ضد پرسونل

 2023افغانستان را از رسيدگی به ضرب االجل ادامه روند فعلی استفاده گسترده امکان دارد،  .استآينده نامعلوم 
ماين  با در مقايسه مواد انفجاريه تعبيه شده با پليت فشاریشمار  پروگرام ماين پاکی افغانستاندر آغاز . ناتوان سازد

در مقابل  مواد انفجاريه تعبيه شده با پليت فشاریھاو يا ھزارھا صد (می باشد ھای زمينی در افغانستان خيلی کم 
 ً بطور . فعلی مانع پاکسازی و رسيدگی به ملوثات را ايجاد کرده استھای ، جنگ )ميليون ماين ھای سابقه ١تقريبا

  .ثابت سازد که افغانستان فعال در حالت جنگ قرار داردممکن مثال، يک سروی وسيع ملی 
  

ادامه ميدھد و وقتی اقدام عبيه شده با پليت فشاری مواد انفجاريه تحالت به مراقبت  پروگرام ماين پاکی افغانستانفعالً 
  ..آن احساس شود وتوجيه گرفت که ضرورتخواھد صورت مناسب ستراتيژيک 

  

 پالن تطبيقخطرات  6.1.2
  

خطرات قابل مالحظه را در سطح عملی کردن برنامه مشخص شرکادر بخش از پروسه پالنگذاری ستراتيژيک، 
، در جريان پروسه پالنگذاری خطرات شناسايی و ارزيابی تشريح شده Aبرای ھر پالن عملياتی که در ضميمه . کردند
  . اند ګرديده

  
  :شامل ؛خطرات عملی کردن که مربوط بسياری از اھداف و پالن ھای عملياتی اند

  
 ری دولتپروسه ھای طويل ادا.  
  بشمول ناتوانی دسترسی به بعضی ساحات –تاثيرات جنگ فعلی. 
 کاھش در حمايت مالی. 
  برنامه ھای اولويت ملیکمبود موجوديت ماين پاکی در(NPP)  اھداف انکشاف پايدارو(SDG) 

  قسميکه آنھا در مسووليت ھای وظيفوی در وزارتخانه ھای مربوطه تبديل(کمبود ادامه کارمندان کليدی 
 .).ميشوند

  2001( 1380ھای بعد از جنگکمبود معلومات درباره.( 

 اسلحه/ انواع جديد مھمات. 
 نگھداری مھمات ضعيف موضوعات مربوط به مديريت. 
  زنان در ساحات دوردست عدم ظرفيت . 

 پروگرام ماين پاکی افغانستاننژادی در مقابل بعضی جنبه ھای /مقاومت قومی. 
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) توضيح شده Aقسميکه در ضميمه (ادارات مسوول . کاھش مشخص در پالن شامل اند در عين زمان معيارھا برای
استفاده  يافته برای ھر عمليات ستراتژيک از ھمين معيار ھای کاھش ،واضيح پالن ھای اجرأدر زمان انکشاف 

  .خواھند کرد

 نتايج مثبت 6.1.3
  

نتيجه مثبت داشته باشد، از اينرو، اقدام ھای قابل اين ھم مھم است و بايد در نظر داشت که بعضی واقعات خطر، شايد 
رات نه تنھا يچنين تغي. ازمھمترين اين موارد ھستند پايدار مالحظه در مورد گفتگو ھای صلح و يک محيط انکشاف

و ھمچنان حمايت جديد کمک  ميسازد) و بيشتر کارا و موثرتر(را آسانتر  پروگرام ماين پاکی افغانستانفعاليتھای 
  . گان را نيز با خود خواھد  داشتکنند

  

 ستراتيژی ھای کاھش خطر 6.2
  

اھداف ستراتيژيک خودخطر را  ،اين پالن ستراتيژيک بر اساس رويکرد ھای پايدار مديريت و کاھش خطر ايجاد شده
  :کاھش ميدھند

  
  تبديل به يک اداره کارشناس در تسھيل انکشاف، و آنکه نيازمنديھای انکشافی را با ھر جنبه فعاليتھای خود

يکجا ميسازد، اين يک راه اساسی برای جلب حمايت آينده کمک کنندگان بين المللی و استفاده بوديجه ملی 
  . ادارات و ديپارتمنت ھا ميباشد

  ھای دولت برای افزايش آگاھی نتايج مفيد که از فعاليت ھای ماين پاکی  ارتباطات با ديپارتمنتدادن بھبود
و (نيازمنديھای انکشافی  و پروگرام ماين پاکی افغانستاندھی از بدست آمده، و ھمچنان افزايش آگاھی 

 . ادارت دولتیدر ) اضطراری

  را در باره شرکا آگاھیماين پاکی طوری طرح شده که  رکن اھداف و مقاصد ستراتيژيک مربوط به پنج
يک ميکانيزم  اين افزايش دھد و رابطه ميان فعاليتھا و تأثيرات را بھبود بخشد، پروگرام ماين پاکی افغانستان

 . ابتدايی برای تشويق حمايت مالی آينده برای کمک کننده گان  بين المللی و ملی باشد

  در مورد ھر نوع نيازمنديھا و  پاکی افغانستان پروگرام ماينھدف جندر و تنوع نشاندھنده اھميت اينست که
پروگرام ماين ، تشويق حمايت و تعھد آينده از کاربران و تمويل کنندگان توقعات مردم افغانستان جدی است

 .را در نظر دارد پاکی افغانستان

نجام برنامه ھا در پاليسی ھا و اصول بشمول موارد که درين پالن شامل اند، برای ارتقأ آگاھی در مورد چگونگی ا
تسھيل انکشافدر زنده گی مردم افغانستان  و ، اھميت انجاماستفاده ميشوند پروگرام ماين پاکی افغانستان نوداخل و بير

و ھمچنان ارائه خدمات و توليدات بی خطر و با کيفيت،  بدون در نظر داشت جندر، قوميت و يا . را تغيير بياورد
  .تنوع  می باشد

 
از شرکا ، ھمراه با بطور مشتاق و متعھد آن، و اجرأ  پالن ملی ستراتيژيک ماين پاکیخطرات مربوط به قبول کردن 

رياست انسجام و ھماھنگی ماين . طريق مکاتب و اشتراک فعال در پروسه پالنگذاری ستراتيژيک عنوان شده است
، جمع اوری عمل کنندکامالً شفاف بطور که در ھر زمان متعھد اند  مرکز ماين پاکی ملل متحد برای افغانستانو  پاکی

می  منطقی به تشريح  ا، فيصله کردن جاييکه ضرورت باشد، وھمچنان در وقت نياز فيصله ھا رشرکا نظريات 
  . را خواھد داشت پروگرام ماين پاکی افغانستان شرکای اين پالن حمايت گسترده .گيرد

  
 مرکز ماين پاکی ملل متحد برای افغانستانو  رياست انسجام و ھماھنگی ماين پاکی. خطر از ترديد سرچشمه ميگيرد

سيستم مديريت معلومات . بخوبی درک ميکند و خطر را نقش مديريت معلومات و روند آنرا در برنامه کاھش ترديد
ولی بھبود بعدی و  ،تشکيل يافته بدر سطوح ستراتيژيک و عملياتی بشکل بسيار خو پروگرام ماين پاکی افغانستان

شامل ساختن شاخص ھای مشخص شده درين پالن،  روند معلومات را بيشتر بھبود خواھد داد و به مشارکين توانمندی 
اعتماد  پروگرام ماين پاکی افغانستانپيشرفت جھت انجام دھند و در  ھا ميدھد که نقش خود را بشکل بھتر در برنامه

  . داشته باشد
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ادامه . تاکيد جدی دارد و سطح مديريت فعالً ھم بر کيفيت مديريت عملياتھای عملی افغانستانپروگرام ماين پاکی 
پروگرام تمرکز بر خطرات ستراتيژيک در رابطه به کيفيت، حفاظت و مناسب بودن خدمات، پروسه ھا و توليداتيکه 

  .يگر ارائه ميکند، در نظر خواھد گرفتدی شرکابه دولت و  ماين پاکی افغانستان
  

  :ميخواھد خطرات ستراتيژيک را از اين طريق کاھش دھد پروگرام ماين پاکی افغانستانبطور عموم 
  

  پروگرام کشور که به کارمندان مناطق مانند دوری از آن (جاييکه امکان خطر را  دارد بايد اجتناب ورزيد
  ).کندميپيش خطر جدی  ماين پاکی افغانستان

  مثال ازبين بردن اشيايی خطرناک که باعث خطر به مردم افغانستان بطور (ازبين بردن عوامل خطر
 ).ميشود

  برای نشان دادن تاثيرات فعاليتھا پروگرام ماين پاکی افغانستانتوسط افزايش توانمندی (کاھش امکان خطر ،
 ). تا امکان کاھش بعدی در منابع مالی کم شود

  گر برای کاھش تاثيرات امورمالی و اعتماد حمايت با سکتور ھای دياشتغال توسط (کاھش پيامد ھای خطر
 .) مالی را دو باره جلب کند

 ذيدخل و شرکای توسط طرح ھای مناسب بيمه و انسجام و ھماھنگی بھتر با وزارتخانه ھا(خطر  تشريک( 

 ،فرصت کم برای متاثر ساختن حالت داشته باشد پروگرام ماين پاکی افغانستانکه يدر صورت ضرورت و موارد
 .خطرات ستراتيژيک در پاليسی ھا  و معيار ھای عملياتی در نظر گرفته شوند
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  بسيج منابع 7
  

جامعه بين المللی است؛ از طريق  کمک ھایاصالً برای نيازمنديھای مالی خود متکی بر پروگرام ماين پاکی افغانستان
دفتر خدمات منابع مالی را بدست مياورد که از طرف ) VTF( پاکی درامورماين مساعدت وجھی پول،برای صندوق

رياست انسجام و دولت افغانستان ظرفيت ھماھنگی . ميشود دوجانبهمديريت ،و کمک کنندگان ،ماين پاکی ملل متحد
مرکز ماين پاکی ،شرکای تطبيق کننده ، کمک ھا بشکل يک نواخت؛ امکانات را برای را مھيا کرده ھماھنگی ماين پاکی

  . وردهآدر واليت لوگربدست  عينک و ماين پاکی در حمايت انکشاف پروژه معدن مس متحد برای افغانستان ملل
  

کمبود منابع مالی . يرات الزم در اھداف آن بوجود ميايديماده پنج پالن کاری پيشنھاد تمديد ھر سال بررسی ميشود و تغ
ن صورت اھداف تکميل ناشدۀ پالن گذشته به آينده انتقال در سال ھای اخير اھداف را بطور منفی متاثر ساخته در اي

  .می شود ه ميابد، که بر پالنھای سال ھای آينده فشار کار اضاف

 
 ستراتيژی ھای بسيج منابع 7.1

  
در چھار سال اخير کاھش در منابع مالی پروگرام ماين پاکی افغانستان. نميتواند زنده مانده بدون منابع مالی ۀبرنامھيچ 

ستندرد بسيار بلند بنابر نيازمنديھای عاجل اجتماعی و  بشکلباوجود اين به فعاليت ھای خود  است، کرد را تجربه
، قابل باور و دوامدار بايد بشکل شفاف که کرده  درک اين را پروگرام ماين پاکی افغانستان. اقتصادی، ادامه داد

برای انجام اين کاردر ھر زمان  آماده است، ولی ن پروگرام ماين پاکی افغانستا. ارزش فعاليتھای خودرا نشان دھد
جامعه بين المللی دراين مورد برای .  غيرمنطقی است توقع انجام تمام اين مسووليت ھا از سوی دولت افغانستان 

نيست  منطقی  را ميبيند، کار حاال که برنامه ماين پاکی پايان .کرده زياد کشور کمکاين بدست آوردن اھداف بلند به 
ً کمک با صلح و ثبات دارد و بطور غير . که کشور را به حال خود ترک کند حمايت از انکشاف اقتصادی مستقيما

  . مستقيم قوای متحرک کننده بحران بين المللی مھاجرت را کاھش ميدھد
  

ھنوز ھم چندين سال ديگر  ،است که از اين ناحيه رنج می برد از ماين افغانستان بزرگترين و متاثر ترين کشور جھان
ناکامی درين راستا کامالً يک پيام منفی برای کشورھای خواھد . ضرورت است تا اين مشکل بصورت کامل حل گردد

معاھده منع ماين ضد دولت افغانستان درباره رسيدگی به موارد . مبارزه دارند آنانبود که در مقابل مشکالت ماين 
يک چالش بوده، بلکه اين يک چالش برای جامعه ما  انجام اين کار نه تنھا برای کشور، ولی کامالً متعھد است پرسونل

 پروگرام ماين پاکی افغانستاندر اين مورد، ستراتيژی ھای بسيج منابع ابتدايی . جھانی در زمينه ماين پاکی نيز ميباشد
دگی به مسووليت ھای تعھد رسي اھميت مسلم برای انکشاف افغانستان و: در نظر گرفته شده استتحت دو عنوان 

  . قانون بين المللی بشردوستی
  

اقتصادی و اجتماعی افغانستان ميباشد، بطور مستقيم از طريق بر انکشاف  آن زياد زيربنای اساسی اين برنامه و تاثير
جنگ و  کاھش در شمار تلفات و بطور غير مستقيم نقش مھم آن برای نشان دادن پايان ،مھيا ساختن زمين بی خطر

شواھد در حمايت مشاجره اينکه ماين پاکی شرط اول برای توسعه است وجود دارد، اين از . تاثيرات منفی آن ميباشد
پروگرام ماين پاکی بحث ھای پروسه پالنگذاری ستراتيژيک و نتايج ارزيابی ھای اخير آشکار گرديده که بايد 

ً  1ھدف . نتايج کار خود را بھبود بخشدفوايد  وه برنامنشر ،توانايی مشخص ساختن افغانستان اجرأ به مربوط   مستقيما
 . برنامه است، که  تاکيد زياد در تمام مقاصد ستراتيژيک و پالن ھای عملياتی تحت تمام اھداف آن  ميباشد

  
و پروژه ھمکاری نزديک با وزارتخانه ھای مربوطه به متعھد  پروگرام ماين پاکی افغانستانبرای تمويل کنندگان ملی، 

رابطه روند انکشاف (ھای پالنگذاری انکشاف ملی مستقيماً ھمکار باشد پروسه  ھای وزارتخانه ھا ميباشد، تا ھمراه 
  . را تضمين کند) با ماين پاکی

  
برای نشان دادن ارزش که از نتيجه اين حمايت بدست  پروگرام ماين پاکی افغانستانبرای کمک کنندگان بين المللی، 

بکار خواھد بخش پروسه ھای ارزيابی خيلی دقيق را برای ھر پروگرام ماين پاکی افغانستان. آمده رھبری خواھد کرد
و نتايج  گرددمفاد، اولويت بندی مداوم ميمحدوديت ھای موجود را بخاطر افزايش  ،انداخت، در بعضی حاالت

مرکز و  رياست انسجام و ھماھنگی ماين پاکی. ماين پاکی مھم خواھد بود شرکایرای عملکرد ھای تمام ارزيابی ب
، با اعتبار و قابل شفاف پالن ملی ستراتيژيک ماين پاکیائه، يک اراست با متعھد  ماين پاکی ملل متحد برای افغانستان

  .ر افغانستان اھميت مستقيم داشته باشدو کارا برای انکشاف بيشتمثمردستاورد که باعث فعاليت موثر، 
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 پيشبينی بسيج منابع 7.2

  
به خاطر جنگ ھای  ،تا ھدف نھايی خود را نشدهقادر به اين  پروگرام ماين پاکی افغانستانباوجود تالش ھای زياد 

  . بدست آورد است مھمات منفجر ناشدٔه باقيمانده از جنگ/پاکسازی کشور از تمام خطرات ماين، کھمداوم در افغانستان
پالن برای عملی کردن  پروگرام ماين پاکی افغانستان، )2012( 1391ساله در  10برنامۀ ھنگام تسليمی پيشنھاد تمديد 

نيروھای بين  خروجِ پيشبينی کمک مالی ساالنه با در نظرداشت . داشت نيازميليون دالر امريکايی  733.7 به مبلغ
 ؛چون جنگ ھا توسعه يافته وھر طرف انتشار کردند ،مناطق ديگر جھانالمللی و تغير جھت کمک ھای خارجی به 

 . هپيشبينی شد) 2012( 1391اصلی ارقام ٪ ساالنه نسبت به 10کاھش 
  

پالن آغاز شد و باوجود تالش ھای زياد بخاطر بسيج منابع، برنامه نتوانست مبلغ پيشبينی شده ) 2013( 1392در سال 
٪ در 55٪ کمک مالی پيشنھاد شده سال اول را بدست آورد، 87برنامه از جمله . وردساله را بدست آ 10برای پالن 
دست آوردن اھداف خود در ضرب باگر ھمين روند را پيشبينی کنيم، برنامه قادر به . ٪ در سال سوم65سال دوم و 

 . پيشنھاد ديگر را بسپاردتمديد نخواھد بود و بايد ) 2023( 1402االجل 
  

برنامه توانست اھداف  ،در پروسه ھای کليدیبھره وري با استفاده از پس انداز  منابع مالی در سال اولباوجود کمبود 
عملی خود را بدست آورد، ولی در سال دوم و سوم وقتيکه کمبود منابع مالی زياد بود، برای برنامه رسيدگی به اھداف 

 . امکان پذير نبود
  

ميليون دالر امريکايی  391.7، اين برنامه به مبلغ  مجموعی رت گرفتصو  2015براساس يک بازديد که در جوالی 
مليون دالر برای  353.4ازين مبلغ، . ضرورت دارد تا پالن خود را بطور موفقانه برای پنج سال آينده تکميل نمايد

 ماين خطر اھیمليون برای تعليمات آگ 5.6، تخريب مھمات انفجاریومليون دالر برای سروي 3.6پاکسازی نياز است، 
مليون دالر برای ھماھنگی  24.8مليون دالر برای امداد قربانيان و  4.3، مھمات منفجر ناشدٔه باقيمانده از جنگو

، حمايت و دادخواھی ظرفيت، پالنگذاری و اولويت بندی، مديريت معلومات،  انکشافبشمول تضمين کيفيت، 
  . ارتباطات و بسيج منابع ميباشد

  
  
  
  
  

 
 

  )ميليون دالر امريکايی(منابع مورد ضرورت 
  )ميليون دالر امريکايی(منابع بدست آمده 

  )2015( 1394و مبلغ بدست آمده الی ) 2022(1401الی  پيشبينی منابع مالی پروگرام ماين پاکی افغانستان: 4شکل 

84
78.17 76.7

92.4

84.4
77.9

72
65

58.6
53.3

72.5

42.9
47.9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1392 (2013) 1393 (2014) 1394 (2015) 1395 (2016)  1396 (2017)  1397 (2018) 1398 (2019) 1399 (2020) 1400 (2021) 1401 (2022) 

)ميليون دالر امريکايی(منابع مالی مورد ضرورت ساالنه در مقابل منابع بدست آمده 

Required Fund Million USD Secured Fund Million USD
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 ارزيابی خارجی 8
  

پالن ستراتيژيک؛ درمسير بھبود  دارینگھاھميت ارزيابی را منحيث يک وسيله  پروگرام ماين پاکی افغانستان
اين . در مقابل تغيرات وضعيت ماين پاکی، درک ميکند راستراتيژيک و کمک فيصله کنندگان به سطح بلند یفعاليتھا
، )DAC(انکشافی  کمک ھای است که تمام ارزيابی ھا بايد با مطابقت کميته  پروگرام ماين پاکی افغانستانپاليسی 

رھنمود برای (گيرد صورت  14.10ستندردھای بين المللی برای ماين پاکیستندرد ھای ارزيابی و نيازمنديھای 
 ).مداخالت ارزيابی ماين پاکی

  
، و قبل از پايان )2018( 1397پالن سال  مدت ارزيابی کامل ستراتيژيک، از سوی کارشناسان خارجی، در ميان 

ر وضعيت حاالت و وقايع يديگرو يا تغي ترد و اگر ضرورت باشد در مناسبصورت می گي) 2021( 1400پالن در 
کميته ھدايت ستراتيژيک ھمچنان ارزيابی صورت خواھد و  رياست انسجام و ھماھنگی ماين پاکیمھم، با صالحيت 

 . ھد شدبه مردم نشان داده خوا پروگرام ماين پاکی افغانستاننتايج تمام ارزيابی ھا از طريق ويبسايت . گرفت
  

 ارزيابی ميان مدت 8.1
  

پروگرام ماين پاکی يک برنامه را بررسی می کند، تا کدام اندازه  ارزيابی ميان مدت اعتبار اھداف و مقاصد ستراتيژ
  . بايد انجام يابد يری ضرور باشد ي، و اگر تغاست ھدف برای رسيدن به اھداف خود در مسير افغانستان

  

 ارزيابی نھايی 8.2
  

را در مقابل پالن بررسی ميکند، در جريان اين دوره،  پروگرام ماين پاکی افغانستانارزيابی نھايی کارکرد کامل 
  . عملی کردن و معلومات مستقيم برای دوره بعدی پالنگذاری ستراتيژيک خواھد دادبرنامۀ 
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 بررسی داخلی 9
  

ن اعتبارقابل دسترس و روان بودن آن در اين پالن ستراتيژيک در فواصل مختلف برای اطمينان حاصل نمود
  . مسيراصلی  خود بررسی خواھد شد

  :اين گونه تشکيل داردپروگرام ماين پاکی افغانستان، پاکی ماين ستراتيژيک ملی پالنکميته بررسی 
  

رھبریکميته 
 رياست انسجام و ھماھنگی ماين پاکیئيس ر

 مرکز ماين پاکی ملل متحد برای افغانستان/ماين پاکی ملل متحددفتر خدمات دولتپاکی به وزيرماينمشاور امور 

يسر ه  ئ مؤسس
ق  تطبي

دادکنندھ ه ام  ب
ان خ(قرباني مش
 )ص ميشود

يس  رئ
اورين  مش
ی  تخنيک
ان افغ

(ATC) 

يس  رئ
ه  موسس
اکی  اين پ م
رای  ب
تان  افغانس
(DAFA) 

يس  رئ
روه  گ
ماين پاکی 
ارک  دنم
(DDG) 

يس  رئ
ندوق  ص
ۀحما مؤسس

ده ی يۀزن  گ
احات  درس
اک  خطرن
(HALO 
Trust) 

اداررئيس
ه  ۀ برنام
زی و  ري
ازی  پاکس
ا اين ھ  م
(MCPA

) 

يس  رئ
ه  مؤسس
ز  مرک
اين  کشف م
(MDC) 

يس  رئ
ۀ  مؤسس
اين  م
اکی و  پ
اه  رف
ا  افغانھ

(OMAR
) 

يس ه  رئ موسس
ده ق کنن  تطبي

اھی  ات آگ تعليم
ر  اتخط

اين خص (م مش
 )ميشود

 کميته بررسی تخنيکی
  متحد برای افغانستانمرکز ماين پاکی ملل مدير پالنگذاری  .1
 رياست انسجام و ھماھنگی ماين پاکیمديريت کيفيت پروژه مدير  .2
 رياست انسجام و ھماھنگی ماين پاکی، تخريب مھمات مدير ارشد  .3
 رياست انسجام و ھماھنگی ماين پاکیمدير عملياتی  .4
 OPS مرکز ماين پاکی ملل متحد برای افغانستانمدير تحقيق و انکشاف  .5
 مرکز ماين پاکی ملل متحد برای افغانستانآگاھی خطرات ماينتعليمات مدير  .6
 مرکز ماين پاکی ملل متحد برای افغانستانکمک به قربانيانمدير  .7
 مرکز ماين پاکی ملل متحد برای افغانستانپاينت جندر فوکل  .8
 بين المللی ماين پاکی ادراهٔ دو ملی و  پنج ادارهٔ  نمايندگان .9

 تعليمات آگاھی خطر ماينۀندموسسه تطبيق کنيک نماينده . 10

 امداد قربانيان موسسه تطبيق کنندهيک نماينده . 11    

  
 :باشد شامل موارد ذيلاجندای بررسی بايد 

 

  ماندهباقيوضعيت فعاليتھای که از بررسی ھای قبلی  
  پروگرام ماين پاکی افغانستاننتايج ارزيابی ستراتيژيک از کارکرد 

  و مقاصد ستراتيژيکپيشرفت بطرف رسيدن به اھداف 

 نتايج بررسی برنامه 

  شرکا نظريات 

 رات و روندھا در حالت ستراتيژيکيتغي  

 :اين پالن در موارد ذيل بررسی خواھد شد
 

 مقياس کوچک –بررسی ساالنه  9.1
  

يراتی قابل نياز را بررسی يبررسی ساالنه روند ھای قابل توجه و پيامدھای آن را برای پالن ستراتيژيک که آيا تغ
ھمچنان بررسی ساالنه توسط  کميته بررسی . نتايج ارزيابی و بررسی ھای مربوطه را در نظر ميگيرد. کرده است

  . انجام ميشود پروگرام ماين پاکی افغانستانستراتيژيک 
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 بشمول نتايج ارزيابی –بررسی ميان مدت 9.2
  

از طرف کميته بررسی  ميان مدت بررسی. ن مدت انجام ميشوديک بررسی ميان مدت بعد از تکميل ارزيابی ميا
  .انجام ميشود) اگر نياز باشد(ديگر  شرکای با اشتراک  پروگرام ماين پاکی افغانستانستراتيژيک 

  

 بررسی پايان دوره 9.3
  

بررسی پايان دوره آغاز پالنگذاری دوره بعدی ميباشد که از نتايج اجرأت اين دوره به پروسه پالنگذاری دوره بعدی 
  . نيز ضرور ميباشدشرکا درين بررسی شرکت کامل . پالن ستراتيژيک معلومات ميدھد

  

 بررسی ھای ديگر 9.4
  

بخصوص در موقع که در حالت ماين پاکی  د شد که ضرورت وقت و زمان باشد،نبررسی ھای ديگر وقتی اجرا خواھ
 :اين موقع چنين بوده، ولی محدود به اين نميباشد. ير قابل توجه بيايديتغ
  

 ر قابل توجه در ي، تغيپروگرام ماين پاکی افغانستانر گسترده در ساختار ير دولت؛ تغييتغي –رات سياسی يتغي
  . امنيت/وضعيت صلح

 کاھش ويا گسترش(مالحظه و غير توقع در اندازه منابع مالی ر قابل يتغي –رات اقتصادی يتغي.( 

 مانند معرفی گسترده (ر د محيط تخنيکی يدست يابی به يک ھدف بزرگ تخنيکی و يا تغي –رات تخنيکی يتغي
 )نوع جديد سالح در جنگ

 بشمول جنبه  نپروگرام ماين پاکی افغانستايا بنياد حقوقی و ی بشرقانون بين المللی در  –يرات حقوقی يتغ
 . پروگرام ماين پاکی افغانستانرات ديگر در قوانين ملی ھمراه با تاثير مھم بر يمسووليت، و يا تغيھای 
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  نتيجه
  

پاکی ديگر برای مدت طوالنی و با چالش ھای بيشتر، موفقتر  مايننسبت به ھر برنامه  پروگرام ماين پاکی افغانستان
و در بھبود زندگی مردم افغانستان بشمول زنان،  هاھداف زياد را بدست آوردو پيشرفت زيادی کرده است، . بوده

ولی اکنون  ھم چالش ھای موجود است، چالش ھای که تنھا . داشته دختران، پسران و مردان تاثير قابل مالحظه
 . ھان ميشودمربوط مردم افغانستان نميشود، بلکه مربوط جامعه وسيعتر ماين پاکی و اقتصاد ھای توسعه يافته ج

  
نياز : پاکی با آن روبرو است، آنرا درک، قبول کرده و جواب ميدھدچالش ھای که ماين  پروگرام ماين پاکی افغانستان

بين به فھم و نشان دادن تاثير، در سطح عملی نياز برای بھتری، سرعت، حفاظت و ارزانی، و نياز به تعھد قوانين 
 . د تمام اينھا را نميتواند انجام دھدولی به تنھايی خو. داردالمللی بشری 

  
ميخواھد سکتور ماين پاکی را در راستای  پروگرام ماين پاکی افغانستاناين پالن يک قدم ديگر به جلو است، طوريکه 

برای انجام اينکار . ارائه پروسه، خدمات و توليدات ماين پاکی مٔوثر، کارآمد، با ارزش، و تصديق شده رھبری کند
، بلکه نياز به ادامه حمايت کمک کنندگان نيازمند حمايت تنھا از داخل افغانستان نه اين پاکی افغانستانپروگرام م

، و از تقاضا و توقع جامعه بين المللی را دانسته و احترام ميکند پروگرام ماين پاکی افغانستان. جامعه بين المللی ميباشد
 . اھد داد و به تالش ھای خود ادامه خواھد دادجواب خو مسلکی شدن طريق شفافيت، مسوليت پذيری، 

  ست ضمايميل
  

A. متريکس اھداف و پالن ھای عملياتی  
B.  شرکت کننده در پروسه پالنگذاری ستراتيژيک شرکای 

C. مراجع دولت افغانستان 

D. روابط با دولت 
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  مخففات
  

ANDMA   ث داوح اب یګديسر روما رد تلود ترازو   
ANDS    ستراتيژی انکشاف ملی افغانستان  
AMAS  افغانستان پاکی امورماين معيارھای  

APMBT  ضد پرسونلين امعاھده منع م  
AXO  شده ترک منفجره مھمات  
CCM  يی خوشه مھمات برای ونيسانکنو  
CCW  سالحھای متعارف ونيسانکنو  
CRPD  ين لولبرای حقوق مع ونيسانکنو  
DMAC  پاکی امورماين وھماھنگی انسجام رياست  
ERW  گجن از باقيمانده منفجر ناشده مھمات 
IED    مواد انفجاريه تعبيه شده  
IHL  دوستانه  بشر قانون بين المللی  

IMAS  بين المللی برای ماين پاکی ستندردھای  
IP  موسسٔه تطبيق کننده 

MAP   ماين پاکی پروګرام  
MAPA  ماين پاکی افغانستانگرام پرو  
MoE  وزارت معارف 
MoF  وزارت ماليه 

MoFA  وزارت امور خارجه 
MoLSAMD  وزارت کار، امور اجتماعی، شھدا و معلولين 

MoPH  وزارت صحت عامه 
MoWA  وزارت امور زنان 
MRDD  وزارت احيا و انکشاف دھات 
NMASP  ستراتيژيک ماين پاکی ملی پالن 
NPPs  برنامه ھای اولويت ملی 
PPIED   فشاریمواد انفجاريه تعبيه شده با پليت  
SDG  پايدارانکشاف  ھدف  

SWOT   توانمدی ھا، ضعف ھا، فرصت ھا، تھديدھا 
UNMACA  مرکز ماين پاکی ملل متحد برای افغانستان 
UNMAS    خدمات ماين پاکی ملل متحددفتر 

UXO  شدهامھمات منفجر ن 
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  و پالن ھای عملياتیاھداف  جدول –Aضميمه 
  تسھيل انکشاف: 1ھدف 
  کاھش خطر  شرح خطر مراحل کليدی شاخص ھای ستراتيژيک  مسوولادارٔه پالن عملياتی ھدف

تشخيص پروژه ھای . 1
انکشافی پالن شده برای 

به منظور  پنج سال آينده
ارزيابی تاثيرات آلودگی 

ماين و مھمات منفجر 
 ناشده باالی اين پروژه ھا

پالن  و بسيج منابع برای 
پاکسازی عمليتاتی  

1395-1399 )2016-
2020(  

بدست آوردن پروژه ھای . 1
سال  5انکشافی پالن شده برای 

-1395(اقتصاد وزارت آينده از 
1399(  

اجرا بررسی برای مشخص . 2
ساختن پروژه ھايکه نيازمند مداخله 

  .ماين پاکی اند

ارائه بسته معلومات کتبی به . 3
ادارات مربوطه و گرفتن 

  نظر از ادارات مربوطه/تائيدی

 وزارت مختارقيام 1.1
 نظارت ديپارتمنت– اقتصاد

 وارزيابی

ادارۀ ملی آمادگی 1.2
رياست ‐مبارزه با حوادث

انسجام و ھماھنگی ماين 
پيشنھاد از طريق  پاکی
  رسمی

رياست انسجام و . 2
مرکز /ھماھنگی ماين پاکی

ماين پاکی ملل متحد برای 
  OPSپالن،( افغانستان

سيستم  /تحقيق و توسعه
  )معلومات برای مديريت

رياست انسجام و  3.1
مرکز /ھماھنگی ماين پاکی

ماين پاکی ملل متحد برای 
  بخش پالن افغانستان

  ادارت مربوطه 3.2

پروژه ھای شمار از . 1
انکشافی مشخص شده که 

  نيازمند ماين پاکی اند

شمار پروژه ھای که . 2
مداخله ماين پاکی را در 

  گرفتندنظر 

پايان اپريل  1.1
لست پروژه ھا  ،2016
  سال ۵برای 

اپريل ھر اخير   1.2
سال برای لست پروژه 

  ھای ساالنه

ھفت روز برای ھر . 2
بعد از رسيد (پروژه 

  )معلومات مورد نياز

در مدت يک ماه . 3
  )بدست آوردن نظر(

پروسه طوالنی اداری * 
  در دولت

ضعيف / متداوم جنگ * 
  امنيت

حمايت کمک کمبود * 
  کنندگان برای ماين پاکی

و رابطه  دادخواھی * 
دوامدار با وزارتخانه 

و کمک ذيدخل  ھای 
  کنندگان

افزايش روابط با * 
  جھانی جامعه

قناعت دادن به کمک * 
کنندگان مربوطه در 

  مورد اھميت ماين پاکی
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شامل ساختن چالش . 2
مھمات ھای ماين و 

منفجر ناشده باقيمانده از 
برنامه ھای در  جنگ

اھداف ،اولويت ملی
و  انکشاف پايدار

چوکات کاری ساير
انکشافی دولت برای 
تسھيل اجرأ بی خطر 

برنامه ھای انکشافی در 
  .افغانستان

رياست انسجام و شموليت . 1
مرکز ماين /ھماھنگی ماين پاکی

در  پاکی ملل متحد برای افغانستان
  .اولويت ملیۀبرنامکميته ھای 

موضوعات شموليت . 2
مھمات منفجر ناشده باقيمانده /ماين

اھداف انکشاف تحت  از جنگ
  .پايدار

گرفتن چالش ھای در نظر . 3
مھمات منفجر ناشده باقيمانده /ماين

برنامه ھای /پالن ھادر  از جنگ
  .ديگر ملی انکشافی

رياست انسجام و . 1
مرکز /ھماھنگی ماين پاکی

ملل متحد برای ماين پاکی 
ھمکاری با  افغانستان
 اقتصاد وزارت 

 – وزارتاقتصاد. 2
 ديپارتمنت.ھيوادنيازی

  .پاليسی

ادارۀ ملی آمادگی . 3
رياست ‐مبارزه با حوادث

انسجام و ھماھنگی ماين 
پيشنھاد از طريق  پاکی
  رسمی

رياست شموليت  1.1
انسجام و ھماھنگی ماين 

مرکز ماين پاکی /پاکی
 ملل متحد برای افغانستان

برنامه در کميته ھای 
 .اولويت ملی

پاکی شموليت ماين  1.2
برنامه ھای اولويت در 
 ملی

پاکی در شموليت ماين  .2
پالن ھای ديگر /برنامه

  .ملی انکشافی

سه ماه، بعد از . 1
رياست مقام   فيصله 

جمھوری در مورد 
برنامه ھای شمار جديد 
 .اولويت ملی

  2017پايان  قبل از. 2

در مدت يک ماه، . 3
شناسايی برنامه بعد از 

ھای جديد ادارات 
  مربوطه

پروسه طوالنی اداری * 
  در دولت

کمبود منابع و تعھد در * 
  دولت

ضعيف /حمايت کم* 
کمک کنندگان برای ماين 

  پاکی

از دست دادن حمايت * 
کمک کنندگان اگر ماين 

برنامه ھای پاکی شامل 
اھداف /اولويت ملی

  .ددنگردانکشاف پايدار

و رابطه  دادخواھی * 
دوامدار با وزارتخانه 

و کمک ذيدخل  ھای 
  کنندگان

قناعت دادن به ادارت * 
تا ماين ذيدخل  دولتی 

پاکی را شامل 
پالن ھای خود /برنامه
  سازد

ظرفيت سازی و *
  .انکشاف دوامدار

شموليت ماين پاکی . 3
در پاليسی ھای پروژه 
انکشافی و پالن ھای 

ستراتيژيک واليتی 
دارات ا/وزارتخانه ھا
  .یکليدی دولت

فقتنامه کميته بدست آوردن موا. 1
  .ملی مديريت حوادث

مقام   گرفتن حکم رسمی از . 2
رياست جمھوری برای وزارتخانه 

ت يادارات، در گرفتن سرتيفيک/ھا
ماين پاکی قبل از اجرأ تمام پروژه 

  .ھای زيربنايی

تعقيب موضوع شموليت ماين . 3
پاکی در پاليسی ھای پروژه 

انکشافی و پالن ھای ستراتيژيک 
ادارت کليدی / واليتی وزارتخانه ھا

  .دولتی

 آمادگی ادارۀملی. 2و  1
 باحوادث مبارزه

  .درافغانستان

رياستانسجام و ھماھنگی . 3
مرکز ماين پاکی /ماين پاکی

 .ملل متحد برای افغانستان

بدست آوردن . 1
کميته ملی تفاھمنامه از 

 .مديريت حوادث

آوردن امر بدست . 2
  .رياست جمھوری

شموليت موضوعات . 3
ماين پاکی در پاليسی 
/ ھای پروژه انکشافی

پالن ھای ستراتيژيک 
  .واليتی

قبل از پايان می . 1
2016.  

قبل از پايان جوالی . 2
2016.  

قبل از پايان دسمبر . 3
2016.  

  

اولويت موضوعات * 
  .ديگر برای دولت

کمبود منابع و تعھد در * 
  .دولت

مبود تعھد کمک ک* 
کنندگان برای ماين پاکی 
  .در پروژه ھای انکشافی

و رابطه  دادخواھی * 
دوامدار با وزارتخانه 

و کمک ذيدخل  ھای 
  کنندگان

قناعت دادن به ادارت * 
تا ماين ذيدخل  دولتی 

پاکی را شامل 
پالن ھای خود /برنامه
  سازد

نشان دادن اھميت ماين * 
پاکی در اجرأ پروژه 

  افیھای انکش
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  )ادامه(پالن ھای عملياتی اھداف و  جدول  -Aضميمه 
 ھمکاری با سکتور ھای ديگر: 2ھدف 

  
  کاھش خطر  شرح خطر  مراحل کليدی  شاخص ھای ستراتيژيک  اداره مسوول  پالن عملياتی  ھدف

شامل ساختن ماين . 1
  یپاکی در سکتور تعليم

با وزارتخانه  تفاھمنامه ھاامضا . 1
  :مورد اين درذيدخل ادارات / ھا

وزارت انکشاف نصاب آينده با . 1
  .معارف

آموزش آموزگاران مکاتب در . 2
  تعليمات آھاگی خطر ماين

خطر آگاھيتعليمات شامل ساختن . 3
  در نصاب آموزش استادان ماين

تعليمات نشر پيام ھای . 4
از طريق مطبوعات  خطر ماينآگاھيآ

  وزارت اطالعات و فرھنگھمراه 

آگاھی تعليمات پيام ھای نشر . 5
از طريق شبکه ھای  خطر ماين

وزارت مخابرات و مخابراتی ھمراه 
 تکنالوژی

رياست انسجام و . 1
ھماھنگی ماين 

مرکز ماين پاکی /پاکی
ملل متحد برای 

 افغانستان

و شامل  تفاھمنامهامضا . 1
تعليمات آگاھی ساختن 

مھمات منفجر /خطر ماين
در ناشده باقيمانده از جنگ

 وزارت معارفنصاب 

و تعھد  تفاھمنامهامضا . 2
وزارت اطالعات و 

پيام برای نشر  فرھنگ
مھمات منفجر /ماين ھای 

از  ناشده باقيمانده از جنگ
  طريق رسانه ھا

با  تفاھمنامهامضأ . 3
وزارت مخابرات و 

نشر پيام ھای  و تکنالوژی
تعليمات آگاھی خطر ماين 

  بطور دوامدرا

الی  تفاھمنامهيامضا. 1
با  2016پايان دسمبر 

و  وزارت معارف
وزارت اطالعات و 

  فرھنگ

مربوط به بررسی . 2
نصاب توسط وزارت 

  معارف

پيام ھای نشر . 3
آگاھی خطر توسط 

وزارت اطالعات و 
پايان الی  فرھنگ
  2017جنوری 

نشر پيام ھای . 4
آگاھی خطر توسط 

شبکه ھای مخابراتی 
الی پايان جنوری 

2017  

پروسه طوالنی اداری در * 
  دولت

کمبود منابع و تعھد در * 
  دولت

  

و دادخواھی   * 
رابطه دوامدار با 
ذيدخل وزارتخانه ھای 
  و کمک کنندگان
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شامل ساختن ماين . 2
  پاکی در سکتور صحی

/ با وزارتخانه ھا تفاھمنامه ھاامضا 
  :ادارت مربوطه درباره

تعليمات شامل ساختن پيام ھای . 1
 قربانيانکمک  /خطر ماينآگاھي
  کمپاين ھای واکسينھنگام در  جنګ

 سيستم مديريت اطالعاتايجاد . 2
‐ديپارتمنت معلوليت و بازتوانیدر 

و رابطه آن با  وزارت صحت عامه
HMIS 

رياست انسجام و . 1
ھماھنگی ماين 

مرکز ماين پاکی /پاکی
ملل متحد برای 

 افغانستان

و  تفاھمنامهامضا . 1
 از تعليم آگاھیانتشار مواد 

ات ماين و مھمات خطر
  باقيمانده از جنگ

ايجاد سيستم ديتابيس در . 2
ديپارتمنت معلوليت و 

وزارت صحت ‐بازتوانی
  عامه

فعال کردن ميکانيزم . 3
معلومات ھماھنگسازی 

سيستم معلوماتی برای ميان 
ديپارتمنت و  ماين پاکی

‐معلوليت و بازتوانی
عامهوزارت صحت

الی  تفاھمنامهامضا . 1
با  2016پايان اکتوبر 

  وزارت صحت عامه

ايجاد ديتابيس الی . 2
   2016دسمبر 

3 .
معلومات ھماھنگسازي

  در ھر سه ماه

پروسه طوالنی اداری در * 
  دولت

کمبود منابع و تعھد در * 
  دولت

منابع مالی کم در رابطه با * 
نگھداری سيستم ديتابيس در 

و نشر  وزارت صحت عامه
تعليمات آھاگی گاھی مواد آ

  امداد قربانيان/خطر ماين

تبديلی کارمندان در ساختار * 
  دولت

و رابطه  دادخواھی* 
دوامدار با وزارتخانه 

و کمک ذيدخل  ھای 
  کنندگان

ظرفيت سازی و *
  انکشاف دوامدار

شامل ساختن ماين . 3
عرصه ھای پاکی در 

انکشاف  اقتصاد و 
  سکتور خصوصی

/ ھاوزارتخانهبا  تفاھمنامهامضا 
  :درباره ذيدخل ادارات 

 پاکی در شامل ساختن ماين . 1
 34آسيب پذيری واليتی پروفايل 
  واليت

شامل ساختن ماين پاکی در . 2
  اھداف انکشاف پايدار

پاکی در پالن شامل ساختن ماين . 3
  ھای انکشافی واليات

  ) IDLGشاروالی، (ايجاد لوايح . 4

انسجام و رياست . 1
ھماھنگی ماين 

مرکز ماين پاکی /پاکی
ملل متحد برای 

 افغانستان

با  تفاھمنامه ھاامضا . 1
اداره و اقتصاد وزارت 

 مستقل ارگانھای محل

 تفاھمنامه ھاامضا . 1
  2017الی نيمه 

  

پروسه طوالنی اداری در * 
  دولت

کمبود منابع و تعھد در * 
  دولت

موجوديت ستراتيژی خاص * 
ھدف انکشاف انکشافی برای 

 پايدار

،  دادخواھی * 
سخنرانی و رابطه 
 دوامدار با ادارات 

  ذيدخل

  

شامل ساختن ماين . 4
پاکی در سکتور زراعت 

  .و انکشاف دھات

/ ھانھوزارتخابا  تفاھمنامهامضا 
  :دربارهذيدخل ادارات 

شموليت ماين پاکی در تمام . 1

رياست انسجام و . 1
ھماھنگی ماين 

مرکز ماين پاکی /پاکی
ملل متحد برای 

با  تفاھمنامه ھاامضا . 1
MAIL   وزارت احيا و و

  .انکشاف دھات

 تفاھمنامه ھاامضا . 1
  .2017الی نيمه 

در  پروسه طوالنی اداری* 
  دولت

کمبود منابع و تعھد در * 

، دادخواھی * 
سخنرانی و رابطه 
دوامدار با ادارات 
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  MAILمعاھدات 

پاکی در تمام شموليت ماين . 2
وزارت احيا و انکشاف معاھدات 

.دھات

  دولت افغانستان

  تبديلی کارمندان دولت* 

  

  ذيدخل

  

شامل ساختن ماين . 5
پاکی در سکتور حفاظت 

  عامه

/ ھانھوزارتخابا  تفاھمنامهامضا 
  :دربارهذيدخلادارات 

وزارت کار، آموزش مسلکی با . 1
  ھدا و معلولينامور اجتماعی، ش

  گاھی و حفاظت کوچی ھاآ. 2

آگاھی و حفاظت برگشت کنندگان . 3
  بيجاشدګان داخلی و 

تعليمات آھاگی خطر شموليت . 4
برنامه ھای در  امداد قربانيان/ماين
  وزارت امور زنانملی 

يت با لولشموليت موضوعات مع. 5
وزارت کار، امور اجتماعی، شھدا 

  و معلولين

ظرفيت فعالين برنامه ھای ارتقاي . 6
پاکی تا به حوادث طبيعی ماين 

  جواب گويند

رياست انسجام و . 1
ھماھنگی ماين 

مرکز ماين پاکی /پاکی
ملل متحد برای 

 افغانستان

 تفاھمنامه ھاامضا . 1
/ ھمراه وزارتخانه ھا

  ذيدخل ادارات 

 تفاھمنامه ھاامضا . 1
پايان دسمبر الی 

2017.  

در  پروسه طوالنی اداری* 
  دولت

کمبود منابع و تعھد در * 
  دولت

  تبديلی کارمندان دولت* 

  

، دادخواھی  * 
سخنرانی و رابطه 
 دوامدار با ادارات 

  ذيدخل

  

شامل ساختن ماين . 6
  پاکی در سکتور امنيت

/ ھانھوزارتخابا  تفاھمنامه ھاامضا 
  :دربارهذيدخل ادارات 

  موضوعات امنيت. 1

و مواد منفجره  مديريت . 2

رياست انسجام و . 1
ھماھنگی ماين 

مرکز ماين پاکی /پاکی
ملل متحد برای 

 افغانستان

 تفاھمنامه ھاامضا . 1
/ خانه ھاھمراه وزارت

  ذيدخل ادارات 

 تفاھمنامه ھاامضا . 1
پايان دسمبر الی 

2016   

پروسه طوالنی اداری در * 
  دولت

  تبديلی کارمندان دولت* 

  

،  دادخواھی * 
سخنرانی و رابطه 
 دوامدار با ادارات 

  ذيدخل

  



DRAFT

 

  A‐ 6

  مھماتذخاير

  حفاظت ساحات تطبيقات نظامی . 3

ارتباط با مخالفين مسلح برقراری . 4
و فھماندن اينکه از استفاده، 

نگھداری، توليد و انتقال ماين ھا 
  .جلوگيری کنند

شامل ساختن ماين . 7
پاکی در سکتور حکومت 

داری خوب، حاکميت 
  قانون و حقوق بشر

تائيد ستندرد ھای ماين پاکی . 1
ستندرد  ملی ادارھ( ANSAتوسط 

  )افغانستان

شموليت ماين پاکی در برنامه . 2
 AIHRCپاليسی ھای / ھا

رياست انسجام و . 1
ھماھنگی ماين 

مرکز ماين پاکی /پاکی
ملل متحد برای 

 افغانستان

 تفاھمنامه ھاامضا . 1
/ ھمراه وزارتخانه ھا

  ذيدخل ادارات 

 تفاھمنامه ھاا امض. 1
پايان دسمبر الی 

20147  

پروسه طوالنی اداری در * 
  دولت

کمبود منابع و تعھد در * 
  دولت

  تبديلی کارمندان دولت* 

  

انجام  ، دادخواھی * 
و رابطه تبليغات  

 دوامدار با ادارات 
  ذيدخل

  

شامل ساختن ماين . 8
پاکی در سکتور زيربنا و 

  منابع طبيعی

معيار ھای مرور و بازنگري . 1
با مشوره  امور ماين پاکی افغانستان

NEPA  

/ با وزارتخانه ھا تفاھمنامهامضا . 2
برای انکشاف و ذيدخل ادارات 
بشمول (پروژه ھای زيربنايی /برنامه

ھر نوع دسترسی ھا برای 
  )مردم ديگرو  PwDs/قربانيان

رياست انسجام و . 1
ھماھنگی ماين 

مرکز ماين پاکی /پاکی
ی ملل متحد برا

 افغانستان

و  NEPAمشوره با . 1
معيار ھای امور امضا 

  ماين پاکی افغانستان

 تفاھمنامه ھاامضا . 2
/ ھمراه با وزارتخانه ھا

  ذيدخل ادارات 

باز نگری و . 1
معيار ھای امور مرور

 ماين پاکی افغانستان
  2016الی جوالی 

 تفاھمنامه ھاامضا . 2
  2017ختم دسمبر الی 

اداری در پروسه طوالنی * 
  دولت

کمبود منابع و تعھد در * 
  دولت

  تبديلی کارمندان دولت* 

  

انجام  ، دادخواھی  * 
و رابطه تبليغات  

 دوامدار با ادارات 
  ذيدخل

  

ايجاد تفاھمنامه ھا با . 9
ادارات منطقوی، ملل 

متحد، و بين المللی برای 
  برنامه ھای مشترک

تفاھمنامه با وزارت امور خارجه . 1
مورد ھمکاری و ھماھنگی ھای در 

 ,SAARC, ECO, RECCA(منطقوی 
Asia Pacific  مرکز اماده آسيا
  )وغيره) ADPC(برای حوادث 

رياست انسجام و .  1
ھماھنگی ماين 

مرکز ماين پاکی /پاکی
ملل متحد برای 

 افغانستان

امضا تفاھمنامه با . 1
 ادارات / وزارتخانه ھا

  ذيدخل

امضا تفاھمنامه الی . 1
  2017پايان دسمبر 

پروسه طوالنی اداری در * 
  دولت

کمبود منابع و تعھد در * 
  دولت

 تبديلی کارمندان دولت* 

، دادخواھی  * 
سخنرانی و رابطه 
 دوامدار با ادارات 

  ذيدخل
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 )ادامه(پالن ھای عملياتی اھداف و  جدول  -Aضميمه 
  

 مھمات منفجر ناشده باقيمانده از جنگفعاليتھای پيشگيرانه برای کاھش تاثيرات ماين ھا و : 1- 3ھدف 
  کاھش خطر  شرح خطر  مراحل کليدی  شاخص ھای ستراتيژيک  اداره مسوول  پالن عملياتی  ھدف

بھبود تالش ھا . 1
برای افزايش منابع 
مالی مورد نياز تا 

پيشگيرانه فعاليتھای 
مسير آن ماين پاکی در 
  نگھداشته شود

منحيث  ماين پاکی شامل کردن . 1
نقطه دايمی اجندا برای جلسات  نيمه 

  کميته ملی مديريت حوادث ساله 

رسمی به تمام مکتوب ارسال . 2
گان از سوی مقامات کمک کنند

  .عالی رتبه دولت

برگذاری ورکشاپ ھای کمک . 3
کنندگان در ھر سال در کابل برای 

منابع مالی تا حمايت تاکيد نياز به 
  .کمک کنندگان را جلب کرد

برگذاری جلسات دوامدار و . 4
شريک ساختن معلومات با ادارت 

  .کمک کننده

دريافت  طرفداریاز طريق . 5
  .کمک کنندگان جديد

انکشاف ستراتيژی افزايش منابع . 6
  .مالی جديد

‐دفتر ملل متحد برای ماين پاکی. 1
 حوادثادارۀ ملی آمادگی مبارزه با 

‐دفتر ملل متحد برای ماين پاکی. 2
 ادارۀ ملی آمادگی مبارزه با حوادث

 ملل ماينپاکی دفترخدمات. 3
 برای متحد ملل پاکی مرکزماين/متحد

 وھماھنگی انسجام رياست/افغانستان
 .پاکی ماين

 ملل پاکی ماين دفترخدمات. 4
 برای متحد ملل پاکی مرکزماين/متحد

 وھماھنگی انسجام رياست/افغانستان
 .پاکی ماين

 ملل پاکی ماين دفترخدمات. 5
 برای متحد ملل پاکی مرکزماين/متحد

 وھماھنگی انسجام رياست/افغانستان
 .پاکی ماين

 ملل پاکی ماين دفترخدمات. 6
 برای متحد ملل پاکی مرکزماين/متحد

 وھماھنگی انسجام رياست/افغانستان
 .کننده تطبيق موسسات/ماينپاکی

 ماين پاکیشامل کردن . 1
در اجندای دولت در 

مالقات نيمه ساله   10جريان
  کميته

رسمی به  ارسال مکاتيب. 2
  .انگکمک کنند

برگذاری پنج ورکشاب . 3
  .کمک کنندگان در کابل

برگذاری جلسات تبادله . 4
در صورت که  معلومات 

  ضرورت باشد

رابطه با پنج کمک کننده . 5
  دخواھی.دا جديد از طريق 

پايان مارچ . 1
2016   

پايان مارچ . 2
2016 ،17 ،

  20و  19، 18

سپتمبر ھر . 3
  سال

به اندازه . 4
  ضرورت

يک کمک . 5
  کننده در سال

ير در يتغ* 
اولويت کمک 

  کننده

نل ير چيتغي* 
منابع مالی کمک 

  کننده

تعھد ضعيف از * 
  سوی دولت

  جنگ مداوم* 

انجام  /دادخواھی *
و رابطه دوامدار تبليغات 

دولتی ذيدخل  با ادارات 
  و کمک کننده

مشخص ساختن . 2
بعد از آلووګی  اندازه 
1380 )2001(  

ايجاد ميکانيزم تبادله معلومات . 1
و نيروھای نظامی بين  ANSFبا 

المللی برای بدست آوردن معلومات 

دفتر خدمات ماين پاکی ملل . 1
مرکز ماين پاکی ملل متحد برای /متحد

رياست انسجام و ھماھنگی /افغانستان

ايجاد ميکانيزم تبادله . 1
  .معلومات

پايان الی . 1
   2016جون 

  داومتجنگ م* 

کمبود معلومات * 

ارتباط و  دادخواھی * 
دوامدار و ارائه حمايت 
تخنيکی به وزارتخانه 
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  جنگاخير 

سروی و ثبت ساحات ملوث شده . 2
  در اثر جنگ ھای اخير

 .ماين پاکی

مرکز ماين /موسسات تطبيق کننده. 2
رياست /پاکی ملل متحد برای افغانستان
 .انسجام و ھماھنگی ماين پاکی

بعد از ساحات آلودھ . 2
بطور سيستماتيک  2001

  .ثبت ميشود

دقيق درباره   .پايان ھر ماه. 2
ساحات بعد از 

  2001جنگ 

عدم دسترسی * 
  .بدليل نا امنی

  ذيدخل ھای 

برگذاری ارتباط * 
مناسب با جامعه در 

مورد محدوديت ھای 
  امنيتی

تکميل نمودن . 3
سروی مناطق سروی 
  ناشده

سروی / MEIFCSتکميل نمودن . 1
  .باقيماندهمناطق غير تخنيکی 

مرکز ماين /موسسات تطبيق کننده. 1
رياست /پاکی ملل متحد برای افغانستان
دفتر و  انسجام و ھماھنگی ماين پاکی

 .متحد خدمات ماين پاکی ملل

اطمينان از تکميل سروی . 1
قريه جات باقيمانده به 

 صورت انفرادی

  جنگ دوامدار*   .پايان ھر ماه. 1

عدم دسترسی * 
  .بخاطر نا امنی

مرجع ضعيف *
  .معلومات

انجام روابط بھتر با * 
جوامع در مورد 

مشکالت امنيتی و بدست 
آوردن معلومات مورد 

  .نياز

جاری نگھداشتن   . 4
پالن کاری پيشنھاد 

معاھده منع ماين تمديد 
  ضد پرسونل

پالن کاری پيشنھاد تمديد بررسی . 1
 معاھده منع ماين ضد پرسونل

شرکا  ارائه معلومات تازه به . 2
  .بطور دوامدار

رسيدگی به ھدف پالن کاری . 3
معاھده منع ماين ضد پيشنھاد تمديد 

 .پرسونل

 MBTکميته بررسی . 1

کی ملل متحد برای مرکز ماين پا. 2
رياست انسجام و ھماھنگی /افغانستان
 .ماين پاکی

مرکز ماين پاکی ملل متحد برای . 3
رياست انسجام و ھماھنگی /افغانستان
 .موسسات تطبيق کننده/ماين پاکی

ھر سال  MBTپالن . 1
  .بررسی ميشود

پالن ھای بررسی شده . 2
MBT  ھمراه با تمام 
  .شريک ميشودشرکا

کيلومتر  276پاکسازی . 3
  .اراضی ملوث مربع 

از (ھر سال . 1
جوالی الی 

  )سپتمبر

  .ھر نومبر. 2

الی . 3
  2020.پايان

  جنگ مداوم* 

دريافت و ثبت  * 
ساحات آلوده 
باقيمانده از 

گذشته و 
ساحاتيکه بعد از 

آلوده  2001سال 
  شده اند

  کمبود منابع* 

بھبود بيشتر ارتقا * 
دريافت منابع مالی از 

دفتر خدمات ماين طريق 
رياست و  پاکی ملل متحد

انسجام و ھماھنگی ماين 
 پاکی

ارتقا ظرفيت برنامه . 5
برای پاسخدھی به 
  انواع جديد آلودگی

گذاری آموزش ھا بر اساس بر. 1
  .نيازمنديھا

بھبود بسته ھای آموزش ھا تا . 2
  .چالش ھای جديد شامل آن باشد

مرکز ماين پاکی ملل متحد برای . 1
رياست انسجام و ھماھنگی  /نستانافغا

 موسسات تطبيق کننده/ماين پاکی

ھمراه حمايت  موسسات تطبيق کننده. 2
مرکز ماين پاکی ملل متحد برای 

 .RSو  افغانستان

جلسات آموزشی ھر سال . 1
  .گرددداير مي

بسته ھای آموزشی در . 2
  .دوسال بھبود ميابند

پايان جون . 1
  ھر سال

در ھر شش . 2
  ماه

کمبود منابع * 
  مالی

مھمات استفاده * 
  شده جديد

بھبود بيشتر ارتقا * 
دريافت منابع مالی از 

دفتر خدمات ماين طريق 
رياست و  پاکی ملل متحد

انسجام و ھماھنگی ماين 
  پاکی

بدست آوردن معلومات * 
از منابع مورد نياز از 

 گفتگو/طرفداریطريق 
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شامل سازی  . 6
تعليمات آگاھی خطر 

ات منفجر مھم/ماين
 ناشده باقيمانده از جنگ

در فعاليتھای 
، ادارت وزارتخانه ھا

جامعه مدنی و شبکه 
  .ھای جامعه

پاليسی بر  ورقهانکشاف يک . 1
شموليت تعليمات آگاھی خطر 

مھمات منفجر ناشده باقيمانده /ماين
  .در تمام پروژه ھای از جنگ

رياست انسجام و ھماھنگی ماين . 1
 .پاکی

پايان دسمبر . 1  تثبيت و تھيه پاليسی . 1
2016.  

پروسه طويل * 
  .اداری دولت

کمبود منابع و * 
  .تعھد دولت

تبديلی کارمندان *
  .دولت

گفتگو و / دادخواھی * 
ارتباط دوامدار با ادارات 

  ذيدخل

حمايت دولت در . 7
تخريب مھمات نا ثبت 
شده، ذخاير و مھمات 

غير قابل استفاده، و در 
مديريت مھمات مورد 

  .و اسلحه

دادخواھی برای ساختن ديپوھای . 1
  ANSFمعياری نگھداری مھمات

حمايت دولت در نصب . 2
برای تخريت مھمات به  تکنالوژی

  .باز مھمات شکل

شناسايی مھمات بدون ثبت، . 3
  .ذخيره شده و غير قابل استفاده

تخريب مھمات غير / بازيافت. 4
  .قابل استفاده

م و ھماھنگی ماين رياست انسجا. 1
مرکز ماين پاکی ملل متحد برای /پاکی

موسسات تطبيق /ANFS/افغانستان
 .کننده

جای ستندرد ساختن . 1
نگھداری مھمات توسط 

ANSF. 

اتخاذ جديدترين تکنالوژی . 2
 .بازيافت مھمات توسط دولت

  .ثبت ذخاير شناسايی شده. 3

پور ھای تخريب را. 4
  .کردن

پايان دسمبر . 1
2019  

پايان دسمبر  .2
2019  

  ھر ماه. 4و  3

کمبود معلومات * 
درباره ذخاير 

  مھمات

مديريت * 
ضعيف نگھداری 

مھمات توسط 
ANSF 

گفتگو و / دادخواھی * 
ارتباط دوامدار با ادارات 

  ذيدخل و جوامع 

ھماھنگی برای ارتقا * 
در  ANSFظرفيت 

رابطه با مديريت و 
  گھداری مھماتن

افراد  کاھش تلفات . 8
در نتيجه ماين و  لکیم

مھمات منفجر ناشده 
 ، باقيمانده از جنگ

مخصوصا حفاظت 
اطفال در برابر اين 

  خطرات

کردن موضوعات حفاظت شامل  . 1
  .اطفال در تمام ابعاد ماين پاکی

شامل کردن موضوعات حفاظت . 2
اطفال بشمول تعليمات آگاھی خطر 

مھمات منفجر ناشده باقيمانده ماين و 
در تمام ادارات متمرکز بر  از جنگ
  اطفال

با دولت تا يک پاليسی و وکالت  . 3
يا سند قانونی را برای منع تجارت 

مھمات منفجر ناشده پس مانده 
 .باقيمانده از جنگ

رياست انسجام و ھماھنگی ماين . 1
دفتر خدمات ماين پاکی ملل  /پاکی
مرکز ماين پاکی ملل متحد برای /متحد

 .تطبيق کنندهموسسات /افغانستان

رياست انسجام و ھماھنگی ماين . 2
دفتر خدمات ماين پاکی ملل /پاکی
مرکز ماين پاکی ملل متحد برای /متحد

/ موسسات تطبيق کننده/افغانستان
  .جامعه مدنی

رياست انسجام و ھماھنگی ماين . 3
مرکز ماين پاکی ملل متحد برای  /پاکی

اضافه کردن موضوعات . 1
معيار ھای اظت اطفال در حف

امور ماين پاکی 
پاليسی و  SOPs،افغانستان

  ھای مربوطه

پيام ھای کليدی . 2
مھمات منفجر ناشده /ماين

در بسته  باقيمانده از جنگ
ھای شبکه جامعه مدنی 

  گرددشامل 

گذاری جلسات بر بر. 3
پاليسی منع قرار دادن پس 

جوالی . 1
2016   

 پايان دسمبر. 2
2016   

  ادامه دارد. 3

  کمبود منابع* 

  فقر* 

پروسه طوالنی * 
  اداری دولت

و ګفتګو  / دادخواھی 
  .ارتباط دوامدار
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  مانده با دولت .MoJ /افغانستان
اپديت نمودن  تجديد . 9

معيار ھا و استندرد 
ھای پروگرام ماين 

پاکی افغانستان با معيار 
ھا و استندرد ھای بين 

 المللی ماين پاکی

بررسی دوامدار ستندردھای . 1
معيار ھای (پاکی افغانستان ماين 

توسط ) امور ماين پاکی افغانستان
اداره ملی ستندرد کميته تخنيکی 

 .افغانستان

معيار ھای امور ماين پاکی ئيد تا. 2
توسط ستره محکمه  افغانستان
  GIRoA.ستندرد ھا

  .پاليسی ھا و معيار ھابررسی . 3

معيار ھای امور کميته تخنيکی . 1
اداره ملی ستندرد /ماين پاکی افغانستان

 .افغانستان

مرکز ماين پاکی ملل متحد برای . 2
 .اداره ملی ستندرد افغانستان/افغانستان

رياست انسجام و ھماھنگی ماين . 3
مرکز ماين پاکی ملل متحد برای  /پاکی

 افغانستان

تجديد، ترجمه /بررسی. 2و1
معيار ھای امور و تائيدی 

 ماين پاکی افغانستان

پاليسی ھا و انکشاف . 3
  .معيارھا

  ساالنه. 2و1

  سه ماھه. 3

پروسه طوالنی * 
  اداری دولت

اداره ملی با دادخواھی  
 ستندرد افغانستان

  
 
 
  

 )ادامه(پالن ھای عملياتی اھداف و  جدول -Aضميمه 
  

 مھمات منفجر ناشده باقيمانده از جنگحوادث ماين و تاثيرات فعاليتھای جوابی برای کاھش : 2- 3ھدف 
 

شاخص ھای   اداره مسوول  پالن عملياتی  ھدف
  ستراتيژيک

  کاھش خطر  شرح خطر  مراحل کليدی

دادخواھی و حمايت دولت . 1
افغانستان برای تھيه و تدوين 
پاليسی ملی معلولين و کمک 

  به قربانيان

گروپ ھای کاری ايجاد . 1
وزارت کار، که از سوی 

امور اجتماعی، شھدا و 
رھبری و  معلولين

وزارتخانه ھای مربوطه 
وزارت بشمول 
امداد ،موسسات ماليه

و  يتلولشرکا  مع قربانيان
DPOsحمايت ميشود .  

وزارت کار، امور اجتماعی، شھدا و . 1
رياست انسجام و با حمايت  معلولين

مرکز ماين پاکی ملل /ھماھنگی ماين پاکی
  .گرديشرکا و  متحد برای افغانستان

  .گروپ ھای کاری. 2

 /رياست انسجام و ھماھنگی ماين پاکی. 3
 .کی ملل متحد برای افغانستانمرکز ماين پا

ايجاد دو . 2و1
گروپ کاری و 

انکشاف يک پالن 
  .عملياتی

تخصيص منابع . 3
  .مالی

نھايی کردن و . 4
امداد تائيد پاليسی 

   2016پايان . 2و1

  2016پايان اپريل . 2

  2017پايان مارچ . 3

  

تبديلی * 
 کارمندان دولت 

پروسه اداری * 
  طوالنی دولت

کمبود منابع و * 
  تعھد در دولت

و دادخواھی  *
رابطه دوامدار و 

ارائه حمايت 
تخنيکی به 

 وزارتخانه ھای 
 و مشارکينذيدخل 
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ايجاد يک پالن عملياتی . 2
برای انکشاف پاليسی ملی 

  .يتلولمع

ايجاد کميته ھماھنگی و . 3
  .تعقيب

تخصيص منابع مالی . 4
 برای انکشاف پاليسی

يت لولمع/امداد قربانيانملي
پالسی ملی افغانستان برای (

  )نام پيش نويس. نمعلولي

 /رياست انسجام و ھماھنگی ماين پاکی. 4
 .مرکز ماين پاکی ملل متحد برای افغانستان

  .يتلولم/ قربانيان

و حمايت برای دادخواھی  . 2
وزارتخانه ھای مربوطه 

کار، امور اجتماعی،  وزارت(
وزارت  ,شھدا و معلولين
وزارت ،صحت عامه

وزارت امور ،معارف
وزارت احيا و انکشاف ،زنان
وزارت ،وزارت ماليه،دھات

در ) وغيره امور خارجه
پاليسی ھا و انکشاف 

ستراتيژی ھای مشخص برای 
  قربانيان/نلوليامداد مع

حمايت از گروپ ھای . 1
کاری بين وزارتخانه ھا 

برای  وزارت ماليهبشمول 
بخشی و پاليسی ھا انکشاف 

ستراتيژی ھای مشخص 
  امداد قربانيان/ينلولبرای مع

گی و ايجاد کميته ھماھن. 2
  پيگيری

تخصيص منابع مالی . 3
برای انکشاف پاليسی ھا و 

ستراتيژی ھای بخشی 
  امداد قربانيان/يتلولمع

 M&Eحميات از ايجاد . 4
  و ميکانيزم اجرأ

جلسه  20گذاری رب. 5
 وزارت ماليهبا  طرفداری

برای حمايت مالی 
ستراتيژی ھا و پاليبسی ھای 

وزارت کار، امور اجتماعی، شھدا و . 1
گر با ھمکاری و وزارتخانه ھای دي معلولين

مرکز /رياست انسجام و ھماھنگی ماين پاکی
 ماين پاکی ملل متحد برای افغانستان

وزارت کار، امور اجتماعی، شھدا و . 2
رياست انسجام و با ھمکاری  معلولين

مرکز ماين پاکی ملل /ھماھنگی ماين پاکی
  متحد برای افغانستان

رياست انسجام و ھماھنگی ماين . 3
مرکز ماين پاکی ملل متحد برای /پاکی

 افغانستان

ماعی، شھدا و وزارت کار، امور اجت. 4
رياست انسجام و با ھمکاری  معلولين

مرکز ماين پاکی ملل /ھماھنگی ماين پاکی
  متحد برای افغانستان

رياست انسجام و ھماھنگی ماين . 5
مرکز ماين پاکی ملل متحد برای /پاکی

 ACPDيت، لولو فدراسيون مع افغانستان

گروپ کارا بودن . 1
امداد /يتلولمعکاری 
مشترک قربانيان

وزارتخانه ھا و 
  پيگریکميته 

تخصيص منابع . 2
  .مالی

توسعه ميکانيزم . 3
  .M&Eکاری و 

بھبود حمايت . 4
از  وزارت ماليه

جلسه  20طريق 
  .طرفداری

جنوری الی دسمبر . 1
2016.  

جنوری الی دسمبر . 2
2016.  

پايان دسمبر . 3
2017.  

چھار جلسه . 4
در ھر  اریطرفد
  .سال

  

پروسه * 
طوالنی اداری 

  .دولت

کمبود منابع و * 
  .تعھد دولت

  

و دادخواھی  * 
پيگيری دوامدار 

 با وزارتخانه ھای 
  شرکا و ذيدخل 
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  )امداد قربانيان/معلولينگر انجمن ھای دي(  .يتلولمع/ امداد قربانيان
و حمايت دادخواھی  . 3

وزارت کار، امور اجتماعی، 
وزارتخانه و  شھدا و معلولين

انستتيوت ھای ديگر برای /ھا
برگذاری سروی ملی امداد 

  .قربانيان/ينلولمع

حمايت از انکشاف . 1
ميکانيزم ھماھنگی برای 

  .اجرأ سروی

انکشاف پالن عملياتی . 2
 ستراتيژی انکشاف ملی
ی لبشمول ميکانيزم عم

، پرسشنامه ھا، اساس کردن
  وغيره

حمايت از پروسه جمع . 3
ستراتيژی آوری معلومات 
  .انکشاف ملی

پروسه نظارت کمک با . 4
ستراتيژی  و اطمينان کيفيت

 .انکشاف ملی

وزارت کار، امور اجتماعی، شھدا و . 1
رياست انسجام و با ھمکاری  معلولين

مرکز ماين پاکی ملل /ھماھنگی ماين پاکی
 احصايهو دفتر  متحد برای افغانستان

  .)CSO(مرکزی 

وزارت کار، امور اجتماعی، شھدا و . 2
رياست انسجام و با ھمکاری  معلولين

مرکز ماين پاکی ملل /پاکیھماھنگی ماين 
و دفتر احسايه مرکزی  متحد برای افغانستان

)CSO(.  

وزارت کار، امور اجتماعی، شھدا و . 3
رياست انسجام و با حمايت  CSO/معلولين

مرکز ماين پاکی ملل /ھماھنگی ماين پاکی
 متحد برای افغانستان

وزارت کار، امور اجتماعی، شھدا و . 4
با حمايت  وزارت صحت عامه/معلولين

مرکز /رياست انسجام و ھماھنگی ماين پاکی
  ماين پاکی ملل متحد برای افغانستان

گذاری چھار بر. 1
  .مالقات ھماھنگی

توسعه پالن . 2
عملياتی و وسايل 

ستراتيژی سروی 
  .انکشاف ملی

گذاری سروی بر. 3
و جمع اوری 

ستراتيژی معلومات 
  .انکشاف ملی

 QAانجام . 4
  .دوامدار

پايان دسمبر الی . 1
2016.  

ی پايان دسمبر لا. 2
2016.  

حمايت دوامدار . 3
  2017الی پايان 

حمايت دوامدار . 4
  .2017الی پايان 

جنگ * 
امينت /مداوم
  .ضعيف

پروسه طويل * 
  .اداری دولت

کمبود منابع و * 
  .تعھد دولت

برنامه ريزی * 
حساس به جند 

کمبود (
ظرفيتھای زن 

در ساحات 
  .)دوردست

و ھی دادخوا * 
پيگيری دوامدار 

 با وزارتخانه ھای 
  شرکا و ذيدخل 

افزايش ارتباط * 
 .و شموليت جامعه

و حمايت از دادخواھی  .  4
وزارت کار، امور اجتماعی، 

وزارت ،شھدا و معلولين
/ و وزارتخانه ھا صحت عامه

انستتيوت ھا در توسعه 
  .تلوليديتابيس مع

حمايت از بررسی . 1
رھنمود ھا و وسايل برای 

  يت لولدرجه مع تثبيت
حمايت از انکشاف . 2

امداد /يتلولديتابيس ملی مع
 .قربانيان

وزارت کار، امور ،وزارت صحت عامه. 1
رياست با حمايت  اجتماعی، شھدا و معلولين

مرکز ماين /انسجام و ھماھنگی ماين پاکی
 پاکی ملل متحد برای افغانستان

وزارت کار، امور اجتماعی، شھدا و .2
رياست انسجام و با حمايت  معلولين

مرکز ماين پاکی ملل /ھماھنگی ماين پاکی
  متحد برای افغانستان

ئيد بررسی و تا. 1
ايل وس/رھنمود

سرتفيکيت اندازه 
  .يتمعلول

  .ايجاد ديتابيس. 2

پايان اگست . 1
2016.  

پايان دسمبر . 2
2017.  

پروسه * 
 طوالنی اداری

  .دولت

کمبود منابع و * 
  .تعھد دولت

و دادخواھی  * 
پيگيری دوامدار 

با وزارتخانه 
و کمک شرکا ،ھا

  .ذيدخل کنندگان

و تخصيص دادخواھی  . 5
ارائه درزمينه منابع مالی 

رياست انسجام و ھماھنگی ماين . 1شناسايی اولويت ھای . 1
مرکز ماين پاکی ملل متحد برای /پاکی

شناسايی اولويت . 1
ھا و پروژه ھای 

کمبود منابع و * پايان دسمبر ھر . 1
  .تعھد در دولت

و دادخواھی  * 
پيگری دوامدار 

با وزارتخانه 
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ين و لولمستقيم خدمات امداد مع
قربانيان در روشنی اولويت 

  .ھای وزارت

  وزارت

توسعه اسناد  حمايت از. 2
امداد /يتلولپروژه مع
  .قربانيان

حمايت از عملی کردن . 3
امداد /يتلولپروژه ھای مع

  .وزارت قربانيان

تمنت ديپارارتقا ظرفيت . 4
  .تخنيکی وزارت

پروژه M&Eحمايت . 5
/ امداد قربانيانھای اولويت 

  .يتلولمع

و حمايت  طرفداری. 6
پايداری پروژه ھای برای 
 .قربانيانامداد /يتلولمع

  با حمايت وزارتخانه ھا افغانستان

رياست انسجام و ھماھنگی ماين . 2
مرکز ماين پاکی ملل متحد برای /پاکی

  با حمايت وزارتخانه ھا افغانستان

و وزارتخانه ھای  موسسات تطبيق کننده. 3
رياست انسجام و ت مربوطه با حماي

مرکز ماين پاکی ملل /ھماھنگی ماين پاکی
 متحد برای افغانستان

رياست انسجام و ھماھنگی ماين . 4
مرکز ماين پاکی ملل متحد برای /پاکی

  با حمايت وزارتخانه ھا افغانستان

وزارتخانه ھای مربوطه با حمايت . 5
مرکز /رياست انسجام و ھماھنگی ماين پاکی

 متحد برای افغانستانماين پاکی ملل 

رياست انسجام و ھماھنگی ماين . 6
مرکز ماين پاکی ملل متحد برای /پاکی

ديگر با حمايت وزارتخانه ھا و  افغانستان
  کميته ھای ملی

  .وزارتخانه ھا

ارائه حمايت . 2
دوامدار و توسعه 

  .اسناد پروٰژه

جرأ پروژه ھای . 3
  .مشخص شده

بھبود ظرفيت . 4
ھای تخنيکی در 
وزارتخانه ھای 

  .مربوطه

برگذاری . 5
 M&Eمالقاتھای 
  .مشترک

گذاری بيست بر. 6
  .طرفداریجلسه 

  .سال

  براساس ضرورت. 2

بر اساس پالن اين . 3
  پروژه

  بطور دوامدار. 4

  ھر سه ماه. 5

  .2020پايان . 6

و کمک شرکا ،ھا
  .ذيدخل کنندگان
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 وپالن ھای عملياتی  اھداف جدول – Aضميمه 
 

 جندر و تنوع گسترش: 4ھدف 
  

شاخص ھای   اداره مسوول  پالن عملياتی  ھدف
  ستراتيژيک

  کاھش خطر  شرح خطر  مراحل کليدی

توسعه يک تھيه و . 1
پاليسی جندر و تنوع 
پروگرام ماين پاکی 

  افغانستان

  ذيدخل با ادارات دولتی  تفاھمنامه. 1

  .جندر گسترشبررسی ستراتيژی . 2

وردھا و موضوعات جندر آبررسی دست. 3
  .پاکیدر ماين 

موسسات بررسی اسناد مربوط به جندر . 4
  .ذيدخل و وزارتخانه ھای  تطبيق کننده

  .جندر و تنوع گسترشپاليسی انکشاف . 5

  .تخصيص بوديجه به جندر و تنوع. 6

مرکز ماين پاکی ملل متحد . 1
رياست انسجام /برای افغانستان

 .و ھماھنگی ماين پاکی

مرکز ماين پاکی ملل متحد . 2
موسسات ،برای افغانستان
رياست انسجام و و  تطبيق کننده

 .ھماھنگی ماين پاکی

مرکز ماين پاکی ملل متحد . 3
انسجام رياست  /برای افغانستان

و طرف و ھماھنگی ماين پاکي
  .سوم

  ادارات طرف سوم. 4

مرکز ماين پاکی ملل متحد . 5
 GWG/برای افغانستان

مرکز ماين پاکی ملل متحد . 6
رياست انسجام /برای افغانستان

  و ھماھنگی ماين پاکی

 تفاھمنامهامضا . 1

 GMSبررسی .2

راپور تکميل . 3
  .بررسی

راپور بر اسناد . 4
  .شده مکمل بررسی

 .پيشنويس پاليسی. 5

تخصيص . 6
  .بوديجه

   2016پايان جون . 1

  2016پايان جون . 2

  2016پايان اگست . 3

  .2016پايان اگست . 4

 .2016پتمبر سپايان . 5

  .2016 میپايان  .6

پروسه طوالنی * 
  اداری دولت

کمبود بوديجه * 
برای بررسی از 
  سوی طرف سوم

وضعيت غير * 
مرکز مستحکم 
کی ملل ماين پا

متحد برای 
 .افغانستان

پيکرد دوامدار با * 
وزارتخانه ھا از 

رياست انسجام جانب 
و ھماھنگی ماين 

  .پاکی

گروپ کاری جندر * 
پروگرام ماين پاکی 

 شده ميتواند افغانستان
به حيث بديل 

  ..قرارگيرد

بدست آوردن تعھد * 
رياست انسجام و 

 .ھماھنگی ماين پاکی

افزايش کاريابی . 2
ين و ديگر لول، معيزنان

گروه ھای از چشم 
افتاده در سطوح 

پروگرام ماين مختلف 

گذاری روابط با ادارات که در بخش بر. 1
يت و زنان فعاليت لولارتقا ظرفيت، مع

  .ميکنند

رياست انسجام و ھماھنگی .1
مرکز ماين پاکی /ماين پاکی

و  ملل متحد برای افغانستان

شناسايی و . 1
برگذاری شبکه ھای 

  .مربوطه

پريل از آغاز ا. 1
  2020الی پايان  2016

از آغاز اپريل . 2

کمبود منابع برای * 
ارتباطات و کمبود 

  فرصت ھا

ختالفات ممکن ا* 

با کمک دادخواھی  * 
  .کنندگان

رھنمودھای * 
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آموزش ھای آمادگی وظيفه از سوی . 2  افغانستان پاکی
  .پروگرام ماين پاکی افغانستان

مثبت گذاری و نگھداری تبعيض بر. 3
  .براساس قانون خدمات ملکی افغانستان

در نظر گرفتن سيستم سھميه برای . 4
  .ينلولزنان و مع

ارتقا آگاھی درباره ماين پاکی برای . 5
  .ادارات دولتی و غير دولتی

  مشارکين ديگر

و ھماھنگی رياست انسجام .2
مرکز ماين پاکی /ماين پاکی

 و  ملل متحد برای افغانستان
  ديگر یشرکا

رياست انسجام و ھماھنگی .3
مرکز ماين پاکی /ماين پاکی

و  ملل متحد برای افغانستان
  مشارکين ديگر

رياست انسجام و ھماھنگی .4
مرکز ماين پاکی /ماين پاکی

و  ملل متحد برای افغانستان
  مشارکين ديگر

ست انسجام و ھماھنگی ريا.5
مرکز ماين پاکی /ماين پاکی

و  ملل متحد برای افغانستان
  مشارکين ديگر

  

ايجاد و ارايه . 2
  .بسته ھای آموزشی

ت تبعيض امراع. 3
مثبت بر اساس 

  قانون خدمات ملکی

ت سھميه امراع. 4
  .خدمات ملکی

افزايش اشتراک . 5
کنندگان زن در 

واقعات مربوط به 
پروگرام ماين پاکی 

  .افغانستان

  2020الی پايان  2016

  2016پايان دسمبر . 3

از آغاز اپريل . 5
  .2020الی پايان  2016

  

  .در عملياتھا

کمبود تمايل * 
ازسوی استخدام 

  .کنندگان

حاکميت ضعيف * 
  .قانون

ظرفيت ھای * 
موانع / تخنيکی

فرھنگی، اجتماعی 
  .و امنيتی

  .مشخص

و روابط  دادخواھی * 
  .دوامدار

وکالت  ارتقا آگاھی، *
  و اجرأت

راه  ارتقا آگاھی از * 
  .ھای مٔوثر

  

ترويج مديريت . 3
پروژه ھای حساس به 

جندر و تنوع 
شناسايی، طرح، (

  )اجرأ، بررسی تاثير

) 2bو يا   2a(استفاده نشان گذار جندر . 1
پوزل وبحيث کمترين معيار در ارزيابی پر

  .ھا

) 2bو يا   2a(اجرأ نشان گذار جندر  . 2
  .در ساحه

ام و ھماھنگی رياست انسج. 1
مرکز ماين پاکی و  ماين پاکی

 .ملل متحد برای افغانستان

 .موسسات تطبيق کننده. 2

بررسی نشان . 1
گذار جندر در 

  .ارزيابی ھا

  .2016اپريل . 1

ادامه  2016از جون . 2
  .دارد

موانع فرھنگی، * 
  اجتماعی و امنيتی

ارتقا آگاھی از * 
نل ھای يطريق چ
  .مختلف

ارتقا آگاھی در . 4
پروگرام ماين پاکی 

و مشارکين  افغانستان
آن درمورد 

موضوعات جندر و 

  .گاھی از طريق مطبوعاتارتقأ آ. 1

ارتقأ آگاھی از طريق برنامه ھای . 2

رياست انسجام و ھماھنگی . 1
مرکز ماين پاکی  /ماين پاکی

و ملل متحد برای افغانستان
 وسسات تطبيق کنندهم

فھم جندر در . 2و1
پاکی بصورت ماين 
  .وسيع

بدست آوردن . 3

 2016از آغاز می . 1
  .ادامه دارد

 2016از آغاز می . 2

کمبود منابع * 
  .مالی

موانع اجتماعی، * 
  .فرھنگی و امنيتی

برای دادخواھی  * 
  .جذب منابع مالی

ارتقا آگاھی از * 
طريق چنل ھای 
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  .اجتماعی  .تنوع

 .تخصيص منابع. 3

رياست انسجام و ھماھنگی .2
مرکز ماين پاکی  /ماين پاکی

و  ملل متحد برای افغانستان
  موسسات تطبيق کننده

رياست انسجام و ھماھنگی . 3
مرکز ماين پاکی  /ماين پاکی

و  ملل متحد برای افغانستان
  موسسات تطبيق کننده

  ادامه دارد  .بوديجه

  .2016پايان اپريل . 3

  .مختلف

بھبود در نظر . 5
و تنوع گرفتن جندر 

در ميکانيزم ھای 
 کارت (ھماھنگی 

، ميزان اندازه ګيری
بررسی تاثير بعد از 

  )ماين پاکی وغيره

بررسی و شموليت جندر و تنوع در . 1
مقايسه نمرات يا کارت ميزان اندازه کارت 
، بررسی تاثير بعد از ماين پاکی و ګيری

  .ديگر اشکال

در نظر گرفتن شموليت پاليسی . 2
ع و جندر در تمام مواقع تنو شاملسازی
 .ھماھنگی

رياست انسجام و ھماھنگی . 1
مرکز ماين پاکی /ماين پاکی

 ملل متحد برای افغانستان
سيستم معلومات برای واحد (

 پاينت ھایو فوکل ) مديريت
  .موسسه تطبيق کنندهجندر

رياست انسجام و ھماھنگی . 2
مرکز ماين پاکی /ماين پاکی

و  ملل متحد برای افغانستان
.موسسات تطبيق کننده

پوردھی شکل را. 1
بررسی اسناد و 

شوند و مطابق 
 سازی شاملپاليسی 

جندر و تنوع اتخاذ 
  .گردد

انتشار وسيع . 2
 سازی شاملپاليسی 

  .جندر و تنوع

الی پايان جون . 1
2016.  

آغاز از اپريل . 2
الی پايان پالن  2016

  .ستراتيژيک

نع فرھنگی اوم*  
برابر استفاده در 

اين انوع در سطح 
  ساحه

ارتقأ آگاھی و شبکه * 
سازی از طريق 

اشخاص بانفوذ در 
سطح جامعه، و 
  پيگيری دوامدار

تقويت کارمندان * 
  ساحهدر زنانه 

ھا ديپارتمنت ايجاد . 6
جندر و )  يا دفاتر(

تنوع در ادارات 
پروگرام ماين پاکی 

و تخصيص  افغانستان
بوديجه برای فعاليت 

  .ھای جندر

پارتمنت ھای جندر و تنوع شموليت دي. 1
  .در ساختار اداری

توسعه اليحه وظايف مشخص برای . 2
  .کامندان اين ديپارتمنت ھا

استخدام کارمندان حرفه يی برای جندر . 3
  .و تنوع

تخصيص منابع مورد نياز ساالنه . 4
ياداوری خاص فعاليتھای جندر و تنوع (

  .)بايد در تمام بوديجه پروژه موجود باشد

رياست انسجام و ھماھنگی . 1
مرکز ماين پاکی /ماين پاکی

و  ملل متحد برای افغانستان
  يگردموسسات تطبيق کنندھتمام

اضافه کردن . 1
پارتمنت در دي

  .ساختار

انکشاف اليحه . 2
  .وظايف خاص

استخدام اقالً يک . 3
  .کارمند حرفه يی

 .تخصيص. 4
  .بوديجه مشخص

  2016پايان جون . 1

  2016می پايان . 2

  2016پايان جوالی . 3

  2016پايان اپريل . 4 

 

پروسه طوالنی * 
  .اداری دولت

کمبود ميل * 
مديريت  ازسوی

پروگرام ماين بلند
  پاکی افغانستان

  اختالف نظر* 

ترجيع کمک * 
  .کنندگان

با دادخواھی  * 
مقامات بلند رتبه 

ارتقأ / دولتی، گفتگو
آگاھی درمورد نياز 
تجديد ساختار برای 

موضوع جندر و تنوع 
پروگرام شرکا  با 

 ماين پاکی افغانستان

ارتقأ ظرفيت  ادامه. 7
ديپارتمت جندر و 

پروگرام ماين پاکی قناعت دادن به . 1
گرفتن ديپارتمنت برای درنظر  افغانستان

رياست انسجام و ھماھنگی . 1
مرکز ماين پاکی /ماين پاکی

شموليت . 1
گان جندر و نمايند

تعھد ضعيف *    2016جوالی . 1
ازسوی سطح 

/ دادخواھی / گفتگو* 
  ارتقأ آگاھی
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ترويج نقش آنھا در 
عملی کردن پاليسی 

جندر و  شاملسازی
  .تنوع

  ..تصميم گيریجندر و تنوع در سطوح 

انجام بررسی ظرفيت دوامدار کارمندان . 2
  .ديپارتمنت جندر و تنوع

انجام آموزش ھای مورد نياز برای . 3
  .کارمندان ديپارتمنت جندر و تنوع

برگذاری روابط تبادله معلومات جندر و . 4
تنوع به سطح ملی و بين المللی در ميان 

  شبکه ھای ماين پاکی

اطمينان اشتراک کارمندان جندر و . 5
به سطح (تنوع در برنامه ھای ماين پاکی 

  .)ملی و بين المللی

تخصيص بوديجه مشخص برای ارتقأ . 6
  .ظرفيت کارمندان جندر و تنوع

ملل متحد برای افغانستان

پروگرام ماين پاکی . 2
 .افغانستان

پروگرام ماين پاکی . 3
  افغانستان

رياست انسجام و ھماھنگی  .4
مرکز ماين پاکی /ماين پاکی

و  ملل متحد برای افغانستان
 .موسسات تطبيق کننده

پروگرام ماين پاکی .5
  .افغانستان

پروگرام ماين پاکی .6
  .افغانستان

  

تنوع در فيصله 
  .کردن

انجام بررسی . 2
  ظرفيت بطور مداوم

ارتقأ نيازمنديھای . 3
ظرفيت مشخص 
  .شده حل شوند

برگذاری شبکه . 4
  .ھای ارتباط

نماينده جندر و . 5
تنوع در برنامه ھای 

ماين پاکی در نظر 
  .گرفته شود

 .تخصيص. 6
 .بوديجه مشخص

.برای ارتقأ ظرفيت

بررسی ھای دوره . 2
  .يی ساالنه

  .براحساس ضرورت. 3

  .پروسه دوامدار. 4

  .مدارپروسه دوا. 5

  ساالنه. 6 

پروگرام مديريت 
ماين پاکی 
 .افغانستان
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 پروسه پالنگذاری ستراتيژيک اشتراک داشتند در شرکای که –Bضميمه 
  

ورکشاپ ھا و مذاکرات که باعث تھيه اين پالن ستراتيژيک شد اشتراک و اين پالن را ادارات ذيل در جلسات، 
 :بررسی کردند

  
AABRAR     کميته بين المللی صليب سرخ 

AAR‐Japan     موسسه ارتوپيديک کابل   
ALSO      ماينھا وپاکسازی ريزی ادارۀبرنامه 
AOAD      مرکز کشف ماين 

 اقتصاد وزارت     مشاورين تخنيکی افغان
 وزارت معارف    گان ماين پاکیکمک کنند

CCD      وزارت ماليه 
COEWCA     وزارت امور داخله 

 وزارت صحت عامه   موسسه ماين پاکی برای افغانستان
DAO      وزارت احيا و انکشاف دھات 

 مؤسسۀ ماين پاکی و رفاه افغانھا    گروه ماين پاکی دنمارک
DFID      SADC 

   SDA   ماھنگی ماين پاکیرياست انسجام و ھ
FODD      SIG/WRA 
FWF      مرکز ماين پاکی ملل متحد برای افغانستان 
GICH      مرکز ماين پاکی ملل متحد برای افغانستان 

HALO Trust     دفتر خدمات ماين پاکی ملل متحد 
HI      WDC 
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 مراجع دولت افغانستان -Cضميمه 
  

  ھزار ساله اھداف انکشافی
  

و تمام  مواد ) 2013( 1392الی سال  به کار گرفته شده و کشت شده  پرسونلتخريب تمام ماين ھای ضد : 23ھدف 
  . تخريب گردند) 2015( 1394ديگر الی سال  يهراانفج
23a :      شمار جوامع تحت فشار زياد  
23a )alt:(    ساحات خطرناک  

23b :      شمار مجموعی جوامع متاثر 
23c :      شمار افغانھا که مستقيماً از ماين ھا متاثر شده اند 
23d :      مھمات منفجر ناشده/شمار قربانيان ماين  

  
و تخريب تمام ذخاير  ترک شده ) 2007(سال  1386پرسونل ذخيره شده الی تخريب تمام ماين ھای ضد : 24ھدف 

  )2012( 1391منفجرۀ ديگر الی 
24a :    پرسونل ذخير شدهضد  تخريب شده شمار ماين ھای  
24b :     که بايد تخريب شوند مھمات منفجر ناشده باقيمانده از جنگقيمانده باشمار ذخاير  

  
  )ستراتيژی انکشاف ملی افغانستان(ستراتيژی انکشاف ملی افغانستان 

  
  )9صفحه (امنيت 

يباً پنج ھزار نفر در انفجار بدينسو تقر) 2001(سال  1380، که از مھمات منفجر ناشده يک تھديد جدی به افغانھا است
  . ھای ماين کشته يا زخمی شده اند

  . واليت کشور کامالً از ماين پاک است 32فعالً تنھا دو واليت از جمله 
  

  )61-59صفحه ( 5فصل 
 امنيت

بدينسو تقريباً پنج ھزار نفر در انفجار ھای ماين ) 2001( 1380، که از سال مھمات منفجر ناشده يک تھديد جدی است
  . کشته يا زخمی شده اند

  . واليت کشور کامالً از ماين پاک است 32فعالً تنھا دو واليت از جمله 
  

  )60-ص (گروه ھای مسلح غيرمسوول 
خطر است، بخاطريکه مخالفين دولت  موجوديت سالح، ذخاير مھمات و ماين ھا در ساحات مختلف افغانستان يک

  . ميتوانند آنرا برای فعاليتھای تروريستی استفاده کنند
  

   61صفحه  –ماينھا  مھمات  منفجر ناشده باقيمانده ازجنگ
مانع جدی در مقابل زيربنا ھا و بازسازی  اقتصادی  يکی ديگر ھا مھمات منفجر ناشده باقيمانده از جنگماين ھا و 

.. بدست آمد)   2007( 1386زمان تعين شده برای تشخيص و تخريب تمام ذخاير ماين ھای ضد پرسونل در . است
تنھا دو واليت از وجود ماين ھا بطور . اما موجوديت ماين ھای کشت شدھبرای زنده گی چھار مليون افغان خطر است

افغان در اثر انفجار ماين ھا زخمی  5000بدينسو تقريباً ) 2001( 1380آمار نشان ميدھد که از . زی شدهکامل پاکسا
اسلحه شناسايی نا شده و ذخاير مھمات و ماين ھا در ساحات مختلف افغانستان، يک تھديد اضافی به . يا کشته شده اند

  . برای فعاليتھای تروريستی استفاده کنندافغانستان ميباشد،  بخاطريکه مخالفين دولت ميتوانند آنرا 
  ۶١صفحه : ازبين بردن مھمات منفجر ناشده

، در ھماھنگی اھداف انکشافی ھزارساله افغانستان، ساحه ملوث به ماين ھا و )2010پايان ( 1389الی ماه جدی 
تخريب  2010ابل استفاده و ناکاره الی پايان ٪ کاھش خواھد يافت؛ تمام مھمات، غير ق70مھمات منفجر ناشده به 

 1391الی مھمات منفجر ناشده باقيمانده از جنگ/ ماين ھا ساحات ملوث به تمام ٪٩٠ھدف اينست که . خواھد شد
) 2013مارچ  1( 1391ھدف بعدی پاکسازی تمام ماين ھای ضد پرسونل جابجا شده الی .  پاکسازی شوند) 2012(
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بعد از  مھمات منفجر ناشده باقيمانده از جنگظرفيت برای ازبين بردن ماين ھا و . تاوا ميباشددر مطابقت معاھده او
  . ضرورت به تمديد ضرب االجل را دارد پروگرام ماين پاکی افغانستان، 2013

  
  ) 67ستراتيژيک انکشاف ملی افغانستان (شموليت موضوعات چندين جانبه به سکتور امنيت  5.1چوکات 

  
  محيط

برای بھبود امنيت، که باعث  مھمات منفجر ناشده باقيمانده از جنگ/ پاکسازی ماينو برنامه ھای  DIAGعملی ساختن 
  . زمين زياد برای استفاده زراعتی و انکشاف خواھد شد شدن اضافه

  
 ):129صفحه (خطرات امنيتی و اقتصادی 

  
افغانستان يکی از کشور ھای  شديداً . ت از کشور شدهنا امنی مداوم باعث ازبين رفتن زنده گی مردم و باعث مھاجر

. نفر را ھر ماه کشته يا زخمی ميکرد 61ماين ھای زمينی بطور اوسط ) 2006( 1385در . آلوده با ماين ميباشد
گی زنده  CBNفقرفيصد از مجموع نفوس زير خط  42تخمين کرد که )) 2007بھار ( NRVA 1386(سروی اخير 

افغانستان از جمله کشور .  جود است که ارقام ارايه شده درزمينه فقر و کمبود غذا باالتر ازين باشدگمان آن مو. دارند
 ھای جھان ميباشد که درترکيب نفوس آن ارقام نفوس اطفال بلند بوده و نفوس مساعد به کار رقم پايين را  نشان ميدھد  

 

 )2013-2009(پالن عملياتی ملی 
  

 )200صفحه (امنيت : ستون
  

 امنيت: سکتور
  

  اداره مسوول  چوکات زمان  طبقه  عملياتھا و فعاليتھای پاليسی  نتيجه متوقع
کاھش سطح تلفات 

مھمات در اثر 
، کاھش منفجر ناشده

شمار جوامع موثر و 
افزايش احتياط ھای 

  امنی

٪ ساحات ملوث 90پاکسازی 
مھمات منفجر / شناسايی شده ماين

 1391الی  ناشده باقيمانده از جنگ
)2012( .  

ھدف بعدی پاکسازی تمام ماين ھای 
ضد پرسونل جاسازی شده الی 

  )2013مارچ  1( 1391

 وزارت امور خارجه  2013-2008  انکشاف

تمام مھمات  منفجرۀ، غير تخريب 
  قابل استفاده و اضافی

وزارت امور   2013-2008  انکشاف
وزارت امور ،,خارجه
 داخله
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 روابط با دولت –Dضميمه 
  

 :دارای روابط ذيل با دولت ميباشد پروگرام ماين پاکی افغانستان
  

مرکز ماين پاکی ملل /رياست انسجام و ھماھنگی ماين پاکیپاکی با انکشاف، دادن ماين  ارتباط  در مورد  .1
يک ميکانيزم روابط را با تمام وزارتخانه ھا و ادارات مستقل از طريق مالقات ھا و  متحد برای افغانستان

 :، در نتيجه آن فعاليت ھای ذيل انجام شدهمجالس برقرار نموده است

  .اشخاص نکات تماس برای تمام وزارت خانه ھای ذيربط تعين شده اند *
  دبرگذار ميگردن ربع وارمالقاتھای ھمگاھنگی بطور منظم  * 
 پروژه ھای انکشافی بررسی  مرکز ماين پاکی ملل متحد برای افغانستان/رياست انسجام و ھماھنگی ماين پاکی* 

 . پالن شده توسط وزارتخانه ھا و انکشاف براساس سکتور برای پيشنھادات شان
  
  
 :ستراتيژيکدر اسناد مھمات منفجر ناشده باقيمانده از جنگدر مورد شموليت چالش ھای ماين و  .2

گروپ کاری که توسط عضو  ،مرکز ماين پاکی ملل متحد برای افغانستان/رياست انسجام و ھماھنگی ماين پاکی* 
  تشکيل شده بود حاصل نمود ساله اھداف انکشافی ھزار ساله 10پور برای را اقتصاد وزارت 

 جر ناشده باقيمانده از جنگمھمات منفما با وزارتخانه ھای مربوطه بخاطر شموليت چالش ھای ماين و * 
 .، در رابطه ھستيموغيره New Deal ،ھدف انکشاف پايدار،برنامه ھای اولويت ملی،PSPدر

  تعين فوکل پاينت ھا تقريباً در تمام وزارتخانه ھای مربوطه
  
  انتشار معلومات . 3
 .پاينت ھا از طريق ايميلبه تمام فوکل  پروگرام ماين پاکی افغانستانتوزيع اعالميه ھا و حقايق سريع * 
  
  .روابط به سطح منطقه. 4
  .در دفتر واليت) PDC(برگذاری جلسات کميته انکشافی واليات * 
  .جلسات بخشی در مورد تعليمات، زيربنا و منابع طبيعی* 
  .)PDMC(جلسات کميته واليتی مديريت اداره حادثات * 
  
  : پروگرام ماين پاکی افغانستانحمايت دولت از . 5
  
کمک  را موسسه تطبيق کننده،به ساحات مواد انفجاريه مورد ضرورت ماين پاکیدر انتقال  وزارت امور داخله* 

  .ميکند
  .موسسه تطبيق کنندهتصديق راپور مصارف منفجرات * 
  .کمک ميکند مواد انفجاريه در حفاظت  وزارت امور داخله*  
 .اقتصاد وزارت رای راپور نصف سال به ب موسسه تطبيق کنندهتصديق راپور ھای پيشرفت توسط * 
 .رياست انسجام و ھماھنگی ماين پاکیدرمورد مشالت شان در ساحات توسط  موسسه تطبيق کنندهحمايت * 
  .در معرفی آنھا به سطح حکومت واليتی موسسه تطبيق کنندهحمايت * 
  ).شاپ ھاآموزش ھا و ورک(تسھيل سفر برای خارجيان برای برنامه ھا در افغانستان * 
گان دولتی برای رھبری، ھماھنگی و حمايت برنامه ھای اريک منحيث  ادارۀ ملی آمادگی مبارزه با حوادث* 

 .پروگرام ماين پاکی افغانستانداير شده ملی، منطقوی و بين المللی  برای 
پاکسازی شده و حذف يی  ساحات گان دولتی برای تائيد نھامنحيث ار رياست انسجام و ھماھنگی ماين پاکی* 
  .شده
  .پاکی را امضا و تائيد ميکندمربوط ماين  تفاھمنامهھر معاھده و  وزارت امور خارجه* 
پور ھای کنوانسيون ھا را از طريق چينل ھای دولتی پروسس، تائيد و تسليم را پروگرام ماين پاکی افغانستان*

  .ميکند
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  .ترويج مشخصات ماين پاکی به سطح کابينه* 
  پروگرام ماين پاکی افغانستانبسيج منابع برای  رھبری* 
  .رھبری پروسه تائيد پالن ستراتيژيک ملی ماين پاکی* 
گان دولتی برای قبوليت و صدور اليسنس  فعاليت برای ادارات منحيث ار رياست انسجام و ھماھنگی ماين پاکی* 

  ماين پاکی
  کمک ميکند ار ھای امور ماين پاکی افغانستانمعيپروسه نھايی سازی در  اداره ملی ستندرد افغانستان* 
مواد  در جلسات شورای ملی امنيت برای عملی ساختن ستراتيژی ضد  رياست انسجام و ھماھنگی ماين پاکی* 

  اشتراک ميکندانفجاريه تعبيه شده 
کی را در پاشموليت ماين  مرکز ماين پاکی ملل متحد برای افغانستان/رياست انسجام و ھماھنگی ماين پاکی* 

  پالن ھای انکشافی واليتی تسھيل  ميبخشد
يک فوکل پاينت ماين پاکی را برای انسجام ماين پاکی در سطح  ادارۀ ملی آمادگی مبارزه با حوادثدفتر واليتی * 

  . واليات دارد


