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 گزارش مختصراز تطبيق برنامه "ارزيابی تاثيرات ماين پاکی"
  خورشيدی۱۳۹۳سال 

 
 تطبيق کننده: رياست انسجام و هماهنگی تطهير ماين 

 اداره ملی آماده گی مبارزه با حوادث
 

 عکس هايی از جريان تطبيق برنامه ارزيابی تاثيرات ماين پاکی در واليات هرات، سمنگان
 

U:مقدمه 

) به منظور بررسی نتايج تطبيق Post Demining Impact Assessment – PDIAارزيابی تاثيرات ماين پاکی (
پروگرام ماين پاکی در ساحات انجام ميشود. هدف از تطبيق اين برنامه اينست تا معلوم گردد که پاکسازی کشتزار های 
ماين و ساحات ملوث با مهمات منفجر ناشده  چه تاثيرات مثبت در بلند بردن سطح زنده گی و معيشت مردم محل داشته 

است. ضمنآ از طريق تطبيق اين برنامه سطح رضايت مستفيد شونده گان از چگونگی تطبيق عمليات ماين پاکی در محالت 
شان معلوم ميگردد. معموآل برنامه ارزيابی تاثيرات ماين پاکی باالی ده فيصد ساحات پاکسازی شده از ماين ها و مهمات 

 تکميل گرديد. معموآل ارزٻابی تاثٻرات ۱۳۹۳منفجر ناشده انجام ميشود. اين برنامه در ماه ثور شروع و در ماه ميزان 
ماٻن پاکی حد اقل شش ماه بعد از آنکه ٻک کشتزار ماٻن پاکسازی مٻګردد انجام مٻشود بناآ ساحات پاکسازی شده سال 

  برای ارزٻابی انتخاب شد.۱۳۹۲
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 معلومات کلی:

 است ) شدهCancel حذف (يا و)Clearسازی ( پاککشتزار ماين ۹۴۴  بتعداد۱۳۹۲درسال  •
  ده فيصد تمام ساحات تکميل شده بخاطر ارزيابی انتخاب شديا  هساح ۹۵از آنجمله  •
واليت کشور (پروان، پنجشير،بغالن، تخار، بدخشان، بلخ، سمنگان،  ۱۴ درساحات انتخاب شده برای ارزيابی •

  موقعيت داردکندهار، خوست، پکتيا، ننگرهار، لغمان، هرات وکابل)
  شده نتوانست  ناامنی ديده ه علت ولوگر) بز؛ هلمندواليت کشور (کند ۳ساحه در  ۹ •

 
 اهداف برنامه ارزيابی:

 ارزيابی تاثيرات ماين پاکی برای حصول مقاصد آتی انجام ميشود:

اطمينان از اينکه ساحات پاکسازی شده مطابق به اولويت های ملی بوده است و مردم در تعيين اولويت ها نقش  •
 داشته اند

 معلوم نمودن درجه رضايت مردم ازساحات پاکسازی شده و در مجموع از پروگرام ماين پاکی افغانستان •
چگونگی استفاده مالکين و يا مردم محل از ساحات پاکسازی شده و حصول اطمينان از اينکه ساحات پاکسازی  •

 شده توسط مستفيد شونده گان بصورت موثر استفاده ميشود
مشاهده تغييرات بوجود آمده در محالت بعد از پاکسازی کشتزار های ماين بمنظور حصول اطمينان از اينکه  •

 پاکسازی کشتزار های ماين باعث ايجاد تغييرات مثبت اجتماعی و اقتصادی در محل شده است
دريافت خواسته ها ونظريات اهالی محل و ضروريات ارگان های دولتی در پيوند به تطبيق برنامه های ماين  •

 پاکی
 حصول اطمينان ازمصرف موثر منابع ماين پاکی درساحات (تشخيص ساحات اصلی مملو از ماين) •

 
گراف ذيل تعداد ساحاتی که شامل برنامه ارزيابی تاثيرات ماين پاکی شده است را مقايسه به تعداد ساحات پاکسازی شده در 

 مختلف نشان ميدهد. حوزه های
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 :زون مرکزتطبيق برنامه ارزيابی تاثيرات ماين پاکی در 

  ساحه مورد ارزيابی قرار گرفت.31در زون مرکز بطور مجموعی 

 واليت پروان:

ساحه را احتوا ميکند.  مترمربع ۴۴۸۴۸۳ که مجموعآ تحت ارزيابی قرارگرفتپاک شده  ساحه ۱۳در واليت پروان 
پاکسازی اين ساحات توسط اياالت متحده امريکا، جاپان و صندوق وجهی ملل متحد تمويل شده است. از اين ساحات در 

)، MDC)،  ام دی سی (HALO Trustنتيجه انجام عمليات پاکسازی ماين توسط موسسات ملی و بين المللی هيلوترست (
 ضرب ۱۲۵ حلقه ماين ضد وسايط و ۵،  حلقه ماين ضدپرسونل۱۹۵)  به تعداد ATC) و ای تی سی (DDGدی دی جی (

 ۶شده است. قابل ذکر است که در جريان تطبيق برنامه ارزيابی تاثيرات ماين پاکی، تخريب و   کشفمهمات منفجرناشده
 تخرٻب مهمات منفجر ناشده تيم هایکشف گرديد (توسط مردم محل راپور داده شد) که به کمک  مهمات منفجرناشده عدد

   ازبين برده شد.موسسه اومر) EODای او دی (

 دستاورد ها:

 مطابق به معلومات ارائه شده توسط مستفيد شونده گان پاکسازی ساحات مذکور به نتايج ذيل منتج شده است: 

 ۱۵۰۰۰افغانی و يک تن جواری به ارزش  ۵۸۱،۲۸دو تن گندم به ارزش از ساحات پاکسازی شده ساالنه  •
 افغانی محصول جمع آوری ميگردد

  غرس شده است بته تاک انگور۲۰۰در ساحات پاکسازی شده  •
 چوب سوخت و بته جمع آوری ميگردد  افغانی۴۰۰۰۰۰ به ارزشاز ساحات پاکسازی ساالنه شده  •
 فاميل از علفچر ۳۰۰ درحدود  مواشی فاميل از آب آشاميدنی استفاده ميکنند و۲۰۰۰ازاثر پاکسازی کانال آب  •

 ايندهای پاک شده استفاده مينم
 د نزنده گی ازساحات پاک شده کوه ها بخاطر شکار استفاده ميکنجهت پيشبرد فاميل ۱۵در حدود  •
  فاميل۱۵۰آب آشاميدنی و نگهداشت برای  بمنظور حوض ذخيره آب پاکسازی •

 

تصوير زير يک تعداد بم های خوشه يی را نشان ميدهد که درجريان تطبيق برنامه "تامين ارتباط با مردم محل" 
)Community Liaisonکشف و به کمک تيم تخريب مهمات از بين برده شدند  ) توسط تيم ارزيابی تاثيرات ماين پاکی

 گرديده است. 
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 چالش ها:

در جريان تطبيق ارزيابی تاثيرات ماين پاکی، بعضی نارسايی هايی نيز تشخيص داده شد که خالصه آن در ذيل شرح داده 
 ميشود. 

مردم قريه خروطی ولسوالی بگرام شکايت نمودند که در ساحات پاکسازی شده آنها ماين پيدا گرديده ولی به  •
مشکالت شان رسيده گی صورت نگرفته است. برعالوه در ساحات همجوار ساحات پاکسازی شده، يک ماين 
باالی واسطه نيرو های بٻن المللی و يک ماين ديگر باالی مواشی و ماين سومی حين اعمار منازل رهايشی 

  بعد از بررسی تيم تطبيق برنامه ارزيابی تاثيرات ماين ماين، معلوم گرديد که .توسط مردم محل کشف شده است
ماين ها دريافت شده در  ان  قسمت از ساحات که قبال" از  طرف مردم در خواست پاکسازی ان صورت نگرفته 
بود و هم توسط تيم های پاکسازی شامل پروسه پاکسازی  نگرديده بود پيدا گرديده است که ضرورت به سروی و 

 پاکسازی دارند. 

مردم قريه ميرهللا ولسوالی مرکز واليت پروان شکايت داشتند که در ساحه پاکسازی شده يک حلقه ماين باالی  •
يکی از مشکالت عمده درين است که يکی از موسسات ماين پاکی باالی ساحات مواشی آنها انفجار نموده است 

گر اعتماد نداشته بناآ مسير رفت آمد تيم خود را به ساحات کاری شان که ازبين يکی از پاکسازی شده موسسه دي
ساحات پاکسازی شده ميگذرد دوباره چک نموده بودند 

 که مارک های آن در ساحه قابل مشاهده است

واقع قريه  ۰۱۴  کشتزار ماين پاکسازی شده نمبر در •
کوه لکار ولسوالی گلبهار باالی يک راس مواشی مردم 

دوحلقه محل حادث ماين صورت گرفته است. ضمنآ 
گر در اثر تحقيقات بعدی تيم ارزيابی تاثيرات ماين دي

ماين از همان ساحه پاکسازی شده يافت شده است. بعد 
از تحقيقات معلوم گرديد که ماين های يافت شده از اثر 

جاری شدن آب باران از ساحات ناپاک که در قسمت 
های بااليی کوه موقعيت داشت به ساحات پاکسازی شده 
آورده شده است. قابل ذکر است که ساحه مذکور دوباره 

توسط موسسه مربوط پاکسازی گرديد. بمنظور جلوگيری از لغزيدن ماينها در ساحات پايينی، پيشنهاد ميگردد که 
حتی االمکان ساحات بااليی تپه ها و کوه ها اول و متعاقب آن ساحات پايينی آن پاک شود. اٻن پٻام به موسسات 

ماٻن پاکی رسانٻده شد و به مشکل رسٻده ګی صورت ګرفت. عکس فوق مردم محل را در قرٻه کوه لکار 
 ولسوالی ګلبهار را در جرٻات تطبٻق برنامه ارزٻابی تاثٻرات ماٻن پاکی نشان مٻدهد.

 

 واليت پنجشير:

 ساحه پاک شده درقريه جات خارو وآرزومربوط ولسواليهای حصه اول وشتل تحت برنامه ارزيابی 3درواليت پنجشير  
 مترمربع ساحه را احتوا ميکند. درين ساحات درجريان پاکسازی ۱۱۴۷۸۷تاثيرات ماين قرار گرفت که بطور مجمومی  

 ضرب مهمات ۷۷ حلقه ماين ضد پرسونل و ۲۹توسط تيم های ماين پاکی موسسات دی دی جی و اومر به تعداد 
 فير مرمی های خورد کشف و ازبين برده شده است. پاکسازی اين ساحات توسط اياالت متحد امريکا ۲۴۰منفجرناشده و 

تمويل گرديده است.
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 : کابلواليت

.  قرار گرفت تاثيرات ماين تحت برنامه ارزيابی متر مربع۳۸۹۴۸۷ به مساحت مجموعی ساحه ۱۵در واليت کابل 
 حلقه ۱۰۵پاکسازی اين ساحات توسط اياالت متحد امريکا، تمويل گرديده است. درين ساحات در جريان پاکسازی به تعداد 

 ضرب مهمات منفجر ناشده توسط تيم های موسسات ماين پاکی دافا، دی دی جی، ای تی سی و ۱۰۱ماين ضد پرسونل و 
هٻلوترست کشف و از بين برده شده است. مشاهدات تيم ارزيابی تاثيرات ماين پاکی در سطح ولسوالی های قرار ذيل 

 ميباشد:

  

 ولسوالی شکردره واليت کابل:

 که خلص آن صورت ګرفتو اهالی قريه های مذکور مصاحبه مستفٻد شونده ګان  شده با سازیبعد از مشاهده ساحات پاک
 در ذٻل تحرٻر است. 

 يافته ها:
 از کار ماين پاکی راضی بودند واز کاروزحمت کشی موسسات ماين پاکی ذيلاهالی ورئيس شورای قريه های 

. ضمنآ بعضی مشکالت را نيز مطرح کردند که خالصه آن ذيآل نقل ميگردد:  نمودندسپاسگزاری 
 
 تسليمی ساحه پاک شده بصورت شايسته آن صورت نگرفته است. به اساس اظهارات مردم ،در قريه کاريزباال •

محل، چون در ساحات پاک شده قبل از پاکسازی حادثات ماين صورت گرفته بود وتلفات جانی را نيز در قبال 
داشته است بناآ باوجوديکه مردم محل ميدانند که ساحات مذکور پاکسازی شده است ولی هنوز از داخل شدن به آن 

چون در جريان ساحه تسليمی هراس دارند. دليل اين ترس را رئيس شورای قريه و مردم محل چنين بيان داشتند "
مستفيد شونده گان حضور نداشتند و اوراق تسليم دهی ساحه را ملک قريه بدون اينکه در جريان تسليم دهی حضور 

 مردم توقع داشتند که بايد مردم ر خانه خويش امضا نموده است بناآ هنوز هم از ساحه ترس داريم".دداشته باشد 
محل يا مستفيد شونده گان در جريان تسليم دهی در ساحه پاکسازی شده حضور ميداشتند و شاهد گشت و گذار ماين 

پاکان در ساحه ميبودند.  
 

 درمحلی بنام باغان اطالع حاصل نموديم. نوعيت بمب  ولسوالی شکردرهاز موجوديت يک عدد بمب در قريه کاريز •
 يکی از موسسات سه ماه قبل در مورد بمب مذکور به، معلوم نيست ولی به اساس معلومات احمد جان مالک باغ

 ساحه بمب را تثبيت کرده ولی تاهنور هيچ آن موسسهاطالع داده است. کارمندان ماين پاکی که در ساحه موجود بود
 ی برای تخريب آن صورت نگرفته است.اقدام

 دو باره از ولی کرده بود ی خود دو راکت سکر را مخفين قبال درزم ازقريه کاريزباال به اسم هزارگلیشخص •
 راکت ها را کشف و ين ایتقاضا دارد که موسسات ماين پاکمذکور شخص. ميکرد خطر احساس آن آوردن يرونب

 از ساحه دور نمايند.
 

 قبل دو حلقه ی ياد ميشود در سالهايکی پی بی محله که بنام بين هم درايگری در ساحه د کاريزباالبه گفته مردم محل •
 ضد وسايط توسط دو شحص که خود آنها نيز از همين قريه بودند و قبآل شهيد شده اند جاسازی شده بود. مردم ينما

قريه مطمئن بودند که ماينهای مذکور هنوز در ساحه موجود استند. آنها گفتند که ساحه ماين برای شان معلوم است 
. از ميان بردارد و ولی محل دقيق آنرا نميدانند بناآ از تيم های ماين پاکی تقاضا نمودند تا ماين ها مذکور را کشف 

 موضوع به مرکز ماٻن پاکی ملل متحد راپور داده شد.
 

 در مورد چگونگی کار سروی در محالت شان پرسيديم – آنها در جواب ما گفتند که کسی تا ت فوق مردم محال زا •
بحال بنام تيم سروی ازما چيزی نپرسيده است. آنها اضافه نمودند که تيم های سروی چند سال قبل به محل آمده 
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دراين يکی دو  در  اين دو سال اخير کدام تيم نيامده اند بودند و ما ساحات مشکوک را برای شان نشان داديم ولی 
 سال کسی نيامده است 

 

   ناحيه هشتم مرکز کابل:قريه حشمت خان
 

 موجود بود. مردم محل ميگفتند که تسليم دهی ساحه ۰۸۹۸ ساحه پاکسازی شده نمبر شکايت در قسمت تسليمی •
مذکور بصورت منظم انجام نشده است ٻعنی اٻنکه مردم در تسلٻم دهی ساحه دعوت نشده بودند. موضوع از 

 طرٻق مرکز ماٻن پاکی ملل متحد برای افغانستان به موسسه مربوط ابالغ شد.
  

ساحات شاکی بودند. ملک قريه چنين گفت "ساحه ايکه در آن قبآل حادثه ماين اولويت بندی مردم محل در قسمت  •
  باالی مردم محل رخ داده به حالت خود باقی مانده ولی ساحات همجوار آن پاکسازی گرديده است.

 

 :ولسوالی گلدره
 شکايت داشتند؛ نظر به گفته مردم محل، تيم لويت بندیواز تيم های سروی درقسمت اومحل ومسوولين آن ولسوالی  مردم

 های سروی به خواست های آنها توجه ننموده اند.

 :ولهپددشت 
 ايکه  قرار داشت موجود نبود اما مردم محل از حادثهارزيابی تاثيرات ماين پاکی که تحت برنامه ۸۶۴ نمبرمشکل درساحه

بعد از بررسی ساحه حادثه   رخ داده بود شکايت داشتند. آنراس مواشی درساحه همجوار ودو  هشت ساله يک پسرباالی
معلوم گرديد که يک اندازه تاخير در پاکسازی ساحه که در آن حادثه رخ داده صورت گرفته است. همچنان يک ساحه 

 متر در بين سه ساحه پاکشده از سروی و پاکسازی باز مانده ۱۵ متر و عرض ميانگين ۲۰۰مثلث شکل به طول تقريبی 
بود که بايد شامل يکی از ساحات پاکسازی آن قبآل تکميل گرديده شامل ميگرديد. ساحه مذکور بعد از بررسی سروی 

 ګردٻده و در پالن پاکسازی ٻکی از پروژه های آٻنده شامل شده است.
 

:ولسوالی پغمان  
اما درساحه قعله  خاصی در ساحات پاکسازی شده مشاهده نشد.  مشکلميکردند و کدامازساحات پاک شده استفاده مردم 

 ارزيابی تاثيرات ماين پاکی توسط تيم اطراف آن  موجود بود که  اسلحه ثقيله منفجرناشدهمرمیحکيم خان يک ضرب 
 خبرداده شد. ) مرکز ماين پاکی ملل متحدHotlineاخذ شکايات ( و به نمبرنشانی

 
 :ولسوالی کلکان

 درجريان تطبيق برنامه ارزيابی تاثيرات ماين پاکیهمچنان تيم ميگيرد.  استفاده صورت  شده برای علفچر پاکساحاتاز 
يکی  بعد از نشانی ساحه به  که دريافت نمودندقبرستان قريه بابه قچقار منفجرناشده را نيزدرمرمی اسلحه ثقيلهيک ضرب 

 از موسسات ماين پاکی در اطالع داده شد.
 
 

زون شمالشرق تطبيق برنامه ارزيابی تاثيرات ماين پاکی در 
مورد ارزيابی قرار گرفت. ارزٻابی در  مترمربع ۷۱۷۱۲۵ ساحه پاک شده به مساحت مجموعی ۲۰در زون شمالشرق 

والٻات بدخشان، تخار و بغالن انجام شد. پاکسازی اين ساحات توسط اياالت متحد امريکا، دولت جاپان و صندوق وجهی 
 منفجر ناشده توسط تيم  ضرب مهمات۴۵ ماين ضد پرسونل و  حلقه۳۳۶ملل متحد تمويل گرديده است. از اين ساحات 
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 از ساحات پاکسازی شده برای تخريب گرديده است.های ماين پاکی مؤسسات هيلوترست، ام دی سی و ای تی سی کشف و 
 مقاصد ذيل استفاده بعمل ميايد:

  افغانی؛ ۷۴۲۸۰۰ تن گندم به ارزش ۵۲آوری جمع  •
   پستهنهال  اصلهغرس هزار •
   راس مواشی از ساحات علفچر استفاده ميکند۵۰۰ •
 ميکننداستفاده از آن  فاميل  ۵۰  کانال درولسوالی کلفکان واليت تخار که بتعداد يکپاکسازی •

 

 عکس های فوق ساحات پاکسازی شده را در قرٻه ورسک مرکز فيض اباد واليت بدخشان و مرکز ولسوالی کلفکان نشان ميدهد.

ی موجود: ها چالش

 در جريان تطبيق برنامه ارزيابی تاثيرات ماين پاکی، يک تعداد چالش های نيز مشاهده گرديده که در ذيل تحرير است:

 آنها ادعا داشتند که  ولسوالی هزارسمچ واليت تخار از برنامه ساحه تسليمی –مسئولين محلیناراضی بودن  •
 موسسات ماين پاکی آنها را بطور منظم در مراسم تسليم دهی ساحات پاکسازی شده دعوت نميکنند

 
) باالی يک ۰۰۱۷مردم قريه دشت چنار ولسوالی رستاق واليت تخار شکايت داشتند که درجوار ساحه پاکشده ( •

نفر و يک راس گاو حادثه انفجار ماين رخ داده است.. تيم تحقيقاتی مرکز ماين پاکی ملل متحد و رياست انسجام 
 در بين دوساحه پاکسازی شده   متر۳۰۰ متر در ۳۰۰تطهير ماين بعد از تحقيق دريافتند  که يک ساحه به اندازه 

از سروی بازمانده بود که حادثه در همين ساحه اتفاق افتيده است. اين نشاندهنده تطبيق ضعيف سروی تخنيکی 
پوليگون های به تٻم های سروی تفهٻم شد تا ساحات مشکوک را که شامل توسط تيم های پاکسازی بوده است. 

سروی شده سروی غير تخنيکی نمی باشد بعد از تحقيق تخنيکی و جمع اوری معلومات بيشتر از مردم محل 
 شامل پاکسازی نمايند.

 

 :زون غربتطبيق برنامه ارزيابی تاثيرات ماين پاکی در 

 را احتوا ميکند. درين ساحات تيم  مترمربع۴۲۲۳۰۲ساحه تحت برنامه ارزيابی قرار گرفت که جمعاْ مساحت  ۸به تعداد 
منفجر ناشده را کشف و تخريب  ضرب مهمات ۲حلقه ماين ضد وسايط و  ۴های ماين پاکی موسسه هيلوترست به تعداد 

آن توسط  ساحه نموده اند. از جمله ساحات پاکسازی شده، پاکسازی چهار ساحه آن توسط  صندوق وجهی ملل متحد، سه
 از ساحات پاک شده در موارد ذيل استفاده . توسط اياالت متحده امريکا تمويل گرديده است ويک ساحه ديگرانگلستان، و 

 به عمل ميايد:
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  ساالنه افغانی۸۰۰۰۰ سير گندم به ارزش ۸۰آوری جمع  •
وغيره به ارزش ، کدو، پياز   ، رومیجان سياهنترکاری باب به شمول باميه و فاصليه؛ بادیحاصل  •

 افغانی۱۲۰۰۰۰
  افغانی۱۵۰۰۰۰انگوربه ارزش حاصل  •
  ساالنه افغانی۵۳۵۰۰۰نهال به ارزش  ۱۰۷۰۰ازدرک فروش قوريه زردآلو و بادام  •
  افغانی۲۶۰۰۰ بته گل مرسل ۶۵۰ازدرک فروش  •
  افغانی۱۵۰۰۰ به ارزش گلهافروش گل جريب بند و انواع ديگراز درک  •
دوساحه ديگر ازين است. در  معلمين ومهاجرين درنظرگرفته شده  برای شهرک پاکسازی شده اعماردر دوساحه •

غرس و قروغ  ميشود ) ازکشورايران واردHelpمجموعه بعدازپاکسازی يکنوع بته گياهی به کمک موسسه (
  گرديده تاازانتقال ريگ به عقب دروازه های مردم محل جلوگيری به عمل آيد

 
هر يک قسمت ساحه پاک شده که به شهرک جبرئيل ميرسد همين اکنون تحت اعمارمنزل رهايشی بوده که ارزش  •

  افزايش يافته است افغانیميليون 2زمين مذکور درحال حاضر قطعه 
 

  اهالی محل: مشخصخواسته های

 وتقاضای چک  مشکوک بودندکنارچپ کانال آب داخل شهرک جبرئيلمردم از مصئونيت ساحه واقع در  •
 آنرا نمودندوپاکسازی 

 
 ساحات خطرموجود درقريه کوهستان ولسوالی کوهسان ) H/5764 کيلومتری قسمت شرق ساحه پاکشده (۴در •

 کيلومتری شمال اين ساحه ساحات ۲درآنرا دارند. پاکسازی  است و مردم تقاضای  سروی هم شدهاست که
 موجود است که تا بحال سروی نشده است. مشکوک 

 
 : جنوبحوزهتطبيق برنامه ارزيابی تاثيرات ماين پاکی در 

 تحت برنامه ارزيابی تاثيرات ماين پاکی قرار گرفت. از اين مترمربع ۴۹۶۰۰۳۵ پاک شده به مساحت مجموعی ساحه ۱۷
 ۶۵۲حلقه ماين ضد وسايط و  ۴۷ ماين ضد پرسونل حلقه ۸۶ساحات موسسات ماين پاکی دافا و ام سی پی ای  به تعداد 

 که توسط امارات متحده عربی واياالت متحده امريکا تمويل گرديده تخريب گرديده استمنفجر ناشده کشف وضرب مهمات 
 است از ساحات پاک شده در موارد ذيل استفاده به عمل ميايد:

 افغانی۱۰۵۵۵۰۰ تن گندم به ارزش ۷۴آوری جمع  •
  افغانی۱۰۰۰۰۰ترکاری و پياز به ارزش حاصل  •
  افغانی۷۰۰۰۰۰کشت تربوز به ارزش  •
  راس مواشی ازآن۴۶۰پاکسازی ساحات مالچرو استفاده  •
ارزش زمين جهت اعمار منازل به ارزش بلند رفتن  •

  . افغانی۴۶۰۰۰۰
تصوير از ساحات پاک شده درقريه نوی دی ولسوالی 

 مشغول کار دهقانی آن دامان واليت قندهار که مردم
 هستند
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 :زون شمالتطبيق برنامه ارزيابی تاثيرات ماين پاکی در 

 تحت پوشش برنامه ارزيابی تاثيرات ماين پاکی قرار  متر مربع۴۵۳۳۶۴ به مساحت مجموعی ساحه 11در زون شمال 
 ضرب مهمات منفجر ۵۴ ماين ضد پرسونل و حلقه ۱۳۷  گرفت. ازين ساحات موسسات ماين پاکی هيلوترست و اومر

ناشده کشف و از بين برده شده است که ازفند جرمنی ، ناروی ، دفيت تمويل گرديده است از ساحات پاک شده مذکور در 
 موارد ذيل استفاده به عمل ميايد:

  افغانی۴۰۰۰سير گندم به ارزش  ۴۰آوری جمع  •
  افغانی ۸۰۰۰سير به ارزش  ۸۰کچالو حاصل  •
   راس مواشی ازآن5432پاکسازی ساحات مالچرو استفاده  •

 

: هاچالش  

آن  مردم خواهان پاکسازی  ومشکوک بودواليت بلخ  قريه سيغانچی ولسوالی خلم ۵۸۰۷ چشمه باال جوار ساحه نمبر ساحه
 استند.

 

زون شرق تطبيق برنامه ارزيابی تاثيرات ماين پاکی در 

 تحت پوشش برنامه ازيابی تاثيرات ماين پاکی قرار گرفت. از ۱۷۶۴۹۳در زون شرق هفت ساحه به مساحت مجموعی 
ماين  دوحلقه ، حلقه ماين ضد پرسونل۸۹اين ساحات تيم های موسسات ماين پاکی ای تی سی، ام دی سی و اومر به تعداد 

پاکسازی اين ساحات توسط اياالت متحده امريکا تمويل گرديده ضرب مهمات تخريب گرديده است.  ۱۳۵ضد وسايط و 
 است. از ساحات پاک شده در موارد ذيل استفاده به عمل ميايد:

   افغانی۶۸۰۰۰ سير برنج به ارزش ۴۰۰آوری جمع  •
 استفاده ميکنند راس مواشی ۵۰۰ از علفچر ساحات پاک شده به تعداد •
 پاکسازی صحن مکتب درمرکز واليت جالل اباد •

 

 : هاچالش

 همچنان مردم محل خواهان پاکسازی ساحات سروی شده قريه قرغه ای ولسوالی سرکندوی واليت لغمان گرديدند. آنها
 را نمودند.تقاضای تدوير کورس اگاهی ازخطرات ماين برای مردم ولسوالی قرغه ئی 

 

 :زون جنوبتطبيق برنامه ارزيابی تاثيرات ماين پاکی در 

 متر مربع تحت پوشش برنامه ارزيابی تاثيرات ۲۲۵۹۵۳در زون جنوب به تعداد پنج ساحه پاک شده به مساحت مجموعی 
 حلقه ماين ضد پرسونل ۶۹ماين پاکی قرار گرفت. تيم های  موسسه ام دی سی و ام سی پی اياز اين ساحات به تعداد 

کشف و تخريب نموده اند. پاکسازی اين ساحات توسط کشور اياالت متحد امريکا تمويل گرديده است. از ساحات پاک شده 
 در موارد ذيل استفاده به عمل ميايد:

  افغانی۳۰۶۰۰۰ چوب به ارزش مترٻک تن ۲۸آوری جمع  •
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  افغانی۱۸۱۲۴۰کشت رشقه برای مالچر به ارزش  •
  پاکسازی ساحات که مردم برای معيشت ازچوپ و علف استفاده ميکند •

 

 تاورد های کلی در ساحات که تحت برنامه ارزيابی تاثيرات ماين پاکی قرار گرفت: دس

 قرار گرفت، در معيشت مردم تغيرات مثبت ۱۳۹۳ ساحه ای که تحت پوشش ارزيابی تاثيرات ماين پاکی در سال ۸۶از 
 ذيل مشاهده گرديد.

U:درعرصه اقتصادی 

افغانی؛ ميوه جات مختلف  ۴۰۹۲۴۰ انواع ترکاری باب به ازش ، افغانی۱۰۸۸۱۹۱به ارزش  گندم تن ۱۲۹ جمع اوری
 افغانی؛ ۵۷۶۰۰۰ درخت پسته زرد آلو و بادام؛ ازدرک غرس  نهالها مثمرحاصالت مبلغ ۴۰۰۰ افغانی غرس ۸۵۰۰۰۰

 ۶۸۰۰۰ افغانی و برداشت سه تن برنج مبلغ ۱۵۰۰۰ افغانی؛ يک تن جواری مبلغ ۷۰۶۰۰۰جمع آوری چوب به ارزش 
افغانی.  

U:درعرصه اجتماعی 

راس مواشی از علفچر های پاک شده  ۱۱۹۹۲ فاميل از آب آشاميدنی استفاده ميکنند و ۲۰۰۰ازاثر پاکسازی کانال آب 
  فاميل از کوه پاک شده برای شکار استفاده ميکند۱۵استفاده مينمودند همچنان 

U:درعرصه احياء مجدد و بازسازی 

؛ پاکسازی يک  در قراء و قصباتسرک های فرعی، آب آشاميدنی و نگهداشت بمنظور کانال حوض ذخيره آب پاکسازی
 افغانی؛ ۲۰۰۰۰۰۰قسمت ساحه که عمْال منازل اعمار ميگردد درشهرک جبرئيل واليت هرات وبلند رفتن قيمت زمين الی 

 فاميل از آب آشاميدنی ذخيره آب پاک شده استفاده ميکند؛ پاکسازی صحن مکتب درواليت جالل آباد و ارزش فی ۱۵۰
  افغانی.۴۶۰۰۰۰نمره زمين درواليت قندهاربه ارزش 

Uمجموع عوايد بدست آمده ازساحات پاک شده: 

که افغانی ۴۵۳۵۱۲۱  به اساس ارزيابی انجام شده به۱۳۹۳ فيصد ساحات پاک شده سال ۱۰مجموع عوايد بدست آمده از 
 ميگردد ميرسد. اين بدان معنی است که عوايد خالص قابل حصول توسط مستفيد شونده گان امريکائی دالر۷۹۰۰۰معادل 

 دالرامريکائی ميرسد. بناآ به اين نتيجه ميرسيم که برنامه ماين ۷۹۰۰۰۰۰ به ۱۳۹۳از مجموع ساحات پاک شده در سال 
پاکی نه تنها باعث نجات جان انسانها ميگردد بلکه در بلند بردن اقتصاد  مردم محل و نيز ايجاد سهولت های کاری و 

 تطبيق پروگرام های انکشافی به آنها کمک مينمايد. 

 

 درجريان تطبيق برنامه موارد ذيل به پيگيری ضرورت دارد:

از جمله ساحاتی که تحت پوشش برنامه ارزيابی تاثيرات ماين پاکی قرار گرفت، از مجموع مصاحبه شونده گان  •
 فيصد آنها از چگونگی اجرای فعاليت های ماين 95بشمول مردم محل، شورای های محلی و مقامات محلی، 

 فيصد آن بداليل 5پاکی توسط موسسات رضايت خود را ابراز داشتند. از بين مصاحبه شونده گان صرف 
 .گوناگون که در فوق ذکر است تشويش های خويش را با تيم های ازيابی تاثيرات ماين پاکی شريک ساختند
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بصورت موثر آن انجام نشده بود. بطور نمونه از قريه دشت امانی ولسوالی  پروسه سروی در برخی ساحات •
رستاق نام ميبريم که در آنجا بعضی ساحاتی ملوث با ماين از سروی باز مانده بود. قابل ذکر است که بعد از 

 . اجرای برنامه ارزيابی تاثيرات ماين پاکی، ساحه مذکور توسط موسسه هيلو ترست دوباره سروی گرديد

در بعضی ساحاتی که حادثه ماين باالی مردم محل يا مواشی آنها رخ داده بود و در نتيجه تحقيقات ثابت گرديده  •
بود که حادثه در داخل ساحه پاک شده نه بلکه در ساحه ناپاک رخ داده است، دفتر ساحوی مرکز ماين پاکی ملل 
متحد به همان موضوع اکتفا نموده و قناعت مردم دشت چنار را فراهم نساخته بود. پيشنهاد ميگردد که در همچو 

دقيق تر انجام شود تا مشکل اساسی ريشه يابی گرديده و در حل آن اقدام مقتضی صورت گيرد و  موارد، تحقيق 
نتيجه آن با مردم محل شريک ساخته شود. مردم محل قريه دشت چنار ولسوالی رستاق از چگونگی انجام تحقيق 
توسط دفتر ساحوی مرکز ماين پاکی ملل متحد و نتيجه گيری آنها راضی نبودند. يک تحقيق مجدد معلوم نمود که 
مشکل اساسی در  تطبيق پروسه سروی تخنيکی  موجود بوده است زيرا يک ساحه کوچک بين دو ماينفيلد  شامل 

 پاکسازی نگرديده  بود. 

 اولويت مردم محل درساحات زون مرکز مد نظرگرفته نشده است مانند ،پالنگذاری دربعضی ساحات دقيق نبوده •
 ساحات چهلستون عقب دشت پدوله و قلعه حشمت خان واليت کابل. 

 مانند ولسوالی هزار در بعضی ساحاتبخصوص در مورد ساحه تسليمی   و مردم محلهماهنگی با مقامات محلی •
 . ارزيابی گرديد سمچ واليت تخار، قريه حشمت خان واليت کابل و در بعضی ساحات ديگر ضعيف

:  عمومیپيشنهادات

مختلف مشاهده شد، پيشنهاد ميگردد، سروی و پاکسازی توسط عين  که درسروی ساحات التیبه اساس مشک •
موسسه انجام نشود. در سروی ساحات بايد از موسساتی که در پروسه سروی از تجارب طوالنی برخوردار 

 ميباشند استفاده بعمل آيد.

، فاصله آن از يک نقطه  ) بايد ادرس مکمل ساحهCompletion Report (راپور تکميلی ساحاتدرفورم های  •
 را کرده ی بعضی موسسات چنين ابتکاربارز تاساحه پاکشده ، آدرس ملک منطقه و نمره تيلفون آن ذکر شود البته

 اند.

، اولويت ها را بدرستی تشخيص داده و به تيم سروی تخنيکی هنگام سروی ساحات بايد ازدقت الزم کارگرفته •
 . نظريات مردم توجه نمايند

و مردم محل در  مقامات محلیموسسات ماين پاکی قبل از دخول به ساحه بايد  به بمنظور هماهنگی بيشتر امور  •
مورد برنامه خود معلومات ارائه کنند و در ختم فعاليت ماين پاکی بايد باز هم مردم محل و نهاد محلی را در 

 .جريان قرار بدهند
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