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مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانستان )(macca
دیدگاه ماین پاکی بشردوس���تانه در افغانس���تان بین س���ال های  1988و  1989به وجود آمد .در پی س���قوط رژیم طالبان و معطوف شدن توجه جامعۀ جهانی به افغانستان در
س���ال  ،2002حکومت افغانس���تان مسؤولیت امور ماین پاکی را به صورت مؤقت از طریق نهادی به نام مرکز هماهنگی امور ماین پاکی سازمان ملل متحد ()UNMACA
به دوش سازمان ملل متحد گذاشت که توسط دفتر خدمات ماین پاکی ملل متحد ( )UNMASاداره می شد.
در سال  2008به منظور پیشرفت روند انتقال مالکیت و ملی سازی هماهنگی امور ماین پاکی ،مرکز هماهنگی امور ماین پاکی سازمان ملل متحد به مرکز هماهنگی امور
ماین پاکی افغانس���تان ( )MACCAتغییر نام یافته و به حیث یک پروژۀ دفتر خدمات ماین پاکی س���ازمان ملل متحد به کارش ادامه داد .مالکیت امور نظارت و هماهنگی
پروگرام ماین پاکی افغانستان رفته رفته به افغان ها تعلق می گیرد .در حال حاضر مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانستان با ریاست انسجام تطهیر ماین تحت نظر ادارۀ
ملی آمادگی مبارزه با حوادث جمهوری اس�ل�امی افغانس���تان باالی تدوین اس���تراتیژی ،تطبیق و نظارت از فعالیت ها و اهداف ماین پاکی کار می کند .مرکز هماهنگی امور
ماین پاکی افغانستان یکجا با ریاست انسجام تطهیر ماین فعالیت های ماین پاکی را در سراسر کشور از طریق هفت دفتر ساحوی خویش که در کابل ،هرات ،کندهار ،مزار
شریف ،کندز ،گردیز و جالل آباد موقعیت دارند هماهنگ می سازد.
مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانس���تان به حیث یک ارگان هماهنگ کننده مس���وولیت ادارۀ تطبیق پالن کاری ده سالۀ افغانستان که به اساس درخواست آن مبنی بر تمدید
ضرب األجل از طرف کش���ور های عضو معاهدۀ منع ماین های ضد پرس���ونل منعقدۀ اوتاوا منظور گردیده اس���ت ،را نیز دارا می باش���د .مرکز هماهنگی امور ماین پاکی
افغانستان به منظور تأمین هماهنگی و مؤثریت کاری پروگرام ماین پاکی افغانستان ،عمدتا ً باالی برنامه ریزی و تعیین اولویت ها ،مدیریت معلومات ،مدیریت کیفیت ،بسیج
منابع ،دادخواهی و هماهنگی همه فعالیت های مؤسس���ات تطبیق کننده پروگرام ماین پاکی افغانس���تان در راس���تای نیل به هدف «افغانستان عاری از ماین الی سال »2023
تمرکز دارد.
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گزارش ساالنۀ سال  ،1392پروگرام ماین پاکی افغانستان

حق طبع و نش���ر در س���ال  2014برای مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانس���تان محفوظ اس���ت .گزارش حاضر بازتاب دهندۀ مس���اعی مش���ترک تمام دست اندرکاران
پروگرام ماین پاکی افغانس���تان اس���ت .مفکوره ها و تحلیل های ارائه ش���ده در این گزارش مربوط مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانس���تان ،که یک پروژۀ دفتر خدمات
ماین پاکی س���ازمان ملل متحد در افغانس���تان است ،می باش���ند .بعضی از حقوق این گزارش محفوظ اند .نسخه برداری از این گزارش ،گذاشتن آن در سیستم قابل بازیابی و
انتقال آن صرف به مقاصد غیر تجارتی و با ذکر تحریری نام مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانس���تان به حیث منبع ،مجاز اس���ت .در صورت اقتباس ،ذخیره یا انتقال
الکترونیک این گزارش باید یک لینک به صفحۀ انترنتی مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانس���تان ( )www.macca.org.afگذاش���ته شود .هر نوع استفاده از گزارش
حاضر که خارج از محدودۀ موارد فوق الذکر باش���د مس���تلزم استیذان کتبی قبلی ناش���ر یعنی مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانستان می باشد .برای کسب اجازه به آدرس
 info@macca.org.afایمیل فرستاده ویا به شماره تیلیفون  +93 (0) 708 60 60 60به تماس شوید.
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پیشگفتار
جای بس���ا افتخار و مس���رت اس���ت که پروگرام ماین پاکی افغانستان به اهداف تعیین ش���ده ماین پاکی ساالنۀ برای سال  1392با
مؤفقیت نایل گردید .در طول این س���ال پروگرام مذکور  1457س���احۀ خطر ( 82.9کیلومتر مربع ساحات ماین و  20.7کیلومتر
مربع ساحات جنگی) را پاکسازی نمود؛ بدین ترتیب پروگرام ماین پاکی افغانستان از هدف ماین پاکی قبالً تعیین شده که 79.15
کیلومت���ر مرب���ع بود فراتر رفت .پروگرام مذکور برای  701050افغان اعم از مردان ،زنان ،پس���ران و دختران تعلیمات آگاهی
از خطرات ماین ها و مهمات منفجر ناش���دۀ باقیمانده از جنگ را ارائه نموده و به تعداد هفت پروژه را جهت معاونت با قربانیان
ماین تطبیق نمود.
در سال  1392پروگرام ماین پاکی افغانستان  72میلیون دالر امریکایی را برای عملیات ماین پاکی بدست آورد که قسمت اعظم
این بودجه از جانب مراجع تمویل کنندۀ خارجی فراهم گردیده بود .هرچند مقدار بودجۀ بدست آمده نسبت به بودجۀ متوقعه تقریبا ً
 12میلیون دالر کمتر بود ،مع الوصف با مس���رت عنوان مینمایم که دس���ت آورد های پروگرام ماین پاکی افغانس���تان حتی باالتر
از اهداف تعیین ش���ده آن بود .دس���تیابی پروگرام ماین پاکی افغانس���تان به اهداف تعیین شدۀ خویش در سال  ،1392نخستین سال
پالن عملیاتی  10س���الۀ پروگرام ماین پاکی افغانس���تان ،یک نش���انۀ امیدوار کننده بوده و مبین آن است که بقیه ماین ها و مهمات
منفجر ناشدۀ باقیمانده از جنگ در افغانستان الی سال  2023بصورت کامل پاکسازی شده می توانند .حکومت جمهوری اسالمی
افغانس���تان در س���ال  2012به اساس معاهدۀ منع ماین های ضد پرسونل خود را به پاکسازی کامل افغانستان از ماین ها و مهمات
منفجر ناشدۀ باقیمانده از جنگ الی سال  ،2023متعهد ساخته است.
اینجانب ش���خصا ً باورمندم که این نتیجۀ اس���تفادۀ مؤثر منابع ماین پاکی در افغانستان است .ناگفته پیداست که بدون مساعی مشترک تمام اعضای خانوادۀ ماین پاکی افغانستان
بشمول مؤسسات تطبیق کنندۀ ،دفتر خدمات ماین پاکی سازمان ملل متحد ( ، )UNMASمرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانستان ( ، )MACCAریاست انسجام و هماهنگی
تطهیر ماین ( ،)DMCادارۀ ملی آماده گی مبارزه با حوادث ( ،)ANDMAمراجع تمویل کنندۀ سخاوتمند ما و همۀ سایر دست اندرکاران ماین پاکی مؤفقیتی عظیمی که در
سال  1392به آن دست یافتیم اصالً مقدور نبود.
قابل تذکر اس���ت که در س���ال  1392در راستای ملی سازی مالکیت پروگرام ماین پاکی افغانستان نیز پیشرفت های قابل توجهی صورت گرفتند .این سال شاهد تأسیس کمیتۀ
امور تقنینی ماین پاکی بود .کمیتۀ امور تقنینی ماین پاکی متش���کل از دس���ت اندرکاران مختلف می باش���د که تا ایندم پیش���رفت های چشمگیری در رابطه با تدوین قانون ماین
پاکی را نصیب خویش ساخته است .این حرکت در واقع گام بزرگ دیگری بسوی نهادینه ساختن ماین پاکی در چوکات دولت بوده تا بدین وسیله مالکیت ملی پروگرام ماین
پاکی هر چه بیشتر تقویت گردد.
منحیث یک ادارۀ سکتوری امور ماین پاکی و به نماینده گی از حکومت جمهوری اسالمی افغانستان بدینوسیله از تمام دست اندرکاران پروگرام امور ماین پاکی افغانستان که
افغانستان را در حصۀ ادای مکلفیت های آن در قبال معاهدات ملی و بین المللی مربوط به امور ماین پاکی یاری میرسانند ،اظهار سپاس و امتنان می نمایم.

پی���ام مدی���ر پروگ���رام های دفت���ر خدم���ات امور مای���ن پاکی
سازمان ملل متحد
سال  1392یک سال دیگر مملو از مؤفقیت ها برای پروگرام ماین پاکی افغانستان بود ،هر چند چالش های خود را نیز به همراه
داشت .بزرگترین چالش در این سال همانا بدست آوردن بودجه بود .در این سال پروگرام ماین پاکی افغانستان بودجۀ مکمل مورد
احتیاج خود را بدست آورده نتوانست و با یک کسر بودجه معادل  12.3میلیون دالر امریکایی مواجه بود .این بدان معناست که
پروگرام ماین پاکی افغانستان قادر نبود تعلیمات آگاهی از خطرات ماین را به مقیاسی که پالن شده بود در عمل ارائه نماید ،و نیز
با آن تعداد قربانیان حوادث ماین ها و مهمات که انتظار میرفت ،معاونت کردهده نتوانس���ت .به هر حال ،با تعهدی که مؤسس���ات
تطبیق کننده از خود نش���ان دادند ،هدف تعیین شدۀ ماین پاکی برای سال نخست پالن کاری درخواست تمدید ضرب األجل معاهدۀ
اوتاوا بدست آمد ،که بدون شک یک دست آورد بزرگ بوده و ماین پاکان افغان باید به آن افتخار کنند.
جلوگیری از افزایش تلفات ملکی ناشی از انفجار مهمات منفجر ناشدۀ باقیمانده از جنگ ،به خصوص در داخل یا اطراف ساحاتی
که در این اواخر از جانب نیروهای خارجی تخلیه شده اند ،از جمله چالش های دیگر این سال بود .پروگرام ماین پاکی افغانستان
روی این موضوع به ش���دت دادخواهی نموده و یک سلس���له پیشرفت ها نیز از جانب قوای آیساف و ناتو حاصل شده اند؛ اما این
پیشرفت ها کافی نبوده و نیاز به ادامۀ مساعی دارند.

برای من س���ال  1392آخرین س���الی اس���ت که از دفتر خدمات ماین پاکی ملل متحد ( )UNMASدر پروگرام ماین پاکی افغانستان نماینده گی می کنم؛ زیرا پس از پنج و نیم
س���ال کار در اینجا ،حال به دفتر مرکزی خدمات ماین پاکی ملل متحد در نیویارک می پیوندم .کار با پروگرام ماین پاکی افغانس���تان برایم مایۀ خوش���ی و افتخار بود .من در
اینجا بارها شاهد تعهد و اجراآت شایستۀ کارمندان بوده ام که برایم مایۀ الهام بود .به آرزوی مؤفقیت های مزید این پروگرام در سال .1393

ابیگیل هارتلی
مدیر پروگرام
دفتر خدمات امور ماین پاکی سازمان ملل متحد ( )UNMASدر افغانستان

داکتر محمد دایم کاکړ
رئیس عمومی
ادارۀ ملی آماده گی مبارزه با حوادث
جمهوری اسالمی افغانستان
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پیام رئیس مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانستان
با ختم سال  1392اولین سال پالن ده ساله ای که برای پاکسازی بقیه ماین ها و مهمات منفجر ناشدۀ باقیمانده از جنگ در افغانستان
طرح ریزی ش���ده اس���ت ،تکمیل گردید .ارائۀ این پالن جهت مرور و تصویب به کشور های عضو معاهدۀ اوتاوا یکی از مکلفیت
های حکومت جمهوری اس�ل�امی افغانس���تان بود .با افتخار به اطالع تمام مراجع ذیربط پروگرام ماین پاکی افغانس���تان می رسانم
که ،علی الرغم کاهش قابل مالحظۀ بودجه ،کار و پیکار بی امان و تالش های خوب مدیریت شده و هماهنگ همۀ نهاد های ماین
پاکی باعث گردیدند تا این پروگرام از هدف تعیین شدۀ خویش در بخش پاکسازی ماین ها و مهمات منفجر ناشدۀ باقیمانده از جنگ
فراتر رود.
پروگرام ماین پاکی افغانس���تان در راستای ادای تعهدات افغانس���تان در قبال قوانین بشر دوستانۀ بین المللی مانند معاهدۀ منع ماین
های ضد پرسونل ،کنوانسیون مهمات خوشه یی و کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت ،ثابت قدم باقی ماند .مسؤولین ماین
پاکی به گونۀ خستگی ناپذیر ،هر نوع مساعی ممکن را به خرج دادند تا از یک جانب آنعده از اتباع کشور را که در معرض خطر
مرگ یا مجروحیت قرار داش���تند محافظت نموده و از جانب دیگر زمین های معیش���تی آنها را که از س���بب آلوده گی با ماین ها و
مهمات منفجر ناش���دۀ باقیمانده از جنگ خارج از دس���ترس باقی مانده بودند ،پاکسازی کنند .این پروگرام در راستای مقاصد تعیین
شده برای ماین پاکی در اهداف انکشافی هزاره پیشرفت هایی داشت.
س���کتور ماین پاکی عالوه بر بهبود امنیت بش���ری در کش���ور ،تطبیق چندین پروژۀ انکشافی را نیز از طریق رسیده گی به تهدید های ماین ها و مهمات منفجر ناشدۀ باقیمانده
از جنگ و ارائۀ مش���وره ها و سفارش���ات س���ودمند برای سکتور انکشافی تسهیل نموده است .امسال ،با تأس���ی از توقعات مراجع محترم تمویل کنندۀ و سایر مراجع ذیدخل،
توانس���تیم چندین ماموریت را تس���هیل نمائیم که از طریق آنها افغانس���تان دانش و تجارب خود را با سایر کشور های متأثر از ماین ها شریک نمود .دادخواهی های مستمر ما
در همکاری با دست اندرکاران عرصۀ حفاظت در افغانستان منجر به یک سلسله اقدامات عملی مبارزه با مهمات منفجر ناشدۀ باقیمانده از جنگ ،که از قوای نظامی خارجی
در حصص مختلف کشور باقی مانده اند ،گردید .همچنان ما توانستیم در امر شامل ساختن تعلیمات آگاهی از خطرات ماین ها و معاونت با قربانیان ماین در نهاد های دولتی
و غیر دولتی موجوده به منظور تداوم ارائۀ خدمات ماین پاکی در دراز مدت ،توفیقاتی داشته باشیم.
میخواهم به حکومت جمهوری اس�ل�امی افغانس���تان ،مراجع محترم تمویل کنندۀ و تمام شهروندان افغانس���تان ،که مورد تهدید این میراث غیر انسانی گذشته و فعلی منازعات
قرار دارند اطمینان بدهم که ما تعهد نموده ایم تا افغانس���تان را در آیندۀ نه چندان دور عاری از ماین ها و مهمات منفجر ناش���دۀ باقیمانده از جنگ س���ازیم .در خاتمه از همه
کسانی که در سکتور ماین پاکی دخیل اند ،به ویژه ماین پاکان دلیر ،سروی کننده گان ،آموزگاران بخش آگاهی از خطرات ماین ها و کسانی که با بازمانده گان حوادث ماین
ها معاونت می کنند ،قلبا ً اظهار س���پاس و امتنان می کنم .همچنان از مراجع تمویل کننده که در س���ال گذش���ته افغانان متاثر از ماین ها و مهمات منفجرناشده را حمایت کردند،
صمیمانه تشکر می کنم.

محمد صدیق راشد
رئیس مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانستان

ماین ها و مهمات منفجر ناشدۀ
باقیمانده از جنگ خنده را از لبان ما می
گیرند اما با حمایت شما ما می توانیم
کوشش کنیم تا همواره خندان باشیم.
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ماین پاک بودن کار آسانی نیست.
تنها امسال دو همکار ما در جریان عملیات ماین پاکی
جان شان را از دست دادند و  14تن دیگر مجروح گردیدند.

خالصۀ گزارش
س���ال  1392به مثابۀ س���ال نخست پالن کاری درخواست تمدید ضرب األجل معاهدۀ اوتاوا ،یک سال شاخص برای پروگرام ماین پاکی افغانستان بود .علی الرغم کسر
بودجه که این پروگرام در طول سال مذکور با آن مواجه بود ،باز هم توانست با دست مایۀ اندک خویش کار های بیشتری را انجام داده و نسبت به هدف تعیین شده 30%
بیشتر دست آورد داشته باشد .هدف تعیین شده برای پروگرام ماین پاکی در سال  1392پاکسازی  79.15کیلومتر مربع زمین بود ،اما پروگرام مذکور توانست در طول
این سال  82.9کیلومتر مربع ساحات ماین و  20.7کیلومتر مربع ساحات جنگی را از طریق عملیات های سروی و پاکسازی تطهیر نماید.
در آغاز سال  1392به تعداد  4866ساحۀ خطر وجود داشتند که جمعا ً  552کیلومتر مربع زمین را احتوا نموده و  1674قریه را در  244ولسوالی متاثر ساخته بودند.
در جریان سال  ،1392به تعداد  1457ساحۀ خطر که  103.6کیلومتر مربع زمین را احتوا می نمود از طریق عملیات سروی و پاکسازی مؤفقانه پاکسازی شد  .جمعا ً
 314قریه واقع در  33ولسوالی از تمام انواع شناخته شدۀ ماین ها و مهمات منفجر ناشدۀ باقیمانده از جنگ به صورت کامل پاک اعالن گردیدند.
این دس���تاورد یک س���رآغاز خجسته برای نه س���ال باقیماندۀ پالن کاری تلقی میگردد که هدف نهایی آن همانا به ارمغان آوردن افغانستان عاری از ماین الی سال 2023
است .هر چند کمک های مراجع تمویل کننده در سالهای واپسین کمرنگ تر گردیده اند ،اما پروگرام ماین پاکی افغانستان به تطبیق این پالن کاری و بهبود متداوم مفیدیت
این پروگرام متعهد باقی می ماند .یکی از نقاط قوت و برجس���تۀ پروگرام ماین پاکی افغانس���تان این اس���ت که مالکیت و مدیریت آن به دست افغانها می باشد که این خود
نشانه ایست دال بر پایداری این پروگرام که در سال  1989آغاز گردیده است .بدین لحاظ میتوان گفت که ظرفیت مورد نیاز برای حل این مشکل وجود دارد و صرف
به حمایت های مالی متداوم نیاز است تا ضرب االجل سال  2023برآورده شود.
در طول  25س���ال گذش���ته ،عملیات ماین پاکی در افغانستان به سرعت به پیش رفته است .تا امروز پروگرام ماین پاکی افغانستان  22743ساحۀ خطر را که 1991.3
کیلومتر مربع زمین را در بر می گیرد ،پاکس���ازی نموده اس���ت .در نتیجه ،به تعداد  114ولس���والی و  2490قریه از وجود ماین ها و مهمات منفجر ناشدۀ باقیمانده از
جنگ پاک گردیده اند.
اما  14294س���احۀ خطر که تا هنوز هم باقی مانده اند نیز قابل مالحظه بوده و به صورت مس���تقیم بیش از  774000ش���خص را در  1609قریه 253 ،ولسوالی و 33
والیت هنوز هم متضرر می س���ازند .البته به صورت غیر مس���تقیم تمام کش���ور متضرر میگردد؛ زیرا در بسیاری موارد ماین ها راه های مواصالتی را مسدود ساخته

 1در آغاز س���ال  1392تعداد س���احات خطر ثبت ش���ده در دیتابیس ملی ماین پاکی به  4866س���احه میرس���ید .در جریان سال  1392به تعداد  1457ساحۀ خطر کار شدند .اما در عوض ،امسال  885ساحۀ دیگر که قبالً ثبت نشده بودند در نتیجۀ سروی و عملیات ساحوی به این لست
اضافه شدند .بنابران در ختم سال تعداد ساحات ملوث رقم بلند تری را نشان میدهد.

و نیز مانع عرضۀ خدمات انکشافی گردیده اند.
عالوه بر فعالیت های ماین پاکی ،پروگرام ماین پاکی افغانس���تان به منظور کاهش خطرات موجود ،تعلیمات آگاهی از خطرات ماین ها را در قریه جات مختلف با
تمرکز خاص باالی اطفال ،این بزرگترین قشر قربانی ماین ها و مهمات منفجر ناشدۀ باقیمانده از جنگ ،ارائه نموده است .
پروگرام ماین پاکی افغانستان در جریان سال  1392سروی ملی جوامع عاری از تاثیرات ماین ها و مهمات ( )MEIFCSرا نیز منحیث یکی از اجزای درخواست
تمدید ضرب األجل معاهدۀ اوتاوا ادامه داد .پروس���ۀ مذکور ش���امل س���روی غیر تخنیکی تمام قریه ها و تخریب مهمات منفجر ناشدۀ باقیمانده از جنگ است که در
جریان س���روی دریافت می گردند .در جریان س���ال  1392سروی مذکور در  86قریۀ دیگر نیز تکمیل گردیده و بالغ بر  22356قریه سروی گردیدند که اکثریت
شان عاری از ماین ها ثبت گردیدند .در نتیجۀ این سروی امسال  543ساحۀ که قبالَ ثبت نشده بودند و  53کیلومتر مربع زمین را در بر می گیرند دریافت گردیده
و در دیتابیس ملی ماین پاکی به ثبت رس���یدند .از جانب دیگر 152 ،س���احۀ خطر که محتوی  12.4کیلومتر مربع زمین می ش���وند حذف گردیده و از دیتابیس ملی
خارج ساخته شدند.
س���قف بودجۀ س���ال  1392به ش���مول هزینۀ هماهنگی امور ماین پاکی که در بر گیرن���دۀ برنامه ریزی و تعیین اولویت ها ،مدیری���ت کیفیت ،مدیریت اطالعات،
دادخواهی ،بس���یج منابع و هماهنگی عملیات ماین پاکی میباش���د جمعا ً مبلغ  84.3میلیون دالر امریکایی برآورد گردیده بود .از جملۀ این مبلغ ،پروگرام ماین پاکی
افغانستان مبلغ  72میلیون دالر را از مراجع تمویل کننده به شمول حکومت جمهوری اسالمی افغانستان ،از طریق صندوق وجهی ماین پاکی ملل متحد و به صورت
مستقیم به مؤسسات تطبیق کننده دریافت نمود .این بدان معناست که پروگرام ماین پاکی افغانستان در سال  1392به  58%بودجۀ مورد نیاز خود دست یافت .وجوه
بدست آمده صرف عملیات سروی ،پاکسازی ،تعلیمات آگاهی از خطرات ماین ها و مهمات منفجر ناشدۀ باقیمانده از جنگ ،معاونت با قربانیان و هماهنگی گردیدند.
مبلغ  20.1میلیون دالر از صندوق وجهی ماین پاکی ملل متحد و متباقی  51.9میلیون دالر از طریق توافقات دوجانبۀ مستقیم تدارک دیده شد.
گزارش حاضر توسط مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانستان به نماینده گی از پروگرام ماین پاکی افغانستان تهیه و نشر گردیده است و در بر گیرندۀ تمام فعالیت
های ماین پاکی ،خواه از طریق صندوق وجهی ماین پاکی ملل متحد ،یا به صورت مستقیم ویا هم به صورت تجارتی تمویل شده باشند ،می باشد.
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در طول سال  1392به صورت اوسط در افغانستان ماهانه  37تن از اثر انفجار ماین ها و مهمات منفجر ناشدۀ باقیمانده از جنگ کشته و یا هم زخمی گردیده اند که بیش از
 85%تلفات مذکور ناشی از مهمات منفجر ناشدۀ باقیمانده از جنگ بوده است.

بخش اول :وسعت مشکل
 .1.1آلوده گی در آغاز سال 1392
در آغاز سال  1392به تعداد  4866ساحۀ خطر وجود داشت که جمعا ً  552کیلومتر مربع زمین را در بر گرفته و در  244ولسوالی کشور  1674قریه را متاثر ساخته
بودند .جزئیات این آلوده گی به تفکیک نوعیت آالت انفجاری در جدول ذیل نگاشته شده اند:

جدول  :1آلوده گی به تفکیک نوعیت آالت انفجاری در شروع سال 1392

نوعیت آلۀ انفجاری
ماین های ضد پرسونل
ماین های ضد تانک
مهمات منفجر ناشدۀ باقیمانده از جنگ
مجموعه

3,439
1,248
179
4,866

تعداد ساحات خطر

ذیالً در جدول ( )2تفاوت ها میان ارقام تلفات در مناطق مختلف کش���ور در جریان س���ال  1392به تفکیک نوعیت آالت انفجاری نشان داده شده است .طوریکه در این جدول
دیده می ش���ود ،مهمات منفجر ناش���دۀ باقیمانده از جنگ در پدید آوردن این تلفات نقش���ی به مراتب بارز تری داش���ته اند ،چنانچه میزان تلفات ناشی از آنها بیش از شش برابر
میزان تلفات ناشی از ماین ها بوده است .سهم زون شرق در این تلفات نسبت به تمام زون ها بیشتر بوده که به تعقیب آن زون جنوب از حیث بلند بودن ارقام تلفات ثبت شده
در کشور جایگاه دوم را احراز نموده است.
جدول  : 2تلفات در سال  1392نظر به نوعیت آلۀ انفجاری و زون

زون
شرق
جنوب
جنوب شرق
شمال
مرکز
شمال شرق
غرب
مجموعه

مساحت ساحات خطر به کیلومتر مربع
266.4
252.1
33.5
552

 .2.1تلفات ملکی
در سال  1392به تعداد  451مورد تلفات ملکی گزارش داده شد که نمایانگر یک افزایش جزئی به مقایسۀ ارقام ثبت شده در سال  1391میباشد .تلفات انسانی ماین ها هنوز
هم بلند است چنانچه به گونۀ میانگین در هر ماه سال  1392به تعداد  37فرد ملکی افغان به سبب حوادث ماین ها ویا مهمات منفجر ناشدۀ باقیمانده از جنگ یا جان خود را
از دست داده ویا هم مجروح گردیده اند که ارقام مذکور نسبت به عراق و کولمبیا بلند تر بوده و چهار چند ارقام تلفات در کمبودیا می باشد .عدم دسترسی به قطعات بزرگ
زمین های قابل استفاده برای معیشت و مسکن گزینی نتیجه ای جز تقویت فقر ،بی ثبات ساختن جوامع و کاهش فرصت های انکشافی ندارد.
هرچند میزان تلفات در طول دو سال گذشته افزایش یافته است که علت آن تا حد زیادی در جنگ های جاری و مهمات باقیمانده از آن نهفته است ،با این حال چنانچه در شکل
( )1در ذیل دیده می ش���ود ،تلفات ناش���ی از ماین ها و مهمات منفجر ناش���دۀ باقیمانده از جنگ در طول  13سال گذشته کاهش داشته است .اگر ارقام سال  1392را با 2116
مورد مرگ و مجروحیت در سال  1380مقایسه کنیم ،واضح می گردد که کار و پیکار بی امان نیروی کاری پروگرام ماین پاکی افغانستان ثمرۀ شیرینی از خود بجا گذاشته
است و مساعی آنها در راستای ماین پاکی و بلند بردن سطح آگاهی عامه منجر به تقریبا ً پنج برابر کاهش در میزان تلفات نسبت به سال  2001گردیده است.

تلفات ناشی از ماین ها
مرگ
4
5
1
1
0
2
0
13

تلفات ناشی از مهمات منفجر ناشدۀ باقیمانده
از جنگ

مجروحیت
25
2
10
8
2
4
0
51

مرگ
28
41
21
5
26
5
8
134

مجموعه

مجروحیت
79
66
32
29
13
22
12
253

136
114
64
43
41
33
20
451

چالش دیگری که زنده گی افراد ملکی را در مخاطره قرار داده اس���ت ،اس���تفاده از ماین های خود س���از تعبیه شدۀ مجهز با صفحۀ فشاری و مهمات منفجر ناشدۀ باقیمانده از
جنگ های جاری می باش���د که تقریبا ً در تمام نقاط کش���ور وجود دارند .طبق احکام معاهدۀ اوتاوا ،ماین های خود س���از تعبیه ش���دۀ دارای صفحۀ فش���اری که در زمان فشار
وارد نمودن قربانی فعال می شوند ،به حیث ماین های ضد پرسونل شناخته می شوند .به اساس گزارش ساالنۀ دفتر یوناما پیرامون حفاظت افراد ملکی در جریان نبرد های
مس���لحانه ، 2در س���ال  2013ماین های خود س���از تعبیه شده  245تن را به کام مرگ فرستاده و  312تن دیگر را مجروح ساخته اند که نسبت به  393کشته و  520مجروح
ناش���ی از انفجار ماین های خود س���از تعبیه شدۀ مجهز با صفحۀ فشاری که در س���ال  2012به ثبت رسیده بودند رقم پائین تری را نشان می دهد .با وجود این کاهش ،هزینۀ
انسانی ماین های خود ساز تعبیه شدۀ مجهز با صفحۀ فشاری هنوز هم یک نگرانی جدی می باشد؛ زیرا در طول دو سال گذشته به گونۀ میانگین هر ماه  61مورد تلفات از
این رهگذر به ثبت رسیده است.

شکل  :1تلفات ناشی از ماین ها و مهمات منفجر ناشدۀ باقیمانده از جنگ ،سالهای  2001الی 2014

2116

2500
2000

451

425

387

1392

1391

1390

609

568

1389

1388

682

777

832

941

981

1500

1096
877

1000
500
0

مرکز همآنگی امور ماین پاکی افغانستان • گزارش ساالنه 3 • 1392

1387

1386

1385

1384

1383

1382

1381

1380

 2هیئت معاونت س���ازمان ملل متحد در افغانس���تان (یوناما) ،2013 ،گزارش ساالنۀ حفاظت افراد ملکی در جریان نبرد های مس���لحانه ،صفحات  3و  ،4آدرس انترنتیPoC-_2014_8_20rights/Feb%http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/human :
 Full-report-ENG.pdf-2013_reportاقتباس به تاریخ  7جوالی سال 2014

بخش دوم :پالن سال 1392
هدف تعیین ش���ده برای پروگرام ماین پاکی افغانس���تان برای سال  1392به اساس درخواس���ت تمدید ضرب االجل معاهدۀ اوتاوا عبارت از پاکسازی  79.15کیلومتر مربع
زمین آلوده ( 66.68کیلومتر مربع ساحات ماین و  12.47کیلومتر مربع ساحات جنگ) بود .از برکت تطبیق اقتصادی پروژه های ماین پاکی علی الرغم کمبود بودجه که
فوقا ً شرح داده شد ،مؤسسات تطبیق کنندۀ پروگرام ماین پاکی افغانستان مؤفق به پاکسازی  103.6کیلومتر مربع زمین ( 82.9کیلومتر مربع ساحات ماین و  20.7کیلومتر
مربع ساحات جنگ) گردیدند که در نوع خود یک دستاورد بی نظیر است.
در جریان سال  ،1392مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانستان پالن کاری سال  1392معاهدۀ اوتاوا را به منظور حصول اطمینان از اولویت بندی مقتضی جهت برآورده
ساختن مؤثر درخواست تمدید ضرب األجل معاهدۀ اوتاوا ،دو بار مرور و بازنگری نمود .عالوتاً ،مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانستان مؤسسات تطبیق کننده را در
تهیۀ پالن های شان برای سال آینده ( )1393و همچنان بهبود سیستم های نمره دهی تاثیرات و تعیین اولویت ها نیز همکاری نمود.
وضعیت گیری س���احات خطرناک از نظر جغرافیایی طوریس���ت که مانع دسترس���ی به زمین های زراعتی ،ش���بکه های آبرسانی ،س���احات رهایشی ،چراگاه ها ،منابع آب
آش���امیدنی ،فرصت های ایجاد زیربناها و س���ایر پروژه های زیربنایی گردیده اس���ت .در عین حال ،از فش���ار روانی که از اثر موجودیت ساحات خطر در مجاورت مناطق
رهایشی باالی باشنده گان محالت مذکور وارد می گردد نیز نمی توان چشم پوشی نمود ،باالخص اگر ساحات مذکور وسیع بوده و تلفات انسانی را نیز به بار آورده باشند.
در پاس���خ به این وضعیت ،مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانس���تان یک سیس���تم نمره دهی ش���اخص تاثیرات را به وجود آورده اس���ت .مرکز هماهنگی امور ماین پاکی
افغانستان به کمک این سیستم شدت اثرات واردۀ ناشی از هر یک از انواع موانع را سنجش می کند تا از عهدۀ برنامه ریزی و اولویت بندی ساحات خطرناک برای عملیات
ماین پاکی با موفقیت بدر آید .هر یک از س���احات خطر ،خواه س���احۀ آلوده با ماین های ضد پرس���ونل باش���د یا ماین های ضد وسایط ویا هم ساحات جنگ ،از نظر تاثیرات
خویش باالی اجتماع و نتیجۀ ثبت ش���ده در سیس���تم مدیریت اطالعات برای ماین پاکی ( )IMSMAدرجه بندی می ش���ود (بلند ،متوسط و پائین) .مرکز هماهنگی امور ماین
پاکی افغانستان به منظور طبقه بندی تاثیرات ،یک سلسله شاخص های تاثیرات نمره یی را که با همکاری ریاست انسجام تطهیر ماین مشخص گردیده اند ،به کار می برد؛
چنانچه ذیالً در جدول ( )3نشان داده شده است.

جدول  :3شاخص های تاثیرات و عوامل سنجش شدت

شاخص های تاثیرات
1
2

قربانیان شناخته شده که با ساحۀ خطر
ارتباط داشته باشند
تقاضا های مقامات محلی و باشنده گان
محل

عامل سنجش
شدت
بلند و دارای
قربانیان
تقاضا ها
بلند

مالحظات

در این مورد به بررسی های بیشتر نیاز است مگر اینکه قبالً به اساس معیار های
دیگر اولویت کسب نموده باشد.
بطور مثال ،ساحات خطر که در مجاورت کمپ های بیجا شده گان داخلی قرار
گرفته باشند.

3

محالت مسکونی

4
5
6
7
8

موانع زراعتی
موانع غیر زراعتی
موانع در مقابل آب
موانع در مقابل زیربناها
موانع بزرگ در مقابل زیربناها

2
1
3
2
3

تمام موانع به  5کتگوری عمده تقسیم می شوند:
 .1زمین زراعتی؛  .2زمین غیر زراعتی؛ منابع آبی؛  .4سایر زیربنا ها؛ و .5
زیربنا های مهم مانند مکاتب ،مراکز صحی و مساجد.

9

تعداد خانواده های متضرر

1

قریه های دارای بیشتر از  200خانواده :این گونه قریه ها به مقایسۀ قریه های
دارای  200خانواده یا کمتر از آن  77%تلفات را متحمل گردیده اند.

10

مساحت ساحه

1

مساحت مجموعی ساحات خطر که قریه ها را تهدید می کنند :در مقابل هر 10000
متر مربع افزایش در مساحت مجموعی ساحۀ خطر ،الی  200000متر مربع،
تعداد مجموعی تلفات جدید  7%افزایش می یابد .در سرحد  200000متر مربع و
باال تر از آن میزان تلفات مساوی است.

11

ساحات خطر کوچک

2

ساحات خطر کوچک را میتوان به سرعت پاکسازی نمود ،بنابران باید در اولویت
قرار داده شوند تا نقشۀ ساحات خطرناک سریعا ً تغییر کند.

12

مراکز محلی

2

موجودیت ساحات ماین در نزدیکی مراکز محلی باعث ترس و اضطراب شدید در
زنان می شوند.

13

موجودیت ساحات آلوده با ماین های ضد
پرسونل باالی زمین هموار که شمار
زیاد افراد را متاثر ساخته باشند

2

اکثریت نفوس متضرر مربوط به ساحاتی میشوند که در آنها صرف ماین های ضد
پرسونل وجود دارند ( .)51%ماین هایی که در زمین هموار جاسازی شده باشند به
آسانی پاکسازی شده می توانند .چنین ساحات خطر باید در اولویت قرار داده شوند
تا از فشار باالی این بخش بزرگ نفوس جلوگیری شود.

14

نوعیت آله ،مهمات منفجر ناشدۀ باقیمانده
از جنگ

2

مهمات منفجر ناشدۀ باقیمانده از جنگ مسوول اکثریت تلفات اند ،فلهذا اینچنین
ساحات باید اولویت کسب نمایند.

15

فاصله از مرکز صحی

1

در خصوص واقعات ملکی ،هر قدر رسیدن به نزدیک ترین مرکز صحی وقت
زیادتری را در بر بگیرد ،به همان اندازه قربانی واقعه با خطر جدی تر روبرو می
باشد .آنعده از ساحات خطر که بیشتر از  10کیلومتر با نزدیک ترین مرکز صحی
فاصله داشته باشند نمرۀ  1را از آن خود می کنند.

16

موجودیت بیجا شده گان داخلی در
مجاورت  /نزدیک ساحات خطر

2

در صورت موجودیت بیجا شده گان داخلی در شعاع  5کیلومتری اطراف ساحۀ
خطر ،به ساحۀ مذکور شمارۀ  2داده می شود.

با اختصاص دهی این عوامل قوت هر یک از ساحات خطر یک نمرۀ مشخص را حاصل می کنند .آنعده از ساحات خطر که بیش از نه نمره حاصل می کنند در دستۀ ساحۀ
دارای تاثیرات بلند قرار می گیرند .س���احاتی که بین ش���ش الی نه نمره را کس���ب کنند به حیث ساحات دارای تاثیرات متوسط تلقی گردیده و باالخره آن دسته از ساحات خطر
که حایز پنج نمره یا کمتر از آن شناخته می شوند ،در کتگوری ساحات دارای تاثیرات پائین قرار می گیرند .آن شمار از ساحات خطر که در مربوطات شان تلفات واقع شده
باشند ،و نیز ساحات خطری که مانع دسترسی به اسکان می شوند به صورت اتومات به مثابۀ ساحات دارای تاثیرات بلند طبقه بندی می گردند .در صورتی که مقامات محلی
پاکسازی یک ساحه را تقاضا کنند ،دفتر ساحوی مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانستان در مورد آن تحقیق بیشتر نموده و ،در صورت منظوری ،ساحۀ خطر مذکور در
ذخیرۀ اطالعاتی به نام «ساحۀ دارای تاثیرات بلند معۀ تقاضا» تعدیل می گردد.
در جریان س���ال  1392دو ش���اخص دیگر (فاصله از مرکز صحی ،و مجاورت س���احۀ خطر با بیجا شده گان داخلی) نیز به فهرست شاخص های تاثیرات اضافه شدند .هدف
از این کار آن بود تا اطمینان حاصل شود که ساحات خطر به اساس فاصلۀ شان از نزدیک ترین مرکز صحی ،در صورت بروز کدام واقعه در مربوطات ساحۀ خطر ،نیز
اولویت بندی ش���وند .به همین س���ان ،یک نمرۀ مش���خص برای ساحاتی که در شعاع پنج کیلومتری شان بیجا ش���ده گان داخلی زنده گی می کنند نیز داده شد .با در نظرداشت
فکتور های متذکره ،نمرات مجموعی س���احات مورد نظر بلند می روند که البته معنای این افزایش نمرات این اس���ت که اینگونه س���احات خطر زود تر در پالن شامل گردیده
و پاکسازی می شوند.
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 .1,2مدیریت چرخش پروژه

 .2.2ظرفیت پروگرام ماین پاکی در سال 1392

مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانستان در سال  2008به پروژه یی ساختن بقیه ساحات خطر افغانستان آغاز نمود تا نظارت و ارزیابی هر یک از پروژه ها را با بکار
گیری یک مجموعه ای از مقاصد قبالً تعریف شده ،امکان پذیر سازد .این استراتیژی بسیار مؤفق ثابت گردید و منتج به افزایش بسیج منابع گردیده است.

به منظور تسهیل تحقق پالن سال  ،1392بستۀ ابزار پروگرام ماین پاکی افغانستان مشتمل بر تیم های ماین پاکی ،واحد های میکانیزه ،تیم های تخریب مهمات انفجاری ،تیم
های س���روی غیر تخنیکی ،تیم های تعلیمات آگاهی از خطرات ماین ها و مهمات منفجر ناش���دۀ باقیمانده از جنگ و تیم های معاونت با قربانیان بود .تعداد مجموعی تیم های
تجارتی و بشردوستانۀ سکتور ماین پاکی در شکل ( )2نشان داده شده اند.

طرح و دیزاین پروژه ،نخستین مرحلۀ چرخۀ مدیریت پروژه را تشکیل می دهد؛ و از همین لحاظ برای تداوم پروژه اهمیت حیاتی دارد .حین طرح و دیزاین پروژه ها برای
سال  1392نکات ذیل در نظر گرفته شده بودند:
•

•نزدیکی ساحۀ خطر از لحاظ جغرافیایی ،جهت سهولت دسترسی از نقطه نظر لوژستیکی؛

•

•طبقه بندی میزان تاثیرات ساحۀ خطر ،اکثر ساحاتی که برای ماین پاکی انتخاب شدند ساحات دارای خطر بلند بودند ،هر چند در پاره ای از موارد ساحات خطر
دارای تاثیرات متوسط نیز بدین منظور انتخاب گردیدند؛

•

•تعداد مستفیدین پروژه؛

•

•نتایج پروژه به صورت مشخص (پاک سازی قریه ،ولسوالی ویا والیت)؛

•

•تعداد حوادث ملکی؛ و

•

•موانع در مقابل زراعت ،آب ،سرک و سایر زیر بنا ها.

در جریان س���ال  ،1392مجموعا ً نه مؤسس���ۀ تطبیق کننده در اجرای فعالیت های سروی و پاکس���ازی دخیل بودند ،شش مؤسسۀ تطبیق کننده در ارائۀ خدمات برای اشخاص
دارای معلولیت مصروف بودند و پنج مؤسسۀ تطبیق کننده تعلیمات آگاهی از خطرات ماین ها و مهمات منفجر ناشدۀ باقیمانده از جنگ را ارائه می نمودند .عالوه بر مؤسسات
تطبیق کننده ،سه وزارت کلیدی حکومت جمهوری اسالمی افغانستان یعنی وزارت معارف ،وزارت صحت عامه و وزارت کار ،امور اجتماعی ،شهدا و معلولین نیز بصورت
مستقیم در ارائۀ تعلیمات آگاهی از خطرات ماین ها و مهمات منفجر ناشدۀ باقیمانده از جنگ و عرضۀ خدمات معاونت به قربانیان سهیم بودند.
شکل ( )3تعداد تیم های تجارتی و بشردوستانه را به اساس منابع تمویل آنها نمایش می دهد .چالش عدم هماهنگی در این چارت ها مشهود است که نمایانگر بزرگی پروگرام
و تعدد تیم های موجود در ساحات می باشد.

شکل  :2نیروی کاری پروگرام ماین پاکی افغانستان در جریان سال 1392

در جدول  4خالصۀ پروژه هایی که برای سال  1392پالن شده بودند ذکر گردیده است.
ج���دول  :4پروژه هایی که برای س���ال  1392پالن

نوعیت پروژه
پاکسازی ماین ها
سروی ملی جوامع عاری از تاثیرات ماین ها و
مهمات
تعلیمات آگاهی از خطرات ماین ها و مهمات
منفجر ناشدۀ باقیمانده از جنگ
معاونت با قربانیان
مجموعه

تعداد پروژه ها
70
8

نقاط تمرکز پروژه ها
رها (پاک) سازی  87.1کیلومتر مربع ساحات آلوده
سروی  452قریۀ متضرر و  21904قریۀ دیگر که به حیث قریه های متضرر ثبت نشده
بودند.

8

ارائۀ تعلیمات آگاهی از خطرات ماین ها و مهمات به  840قریۀ متضرر.

7
93

حمایت از قربانیان ماین ها /مهمات و اشخاص دارای معلولیت در  12والیت مختلف

شکل  :3تیم های پروگرام ماین پاکی افغانستان به اساس منبع تمویل در سال 1392

تیم های پروگرام ماین پاکی افغانستان از نظر منبع تمویل در
سال 1392
520
281
130

تعداد مجموعی تیم تیم های بشردوستانۀ تیم های بشردوستانۀ
تمویل شده بصورت تمویل شده توسط
ها
VTF
مستقیم
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بخش سوم :دس���ت آورد های پروگ���رام ماین پاکی افغانس���تان
در سال 1392
			
س���ال  ۱۳۹۲برای پروگرام ماین پاکی افغانس���تان یک سال پر چالش ولی مؤفقیت آمیز بود .علی الرغم چالش ها ،پروگرام مذکور توانست نسبت به بسیاری از مقاصد قبالً
تعیین شدۀ خود دست آورد های بیشتری داشته باشد .در جریان سال  1392دست آورد های پروگرام مذکور در بخش ماین پاکی خاصتا ً برجسته بودند.

 .2.3پاکسازی ساحات ماین توسط مؤسسات بشردوستانه
از نقطه نظر رها سازی زمین ،چنانچه در جدول  6ذیالً نشان داده شده است ،به مقایسۀ هدف تعیین شدۀ اولی به اساس پالن کاری معاهدۀ اوتاوا که رها سازی  1006ساحۀ
ماین بود ،به تعداد  1535س���احۀ ماین رها گردیدند .پاکس���ازی و حذف ساحات خطر در جریان سال  1392باعث گردید تا مردم محالت مربوطه به زمین های قابل استفاده
که قبالً از باعث ماین ها و مهمات منفجر ناشدۀ باقیمانده از جنگ خارج از دسترس بودند ،دسترسی حاصل نمایند.
شکل  6ساحات ماین که در سال  1392بسته گردیده اند را نشان میدهد.
جدول  :6خالصۀ ساحات ماین به تفکیک نوع فعالیت که در سال  1392بسته شده اند

فعالیت
پاکسازی ساحات ماین در 1392
ساحات کم شده در 1392
ساحات ماین که در  1391پاک شده ،در 1392
3
مکمل شدند
پاکسازی ساحات ماین نسبی در 1392
حذف ساحات ماین
مجموعه

 .1.3مجموع فعالیت های ماین پاکی
ماین پاکی بشردوستانه در افغانستان توسط هفت مؤسسۀ غیر دولتی که پنج مؤسسۀ آن ملی و دو مؤسسۀ دیگر آن بین المللی هستند  ،اجرا میشوند .این در حالیست که ماین
پاکی تجارتی توسط یکعده شرکت های ملی و بین المللی تجارتی انجام می شود که همۀ شان اعضای کلکتیف پروگرام ماین پاکی افغانستان می باشند.
اسامی پنج مؤسسۀ ملی عبارتند از :مشاورین تخنیکی افغان ( ،)ATCادارۀ ماین پاکی افغانستان ( ،)DAFAادارۀ ماین پاکی و برنامه ریزی ( ،)MCPAمرکز ماین یابی و
سگ ها ( ،)MDCمؤسسۀ ماین پاکی و احیای مجدد افغانستان ()OMAR؛ و دو مؤسسۀ غیر دولتی بین المللی عبارتند از گروپ ماین پاکی دنمارک ( )DDGو صندوق
مؤسسۀ حمایۀ زنده گی در ساحات خطرناک (.)HALO Trust
جدول ( )5در ذیل دس���ت آورد های هر مؤسس���ه در سال  1392را به اساس تعداد ساحات خطر ،مساحت ساحات خطر و نوعیت آالت انفجاری منعکس می سازد که شامل
ماین های ضد پرسونل ،ماین های ضد تانک ،ماین های خود ساز تعبیه شدۀ متروک ( ،)AIEDمهمات باقیمانده از جنگ و مهمات خفیفه میگردند.
جدول  : 5دست آورد های سال  1392به تفکیک مؤسسه ،ساحات خطر و نوعیت وسیلۀ انفجاری

مؤسسۀ ماین پاکی

AGD
ATC
DAFA
DDG
EODT
FSD
HDI
HALO Trust
MCPA
MDC
OMAR
SDA

مجموعه

تعداد ساحات
خطرناک
2
78
121
36
93
4
1
477
94
242
196
2
1,347

تعداد آالت انفجاری که دریافت و تخریب گردیده اند
مهمات
ماین های
منفجر
مهمات
خود ساز
ماین ضد
ماین ضد
ناشدۀ
خفیفه
تعبیه شدۀ
تانک
پرسونل
باقیمانده از
متروک
جنگ
0
0
0
0
0
0
826
0
65
1,385
2,384
4,172
82
207
1,381
1,250
993
0
0
752
55
770
0
146
156
624
33
0
0
6,064
0
0
0
0
0
4,876
768
0
212
7,003
0
78
0
174
1,027
53,537
812
77
190
1,766
21,794
4,472
0
89
3,227
0
0
0
0
0
84,520
12,924
159
1,083
22,761

مساحت ساحات
خطرناک (به کیلومتر
مربع)
10,981
4,263,629
11,918,880
1,792,903
13,316,515
247,141
3,327
20,638,752
4,876,357
16,053,527
9,684,334
974
82,818,410

تعداد ساحات خطر
985

مساحت ساحۀ خطرناک (به کیلومتر مربع)
59.3
1.8

217

15

145
188
1535

6.7
15.1
97.9

قس���مت اعظم فعالیت های پاکس���ازی ماین ها و مهمات منفجر ناش���دۀ باقیمانده از جنگ در افغانستان توسط هفت مؤسس���ۀ تطبیق کنندۀ که در بخش  .3.1ذکر شده اند اجرا
گردیده اند.
برای اینکه فعالیت های ماین پاکی در نقاط مختلف در سراسر کشور صورت بگیرند ،تالش های مؤثر از طریق برنامه ریزی و تعیین اولویت ها رویدست گرفته شدند.
چنانچه در شکل  5نشان داده شده است ،فعالیت های ماین پاکی توسط مؤسسات تطبیق کنندۀ مختلف در نقاط مختلف کشور انجام یافتند.

شکل  :5پوشش عملیات ماین پاکی به اساس نوعیت فعالیت ها در سال 1392

شکل  :4مساحت و فیصدی ساحات رها شده توسط مؤسسات مختلف در سال 1392

گراف ( )4فیصدی تمام س���احات رها (پاک) شده
توسط هر یک از مؤسسات را نشان میدهد .چنانچه
در گراف مشاهده میش���ود ،مؤسسۀ هلوترست با
پروسس نمودن  25%تمام ساحات رها شده تحت
پروگرام امور ماین پاکی افغانستان ،در مقام اول
سال قرار دارد که به تعقیب آن مؤسسات MDC
و  EODTبا داش���تن  19%و  16%سهم بالترتیب
در جایگاه های دوم و سوم قرار دارند.

AGD

4.264, 5%

ATC
DAFA
DDG
EODT

11.919, 15%

1.793,
2%

0.011, 0%

0.001, 0%

9.684,
12%
16.054, 19%

13.317, 16%

FSD
20.639, 25%

HDI
HALO Trust
MCPA

0.258, 0%

4.876, 6%

0.003, 0%

MDC
چناچه در جدول فوق نش���ان داده ش���ده اس���ت ،در س���ال  1391به تعداد  217ساحۀ ماین ،که مساحت مجموعی شان به  15کیلومتر مربع میرسد ،پاکس���ازی گردیدند اما طی مراحل آنها در جریان سال گذشته صورت گرفت .اسناد الزم برای پروسۀ واگذاری ساحات خطر مذکور
در س���ال  1392در سیس���تم مدیریت اطالعات ماین پاکی ( )IMSMAوارد گردید .این  15کیلومتر مربع س���احۀ خطر در گزارش س���ال  1391ذکر نگردیده بود فلهذا در گزارش امسال شامل ساخته شد .عالوه بر  15کیلومتر مربع مذکور ،پروگرام ماین پاکی افغانستان تنها در سال
 1392موازی  103.6کیلومتر مربع زمین را پروسس نموده است.
3
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 .3.3پاکسازی ساحات جنگ توسط
مؤسسات بشردوستانه

خبر خوش این است که پروگرام ماین پاکی افغانستان کماکان به پالن
کاری ده ساله کنوانسیون اوتاوا و بهبود متداوم مفیدیت این پروگرام
متعهد میباشد .در واقع ،علی الرغم کاهش بودجه در سال ،1392
پروگرام مذکور قادر گردید تا با امکانات اندک دست آورد های بزرگی
داشته باشد چنانچه از هدف تعیین شدۀ ماین پاکی  30%جلوتر رفت
که در نوع خود یک دست آورد بزرگ است.

عملیات پاکس���ازی س���احات جن���گ در بر گیرن���دۀ تثبیت
موقعیت و تخریب مهمات منفجر ناشدۀ باقیمانده از جنگ به
شمول مهمات منفجر ناشده( )UXOو مهمات منفجر شدۀ
متروک ( ،)AXOولی نه ماین ها ،در ساحات مشخص می
باش���د که میتواند شامل ساحات جنگ ،سنگر های دفاعی و
ساحاتی باش���ند که در آنها مهمات هوایی یا توپخانه یی به
شمول مهمات خوشه یی فیر و یا پرتاب شده باشند .عملیات
پاکس���ازی ساحات جنگ صرف توسط مؤسساتی اجرا شده
م���ی تواند که اعتبار نامۀ عملیات در س���احات جنگ را به
دست آورده باشند.
پاکس���ازی س���احات جنگ می تواند نظر ب���ه اولویت های
بشردوستانه و ضرورت استفاده از زمین ،شامل پاکسازی
سطحی و عمیق باشد .عملیات پاکسازی ساحات جنگ می
تواند ضرورت ش���هر ها و دهات باشد .عملیات پاکسازی
س���احات جنگ تخریب مهمات انبار شده در ذخایر ملی را
در بر نمی گیرد.
جدول  7مساحت س���احات جستجو شده در جریان عملیات
س���احات جنگ و تعداد ماین ها و مهمات دریافت ش���ده در
نتیجۀ این عملیات در جریان سال  1392را نشان می دهد.
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جدول  :7نتایج عملیات ساحات جنگ در جریان سال 1392

مؤسسۀ ماین پاکی
ATC
DAFA
DDG
HALO Trust
MDC
OMAR

مجموعه

ساحۀ جستجو شده (به کیلومتر
مربع)
447,961
1,361,022
152,482
6,439,718
12,194,632
132,844
20,728,659

0
0
0
1
0
0
1

تعداد آالت انفجاری که دریافت و تخریب گردیده اند
مهمات منفجر ناشدۀ
مهمات خفیفه
ماین ضد پرسونل
باقیمانده از جنگ
0
4,414
0
3,357
5,863
2,559
150,369
13,751
123
262
1,745
382
158,100
24,725

 .4.3ماین پاکی توسط شرکت های تجارتی
در افغانس���تان تعداد زیادی از ش���رکت های ماین پاکی تجارتی داخلی و خارجی وجود دارند که بر حس���ب درخواس���ت مشتریان مختلف فعالیت های ماین پاکی را انجام می
دهند .ارزش مجموعی قرارداد های س���کتور تجارتی ،به ش���مول پاکسازی س���احات تمرین های نظامی قوای آیساف ،که در سال  1392به مرکز هماهنگی امور ماین پاکی
افغانس���تان گزارش داده ش���ده است ،تقریبا ً معادل  49.3میلیون دالر است .سکتور ماین پاکی تجارتی عمدتا ً برای پروژه های بزرگ زیربنایی و انکشافی مانند اعمار سرک
ها ،س���اختمان ها ،تاسیس���ات امنیتی وغیره کار میکند .پروژه های انکشافی بزرگ عادتا ً در مناطقی که دارای ساحات خطرناک شناخته شده باشند ،تطبیق نمیگردند .اما به
س���بب جنگ های متمادی و ملوث بودن س���احات وس���یع کش���ور با ماین ها و مهمات باقیمانده از جنگ ،معموالً در مورد مصونیت ساحاتی که در آن چنین پروژه ها تطبیق
میش���وند یک نگرانی بجا و معقول وجود دارد که روی همین ملحوظ مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانس���تان با همکاری وزارت های سکتوری و سازمان های انکشافی
ساحات مذکور را قبل از شروع کار پروژه های انکشافی یا ساختمانی از نظر ماین ها چک و بررسی می نماید .جدول  8دست آورد های مؤسسات تجارتی در سال 1392
در این عرصه را نشان می دهد.

 .5.3ماین پاکی به همکاری اهالی محل
به منظور دسترسی به ساحات دور افتاده و فاقد ثبات امنیتی و همچنان به غرض فراهم ساختن زمینه های کار برای اهالی محل ،مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانستان
و مؤسسات همکار تطبیق کنندۀ بشردوستانۀ آن در سال  1387طرح ماین پاکی به کمک اهالی محل را ریختند .مفکورۀ اصلی در عقب طرح ماین پاکی به کمک اهالی محل
این است که همکاران تطبیق کنندۀ سنتی با مقامات محلی یک ساحۀ ملوث با ماین ها ویا مهمات باقیمانده از جنگ ارتباطات برقرار نموده و در انکشاف پروژه ،استخدام و
آموزش تیم از میان اهالی محل جهت اجرای فعالیت های ماین پاکی در محالت مس���کونی ش���ان با آنها از نزدیک کار میکنند .این گزینه یک شیوۀ بسیار موفق برای رسیدن
به ساحاتی ثابت گردیده است که در غیر آن قابل دسترس نمی باشند.
ج���دول  :9تی���م های مای���ن پاکی به کم���ک اهالی محل ب���ه تفکیک مؤسس���ه ماین پاکی
در سال 1392

تعداد تیم ها
مؤسسۀ ماین پاکی

ماین پاکی
0
24
0
16
25
6
0
71

ARCS
DAFA
DDG
EODT
MCPA
MDC
HI

مجموعه

30
0
1
0
0
0
4
35

جدول  :10دست آورد های ماین پاکی به کمک اهالی محل به تفکیک مؤسسه ماین پاکی در سال 1392

تعداد آالت انفجاری که دریافت و تخریب گردیده اند
مؤسسۀ ماین پاکی

تعداد ساحات خطر

جدول  :8سروی و پاکسازی تجارتی در سال  1392به تفکیک مؤسسه و نوع آلۀ انفجاری

مؤسسۀ ماین پاکی
ACL
ADC
AMDC
EODT
KDC
KMCC
RONCO
SADC
SDA
SDC
SDG
TDC
TDG

مجموعه

ساحۀ جستجو شده
(به کیلومتر مربع)
1,098,184
324,800
619,467
1,737,715
57,133
1,364,680
32,789
274,022
27,959
164,348
901,346
819,991
514,667
7,937,101

تعداد آالت انفجاری که دریافت و تخریب گردیده اند
مهمات منفجر
مهمات خفیفه
ناشدۀ باقیمانده از
ماین ضد تانک
ماین ضد پرسونل
جنگ
0
1,300
0
0
0
1
0
0
28
12
0
0
19,270
60,470
3
1
0
0
0
0
5
1
0
0
0
0
0
0
200
30
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19,513
61,814
3
1

تعلیمات آگاهی از خطرات ماین ها
و مهمات منفجر ناشدۀ باقیمانده از
جنگ

عالوه بر آن ،معاونت اقتصادی که این مناطق از طریق اخذ معاش���ات ،کرایۀ جای
وغیره بدس���ت می آورند باعث تقویت صل���ح و ثبات در محل گردیده و مردم آن را
قادر می س���ازد تا بعد از پاک شدن ساحات خطرناک برای رشد و انکشاف امکانات
داشته باشند .از آنجائیکه ماین پاکی یک فعالیت نیم روزه است ،ماین پاک های محلی
میتوانند در جریان بعد از ظهر به زمین های شان رسیده گی نموده و از این رهگذر
عواید اضافی بدس���ت بیاورند تا قادر به ایجاد یا گسترش کاروبار های کوچک جدید
ش���وند .از جملۀ  652تیم 106 ،تیم آن در س���ال  1392تیم های محلی ماین پاکی و
تعلیم���ات آگاهی از خطرات ماین ها و مهمات باقیمان���ده از جنگ بودند .در جدول
 11جزئیات دس���ت آورد های ماین پاکی به کمک مردم محل در س���ال  1392نشان
داده شده اند.

DAFA
EODT
MCPA
MDC

مجموعه

54
76
41
8
179

مساحت
(به متر مربع)
5,350,950
10,666,553
1,515,232
882,833
18,415,568

ماین ضد
پرسونل

145
0
697
0
842

ماین ضد تانک

مهمات منفجر
ناشدۀ باقیمانده
از جنگ

97
0
56
34
187

212
0
2
9
223

مهمات خفیفه

200
0
0
9,123
9,323

ماین های خود
ساختۀ تعبیه
شدۀ متروک

0
0
0
29
29

مؤسس���ات تطبیق کنندۀ تجارتی به صورت منظم دس���ت آورد های خود را به مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانس���تان گزارش می دهند و گزارش های مذکور در سیستم
مدیریت معلومات برای امور ماین پاکی ( ،)IMSMAکه یک دیتابیس ملی تحت ادارۀ مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانستان میباشد ،درج می شوند.
در بعضی از موارد پروژه های انکش���افی نیز از س���احات خطرناک ش���ناخته شده متضرر ش���ده اند ،که در چنین موارد ،بعد از پاکسازی ساحات مذکور در  IMSMAبنام
پاکس���ازی س���احات خطرناک شناخته شده ثبت میگردند .تطبیق همچو پروژه ها توسط همکاران تجارتی باعث کاهش چالش های باقیماندۀ آلوده گی توسط ماین ها و مهمات
باقیمانده از جنگ در کش���ور میگردد .نتایج کار مؤسس���ات تطبیق کننده در جریان سال  1392در پیوند با ساحات خطرناک شناخته شده ذیالً در جدول  9به صورت فشرده
ارائه گردیده اند .جدول مذکور تعداد و مس���احت س���احات ملوث شناخته شده که توسط مؤسسات ماین پاکی تجارتی پاکسازی شده اند و نیز تعداد و انواع مهمات تخریب شده
را نشان می دهد.

مرکز همآنگی امور ماین پاکی افغانستان • گزارش ساالنه 13 • 1392

مرکز همآنگی امور ماین پاکی افغانستان • گزارش ساالنه 14 • 1392

 .7.3پیشرفت های حاصله در راستای معاهدۀ منع ماین های ضد پرسونل

 .6.3سروی
س���روی نقش مهمی را در شناس���ایی درس���ت و دقیق نوعیت ،ماهیت و وسعت ساحات آلوده با ماین ها و مهمات منفجر ناشدۀ باقیمانده از جنگ ایفا می کند .سروی ماین ها/
مهمات منفجر ناش���دۀ باقیمانده از جنگ اس���تفادۀ مصون ،موثر و مثمر از وسایل ماین پاکی جهت پاکسازی ساحات خطر و یا برطرف ساختن شک مبنی بر موجودیت ماین
ها و مهمات در ساحاتی که آلوده گزارش شده اند را یقینی می سازد.
شکل  :6نقشۀ مراحل سروی MEIFCS

دو نوع سروی وجود دارد ،یکی سروی تخنیکی
و دیگری س���روی غیر تخنیکی .س���روی غیر
تخنیکی عبارت از بررس���ی کامل ساحات خطر
جدید و یا از قبل ثبت شده میباشد
هدف از اجرای سروی غیر تخنیکی جمع آوری
اطالعات ضروری راجع به یک س���احۀ جدیداً

مالقات با ولسوالها و
شورای انکشافی ولسوالی

مالقات با مردم محل و
شورای انکشافی قریه

آماده ساختنن و تطبیق
پالن سروی

ارزیابی معلومات

ثبت معلومات
جمع شده

تطبیق سروی ،آگاهی دهی از
0
خطرات ماین و از بین بردن مواد
غیر منفجره

مالقات نهائی با مردم
محل و شورای انکشافی
قریه

تثبیت ش���ده ویا ساحۀ مش���کوک خطرناک قبلی
اس���ت تا بتوان در مورد عملیات بعدی واگذاری
زمی���ن تصمیم اتخاذ نمود .این در حالیس���ت که
نخیر
سروی تخنیکی ش���کل تفصیلی داشته و عبارت
سروی قریه بعدی
آیا ولسوالی
از بررس���ی توپوگرافی���ک س���احات خطرناک
تکمیل شده؟
گزارش ش���ده به منظور تائید موجودیت یا عدم
بلی
موجودیت ماین ه���ا و مهمات باقیمانده از جنگ
میباشد .س���روی تخنیکی مستلزم مداخلۀ فزیکی
مالقات نهائی با ولسوالها و
ثبت معلومات در دیتابیس
نشر معلومات
در یک س���احۀ خطرناک است و میتوان آنرا به
شورای انکشافی ولسوالی
ماین پاکی
ص���ورت جداگانه اجرا نموده ،یا با عملیات ماین
پاکی مدغم نمود .در عملیات های پروگرام ماین
پاکی افغانستان ،سروی تخنیکی با فعالیت های ماین پاکی بصورت یکجا اجرا می شود و بازدهی های سروی تخنیکی یکجا با بازدهی های عملیات ماین پاکی گزارش
داده می شوند.
به مثابۀ بخشی از درخواست افغانستان برای تمدید ضرب األجل معاهدۀ اوتاوا ،و به منظور کسب جدید ترین معلومات در خصوص وسعت معضلۀ ماین ها و مهمات منفجر ناشدۀ باقیمانده از

افغانس���تان در س���پتامبر س���ال  2002معاهدۀ منع ماین را پذیرفت و در اول مارچ  2003به آن الحاق نمود و تعهد کرد تا از طریق تطبیق یک چارچوب فراگیر امور ماین
پاکی ،ماین های ضد پرسونل را بصورت کامل منع نماید .چارچوب مذکور مستلزم پاکسازی تمام ماین های ضد پرسونل جاسازی شده در طول ده سال ،تخریب تمام انبار
های ماین های ضد پرسونل در طول چهار سال و فراهم نمودن تعلیمات آگاهی از خطرات ماین ها و همکاری با قربانیان ماین ها میباشد.
وس���عت مش���کل ماین در افغانس���تان به عالوۀ جنگهای متمادی ،کمبود امکانات مالی و ناقص بودن یادداشت های ساحات ملوث با ماین نشان داد که برآورده ساختن ضرب
األجل ابتدایی که عبارت از سال  2013میباشد ،عمالً ناممکن است .در ماه مارچ سال  2012حکومت افغانستان درخواست خویش را مبنی بر تمدید ضرب األجل مذکور
برای ده س���ال دیگر یعنی الی س���ال  2023ارائه نمود .درخواست مذکور توسط  14عضو داراألنشای این معاهده بررسی گردیده و در دسامبر سال  2012تمام کشور های
عضو معاهدۀ مذکور به درخواست تمدید ضرب األجل افغانستان لبیک گفتند.
وضعیت اولیه یا (بیس الین) و پیش���رفت های فعلی در جدول ذیل نش���ان داده ش���ده است .اما از آنجايیکه روند بازگش���ت افغانها به کشور و مسکن گزینی مجدد شان ادامه
دارد ،ساحات ملوثی که قبالً ناشناخته باقی مانده بودند ،کشف میشوند .بنااً توقع میرود که در وضعیت اولیه یا بیس الین هنوز هم تغییراتی رونما گردد .اما به هر حال این
موضوع در درخواست تمدید ضرب األجل معاهدۀ منع ماین منعکس گردیده است و هدف جدید که عبارت از پاکسازی کامل تمام ماین ها در طول  10سال می باشد ،حتی
در صورت کشف شدن ساحات ملوث که قبالً شناخته نشده بودند نیز قابل حصول است.
جدول  :12جدول اهداف بین البینی پروگرام ماین پاکی افغانستان در ماه مارچ سال 2014
بیس الین در اپریل
2013
نوعیت
خطر

ماین ضد
پرسونل
ماین ضد
تانک
ساحۀ
جنگ
مجموعه

ساحات خطر که قبالً
گزارش نشده بودند

نتایج
سروی

هدف فعلی

ساحات پروسس شده از
اپریل  2013تا حال

ساحات خطر باقیمانده

پیشرفت ها در راستای
اهداف فعلی

تعداد
ساحات
خطر

مساحت
(به کیلومتر
مربع)

تعداد
ساحات
خطر

مساحت
(به کیلومتر
مربع)

تعداد
ساحات
خطر

تعداد
ساحات
خطر

مساحت
(به کیلومتر
مربع)

تعداد
ساحات
خطر

مساحت
(به کیلومتر
مربع)

تعداد
ساحات
خطر

مساحت
(به کیلومتر
مربع)

تعداد
ساحات
خطر

مساحت
(به کیلومتر
مربع)

a

b

c

d

e

=f
)(a+c

=g
)(b+d+e

h

i

j

k

l = % of
()f & h

m = % of
()g & i

3,439

266.4

519

32.0

1.6-

3,958

296.8

998

48.1

2,960

248.7

25.2

16.2

1,248

252.1

260

36.0

9.4-

1,508

278.7

392

43.1

1,116

235.6

26.0

15.5

179

33.5

106

12.8

0.8

285

47.1

67

12.4

218

34.6

23.5

26.5

4,866

552

885

80.8

10.2-

5,751

622.6

1,457

103.6

4,294

518.9

25.3

16.7

جنگ در هر قریه ،پروگرام امور ماین پاکی افغانستان در ماه اپریل سال  2012یک سروی ملی تحت نام سروی ساحات عاری از تاثیرات ماین ها و مهمات باقیمانده از جنگ ()MEIFCS
را به راه انداخت .این س���روی در بر گیرندۀ س���روی غیر تخنیکی س���احات ملوث و اقدامات فوری برای از بین بردن مهمات با موقعیت شناخته شده که زنده گی و مصونیت باشنده گان نواحی
اطراف آن را با خطر مواجه میسازند ،و نیز ارائۀ تعلیمات آگاهی از خطرات ماین ها و مهمات به مردم محل میباشد.
چالش بزرگ فرا راه پروسۀ  MEIFCSهمانا افزایش فوق العاده زیاد در تعداد قریه ها در سراسر کشور ،که قبالً در فرهنگ جغرافیایی ثبت نشده بودند ،است .تیم های  MEIFCSمجبور
اند از تمام این قریه ها دیدار نموده و آنها را سروی کنند .در طول سال  1392تیم های سروی توانستند از  12615قریه که در فرهنگ جغرافیایی ثبت نشده بودند و از همین لحاظ در پالن
اولی شامل نبودند ،بازدید نمودند.

چنانچه در جدول ش���ماره  12نش���ان داده شده است ،در جریان س���ال  1392مجموعا ً به تعداد  80.8کیلومتر مربع ساحه جدیداً به ثبت رسیده بودند در حالیکه سروی مجدد
ساحات خطر مساحت آنها را به  10.2کیلومتر مربع پائین آورد؛ بنابران در اخیر  70.6کیلومتر مربع به بیس الین اضافه گردید .هدف تعیین شده برای سال  1392عبارت
از پاکس���ازی  79.15کیلومتر مربع ( 14.3%بیس الین ابتدایی) بود ،در حالیکه در عمل  103.7کیلومتر مربع زمین پاکس���ازی گردید .در نتیجه ،پروگرام توانست 24.6
کیلومتر مربع بیش���تر از هدف تعیین ش���ده را پاکسازی نموده و از هدف ساالنۀ خود فراتر رفت .این یک دست آورد بزرگ است؛ بخصوص ،با توجه به اینکه این سال اول
پالن کاری اوتاوا بود.

جدول  :11دست آورد های سروی  MEIFCSدر سال 1392
تعداد قریه های بازدید شده

متاثر شده
452

منحیث قریۀ متاثر شده ثبت
نگردیده است
خارج فرهنگ
شامل فرهنگ
جغرافیایی
جغرافیایی
9,289

12,615

سروی ساحات خطرناک سابقه
تعداد ساحات
خطر
582

کاهش در
مساحت
(به کیلومتر
مربع)
10.2

ساحات خطرناک جدیداً شناخته
شده

ساحات خطرناک حذف شده

4

تعداد ساحات
خطر
152

مساحت
(به کیلومتر
مربع)
12.4

تعداد ساحات
خطر
543

مساحت
(به کیلومتر
مربع)
53

تعداد مهمات
منفجر ناشدۀ
باقیمانده از
جنگ که
تخریب شده اند
13,825

رویهمرفته س���روی مذکور منجر به  10.2کیلومتر مربع کاهش در س���احات خطر قبالً شناخته شده و حذف  12.4کیلومتر مربع ساحات خطر گردید .همچنان جدول شماره
 12نشان میدهد که به تعداد  543ساحات خطر قبالً ثبت ناشده که  53کیلومتر مربع زمین را احتوا می کنند سروی گردیده و متعاقبا ً در دیتابیس ملی ماین پاکی به منظور
شامل شدن در پالن ماین پاکی ثبت گردیدند.
در جریان سال  1392تیم های ماین پاکی نیز سروی تخنیکی را اجرا نمودند که به منظور هرچه موثر تر ساختن پروسۀ واگذاری زمین در عملیات ماین پاکی شان مدغم
گردیده بود.

4

زمین حذف شده عبارت از ساحۀ خطرناکی است که قبالً ثبت گردیده باشد اما بعداً در نتیجۀ سروی غیر تخنیکی معلوم شده باشد که دارای ماین ها و مهمات منفجر ناشدۀ باقیمانده از جنگ نیست
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 .8.3تعلیمات آگاهی از خطرات ماین ها و مهمات منفجر ناشدۀ باقیمانده از جنگ

 .1.8.3تعلیمات آگاهی از خطرات ماین ها و مهمات باقیمانده از جنگ در مکاتب

فعالی���ت ه���ای هماهنگ���ی تعلیمات آگاهی از خطرات ماین ها و مهم���ات باقیمانده از جنگ بر بنیاد چارچوب منس���جم عملیاتی مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانس���تان
( )MACCA - IOFو یک لس���ت طبقه بندی ش���دۀ س���احات آسیب دیده صورت می گیرند که به اساس این لست ساحاتی که بیشترین آسیب را متحمل گردیده اند برای ارائۀ
تعلیم���ات آگاه���ی از خطرات ماین ها و مهمات باقیمانده از جنگ توس���ط تیم های تعلیمات آگاهی از خطرات ماین ه���ا و مهمات باقیمانده از جنگ پروگرام امور ماین پاکی
افغانس���تان و معلمان مکاتب وزارت معارف اولویت بندی میش���وند .قس���مت اعظم فعالیت های مربوط به تعلیمات آگاهی از خطرات ماین ها و مهمات باقیمانده از جنگ در
جریان س���ال  1392به صورت مش���ترک توسط دیپارتمنت های تعلیمات آگاهی از خطرات ماین ها و مهمات باقیمانده از جنگ و معاونت با قربانیان مرکز هماهنگی امور
ماین پاکی افغانس���تان ،ریاس���ت انسجام تطهیر ماین ،همکاران تطبیق کنندۀ پروگرام امور ماین پاکی افغانس���تان و وزارت معارف جهت برنامه ریزی و نظارت درست از
فعالیت های پروژه ها در تمام ساحات مورد نظر ،صورت گرفتند.

در سال  1392به تعداد  2375تن از معلمان مکاتب از طریق کارمندان محفاظت اطفال ( )CPOsوزارت معارف تعلیمات آگاهی از خطرات ماین ها و مهمات باقیمانده
از جن���گ را حاص���ل نمودند .وزارت معارف به منظور حمایت از فعالیت ه���ای تعلیمات آگاهی از خطرات ماین ها و مهمات باقیمانده از جنگ در مکاتب به تعداد  34نفر
مس���وول ارتباطی (فوکل پاینت) امور ماین پاکی را در  34والیت کش���ور اس���تخدام نمود .اشخاص ارتباطی مذکور کارمندان دایمی دولت بوده و در تشکیل وزارت معارف
ش���امل می باش���ند و معاش شان از بودجۀ دولت پرداخته می شود .همچنان به تعداد  169690شاگردان در مکاتب تحت پوشش وزارت معارف در  34والیت کشور از نزد
استادان شان تعلیمات آگاهی از خطرات ماین ها و مهمات را حاصل نمودند.

به اساس معیار های مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانستان /ریاست انسجام و هماهنگی تطهیر ماین برای تعلیمات آگاهی از خطرات ماین ها و مهمات مبنتی بر مردم
محل ،فعالیت های امسال باالی آنعده از ساحات متاثر از ماین ها و مهمات باقیمانده از جنگ تمرکز نمودند که در سیستم دسته بندی ساحات و تعیین اولویت ها برای ارائۀ
تعلیمات آگاهی از خطرات ماین ها و مهمات باقیمانده از جنگ مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانستان انتخاب گردیده بودند.
در طول سال  1392پنج مؤسسۀ تطبیق کننده ()AAR Japan, ARCS, DDG, HI, OMARدر فعالیت های تعلیمات آگاهی از خطرات ماین ها و مهمات سهم فعال
داش���تند .با تأس���ی از اس���تراتیژی و پالن های تصویب شده در چارچوب منسجم عملیاتی سال  1392پروگرام ماین پاکی افغانس���تان ،جمعا ً به تعداد  45تیم به منظور ارائۀ
تعلیمات آگاهی از خطرات ماین ها و مهمات توظیف گردیده بودند.
شکل  :7تعداد اشخاص ،به تفکیک جنس ،که در سال  1392برایشان تعلیمات آگاهی از خطرات ماین ها و مهمات داده شد
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از رس���انه های جعمی که در سراسر کش���ور نشرات دارند نیز در
فعالی���ت های تعلیمات آگاهی از خطرات مای���ن ها و مهمات منفجر
ناش���دۀ باقیمانده از جنگ استفاده گردید چنانچه بیش از  250اعالن
رادیویی و تلویزیونی از طریق تلویزیون ها و رادیو های مختلف به
شمول رادیو کلید ،رادیو تلویزیون ملی و رادیو آرمان در  34والیت
کشور به نشر رسیدند.
تم���ام فعالیت های تعلیم���ات آگاهی از خطرات مای���ن ها و مهمات
باقیمانده از جنگ توسط مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانستان/
ریاس���ت انسجام تطهیرماین و دفاتر س���احوی مرکز هماهنگی امور
ماین پاکی افغانس���تان نظارت گردیدند ،تا تطبیق بالمانع این فعالیت
ها یقینی گردیده و اطمینان حاصل گردد که مردم در س���احات آسیب
دیدای که برای س���ال  1392در نظر گرفته ش���ده بودند از فعالیت
های مذکور مستفید ش���وند .در این سال جمعا ً از  183پروژۀ ارائۀ
تعلیمات آگاهی از خطرات ماین ها و مهمات دیدار صورت گرفت.
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 .2.8.3سرتاسری ساختن تعلیمات آگاهی از خطرات ماین ها
هدف نهایی تعلیمات آگاهی از خطرات ماین ها و مهمات منفجر ناشدۀ باقیمانده از جنگ زمانی حاصل خواهد گردید که یک سیستم جامع و پایدار برای ارتقای سطح آگاهی
مردم در سراسر کشور پیرامون تهدید های ماین ها و مهمات منفجر ناشدۀ باقیمانده از جنگ ،به شمول معلومات کافی مبنی بر تشخیص اشیای مذکور و گزارش دادن راجع
به آنها به مقامات ذیصالح ،به وجود آید .پروگرام ماین پاکی افغانس���تان در راس���تای ش���امل ساختن تعلیمات آگاهی از خطرات ماین ها و مهمات در چندین وزارت پیشرفت
های قابل مالحظه یی داشته است .بطور مثال ،تعلیمات آگاهی از خطرات ماین ها اکنون جزء نصاب درسی ملی وزارت معارف بوده و از طریق وزارت حج و اوقاف در
پروگرام های تدریب ائمه نیز شامل گردیده است .عالوتاً ،تعلیمات آگاهی از خطرات ماین ها در سایر شبکه های دولتی مانند سکتور صحت (آموزش دایه ها توسط کمیتۀ
ناروی برای افغانستان ،آموزش واکسیناتور ها توسط یونیسف و کارکنان صحی جامعه توسط صندوق وجهی اطفال افغانستان) و سکتور امنیتی (آموزش پولیس مردمی از
طریق وزارت داخله) ش���امل گردیده اس���ت .دفتر خدمات ماین پاکی سازمان ملل متحد ( )UNMASو مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانستان در نظر دارند تا به کمک
این ش���بکه ها ش���یوه های جدیدی را برای نهادینه س���اختن تعلیمات آگاهی از خطرات ماین ها و مهمات منفجر ناشدۀ باقیمانده از جنگ جهت تحت پوشش قرار دادن ساحات
آسیب دیده دریافت نمایند.
در س���ال  1392مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانس���تان از منابع مختلف دیگر نیز جهت اش���اعۀ تعلیمات آگاهی از خطرات ماین ها و مهمات منفجر ناشدۀ باقیمانده از
جنگ استفاده نمود .مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانستان و ریاست انسجام تطهیر ماین تعلیمات آگاهی از خطرات ماین ها و مهمات را برای  79تن از افسران پولیس
مردمی در والیت های هرات و بامیان ارائه نمود تا آنها پیام های تعلیمات آگاهی از خطرات ماین ها و مهمات را به مردمان محل برسانند .برای جزوتام های پولیس مردمی
در وزارت ام���ور داخله و همچنان در وزارت معارف به تعداد  3298بس���تۀ تعلیمات آگاهی از خط���رات ماین ها و مهمات به غرض تطبیق پروژه های تعلیمات آگاهی از
خطرات ماین ها و مهمات توزیع گردیدند.
عالوه بر آن ،به تعداد  790مال امام از والیت های غزنی ،پکتیکا ،کابل ،پکتیا و خوس���ت در مرکز تدریب ائمۀ کابل با مس���اعی مش���ترک مرکز هماهنگی امور ماین پاکی
افغانستان /دفتر خدمات ماین پاکی سازمان ملل متحد ،وزارت حج و اوقاف و سفارت امارات متحدۀ عربی در بارۀ خطرات ماین ها و مهمات منفجر ناشدۀ باقیمانده از جنگ
آموزش دیدند .هدف عمومی آموزش دادن  15000مال امام از  34والیت کش���ور در جریان ماه های باقیماندۀ س���ال  1393اس���ت .گذش���ته از آن ،به تعداد  30تن از کمیتۀ
ناروی برای افغانس���تان 16 ،تن از صندوق وجهی اطفال افغانس���تان و  13تن از مؤسسۀ سیاره پیرامون تعلیمات آگاهی از خطرات ماین ها و مهمات منفجر ناشدۀ باقیمانده
از جنگ آموزش دیدند .بسته های آموزشی تعلیمات آگاهی از خطرات ماین ها و مهمات ،پوستر ها و شمارۀ تیلیفون  24ساعتۀ مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانستان
نیز در اختیار مال امامان و سایر اشتراک کننده گان برنامه های آموزشی قرار داده شدند.
دفتر خدمات ماین پاکی سازمان ملل متحد و مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانستان در آینده نیز حمایت های تخنیکی و مدیریتی خود را با حکومت افغانستان ادامه خواهد
داد تا حکومت افغانستان بتواند یک ظرفیت ملی را برای نظارت و هماهنگی فعالیت های تعلیمات آگاهی از خطرات ماین ها و مهمات به وجود آورد.
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 .9.3ماین پاکی و جندر

 .10.3معاونت با قربانیان

به منظور حصول اطمینان از ادغام کامل جندر در پروگرام ماین پاکی افغانس���تان ،مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانس���تان به کمک دفتر خدمات ماین پاکی سازمان ملل
متحد قراردادی را با پروگرام جندر و ماین پاکی ( )GMAPمنعقد نموده و مؤسسۀ مذکور را وظیفه داد تا وضعیت فعلی جندر در پروگرام ماین پاکی افغانستان را بررسی
نموده برای پروگرام ماین پاکی افغانستان یک استراتیژی ادغام جندر را تدوین نماید.

مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانس���تان و دفتر خدمات ماین پاکی س���ازمان ملل متحد در نظر دارند تا حکومت افغانستان را در راستای معاونت با بازمانده گان حوادث
ماین ها و مهمات و سایر اشخاص دارای معلولیت حمایت نمایند تا باشد اشخاص مذکور در جامعه سهم مساویانه داشته باشند .حمایت مذکور شامل انکشاف اداری ،ارتقای
ظرفیت از طریق ارائۀ حمایت های تخنیکی ،دادخواهی ،آگاهی دهی و هماهنگ سازی معاونت ها با قربانیان و فعالیت ها به نفع افراد دارای معلولیت در چوکات ریاست
های مختلف وزارت کار ،امور اجتماعی ،شهدا و معلولین ،وزارت صحت عامه و وزارت معارف می باشد.

 GMAPیک مؤسس���ۀ مس���تقل است که در مورد جندر برای دست اندرکاران ماین پاکی معاونت های تخنیکی به شمول برنامه های آموزشی و ارتقای ظرفیت را ارائه می
نماید.
بعد از تکمیل بررس���ی و تدویر یک سلس���له جلسات و مباحثات ،مؤسسۀ  GMAPیک اس���تراتیژی ادغام جندر را برای پروگرام ماین پاکی افغانستان در مشورت با دست
اندرکاران این پروگرام تدوین نمود .به اساس این استراتیژی فعالیت های ذیل باید در جریان سال  1393و پس از آن انجام یابند.

1.10.3

	•مؤسسات تطبیق کننده مکلف اند تا در جغرافیای مربوطۀ کاری شان به منظور دانستن نیازمندی ها و اولویت های افراد هردو جنس در سنین مختلف یک تحلیل جندر
را انجام دهند.
	•مؤسس���ات تطبیق کننده باید برای ادغام جندر به اس���اس س���احۀ کار و نوعیت فعالیت های شان پالن کاری طرح کنند و این پالن باید توسط مرکز هماهنگی امور ماین
پاکی افغانستان تصدیق شود.
	•مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانستان /ریاست انسجام تطهیر ماین باید معیار های امور ماین پاکی افغانستان ( )AMASدر بخش های مربوط به رها سازی زمین،
سروی غیر تخنیکی ،ارتباطات با مردم محل و تسلیم دهی زمین را معۀ فورمه های تضمین کیفیت مربوطۀ شان بازنگری کنند.
	•مؤسس���ات تطبیق کننده باید طرزالعمل های عملیاتی معیاری مربوطۀ ش���ان را در مطابقت با معیار های فوق الذکر امور ماین پاکی افغانس���تان ،که به مثابۀ بخشی از
پروسۀ اعتبار دهی چک و بررسی می شوند ،بازنگری کنند.
	•مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانستان /ریاست انسجام تطهیر ماین مکلف به تجدید نظر در فورمه های سروی غیر تخنیکی اند تا اطمینان حاصل گردد که همۀ
اطالعات به تفکیک جنس و سن جمع آوری می شوند.
	•مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانس���تان /ریاس���ت انسجام تطهیر ماین و مؤسسات تطبیق کننده مکلف اند تا از اشتراک زنان ،دختران ،پسران و مردان در جلسات
محلی و مراسم واگذاری نظارت نمایند.
	•مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانستان /ریاست انسجام تطهیر ماین و مؤسسات تطبیق کننده باید برای تیم های ساحوی خویش در مورد جندر و اهمیت جمع آوری
اطالعات به تفکیک جندر آگاهی دهی نمایند.
	•مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانس���تان /ریاس���ت انس���جام تطهیر ماین و مؤسسات تطبیق کننده باید شبکه ها و مجامعی را که در آنها زنان ،دختران و سایر اقشار
حاشیوی قابل دسترس باشند ،جهت جمع آوری اطالعات سراغ نمایند.

ای���ن پروژه دیپارتمنت بازتوانی فزیکی اش���خاص دارای معلولی���ت وزارت صحت عامه را در حصۀ
فعالیت های بازتوانی فزیکی به مثابۀ جزئی از اولویت های وزارت صحت عامه برای س���ال ،1392
کم���ک نمود .به تعداد  210کارکن صحی از مؤسس���ات تطبیق کننده تحت پروگرام مجموعۀ اساس���ی
خدمات صحی و مجموعه اساسى خدمات شفاخانه یی وزارت از  7والیت کشور طی یک برنامۀ چهار
روزۀ آموزشی راجع به بازتوانی فزیکی اشخاص دارای معلولیت به کمک مالی دفتر خدمات ماین پاکی
س���ازمان ملل متحد آموزش دیدند .همچنان انکش���اف معیار های غیر تخنیکی و تخنیکی در بخش های
فزیوتراپی ،پروس���تیزیس و اورتوزیس ،و نظارت و معیاری سازی خدمات فزیوتراپی ،پروستیزیس و
اورتوزیس در کش���ور نیز جزء برنامه های این پروژه در س���ال  1391بود .هدف این برنامۀ آموزشی
بلند بردن س���طح دانش کارکنان صحی و از این رهگذر تامین دسترس���ی اش���خاص دارای معلولیت به
خدمات صحی و بازتوانی فزیکی بود .همچنان آموزش های مذکور باعث تقویت سیستم های هماهنگی
و رجعت دهی مراکز صحی و بازتوانی گردیدند.

مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانستان آمر بخش تعلیمات آگاهی از خطرات ماین ها و مهمات منفجر ناشدۀ باقیمانده از جنگ را به حیث شخص ارتباطی جندر توظیف
نموده است و نیز در سال  1392یک دستیار بخش جندر را به منظور معاونت در تطبیق استراتیژی ادغام جندر برای سال های  2014الی  2016استخدام خواهد نمود.
رؤسای مؤسسات تطبیق کنندۀ پروگرام ماین پاکی افغانستان و اشخاص ارتباطی ذیربط از حکومت افغانستان توسط مؤسسۀ  GMAPدر خصوص چگونگی ادغام جندر در
امور ماین پاکی آموزش داده شدند .مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانستان به تخصیص دادن وقت کارمندان خود به بهبود کیفیت جندر ادامه می دهد تا که سطح آگاهی
و مدیریت کارمندان خود را بلند برده و از این طریق یک ظرفیت اداری و محیط کاری جندر پسند را به وجود آورد .همچنان مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانستان در
قس���مت اهمیت تس���اوی جندر در تمام ساحات ماین پاکی آگاهی دهی نموده است و پیوسته می کوشد تا دسترسی به اطالعات مربوطه را تقویت نماید تا اطمینان حاصل شود
که در تصمیم گیری های ماین پاکی از تمام گروه ها نماینده گی صورت می گیرد .استراتیژی ادغام جندر مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانستان در صفحۀ انترنتی این
مرکز به آدرس ذیل موجود استhttp://www.macca.org.af/macca/merw-risk-education/ :

کار با وزارت صحت عامه :حمایت از بازتوانی فزیکی

س���ال  1392شاهد تدوین و تصویب چندین رهنمود و معیار توس���ط وزارت صحت عامه با همکاری
مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانس���تان و دفتر خدمات ماین پاکی س���ازمان ملل متحد نیز بود .در جریان س���ال  1392وزارت صحت عامه معیار های غیر تخنیکی و
تخنیکی نظارت و وارسی از فزیوتراپی و پروستیتیکس و اورتوتیکس را تصویب نمود .یک رهنمود بازتوانی فزیکی برای مؤسسات تطبیق کنندۀ که به حیث جزء مجموعۀ
اساسی خدمات شفاخانه یی کار می کنند وضع شد؛ و نیز رهنمود بازتوانی فزیکی برای مجموعۀ اساسی خدمات صحی مورد تجدید نظر و بازنگری قرار داده شد .هردوی
این رهنمود ها در حال حاضر جهت تصویب به بخش مربوطۀ ریاست پالیسی و پالن ارائه گردیده است .در سال  1392کتاب راهنمای تریننگ معلولیت و بازتوانی فزیکی
ب���رای کارکن���ان صحی تهیه ،ترجمه و چاپ گردید .همچنان وزارت صحت عام���ه  5000جلد از کتاب راهنمای صحی بازتوانی بر مبنای جامعه را توزیع و یک راهنمای
رسیده گی به جروحات نخاع شوکی در شفاخانه ها را نشر نمود.
وزارت صحت عامه از طریق  UNMAS/UNOPSقراردادی را با نهاد انکش���اف و توانایی ( )DAOمنعقد نمود که به اس���اس آن نهاد مذکور مکلف است تا در والیات
کنر و کابل خدمات بازتوانی فزیکی را عرضه نماید .این پروژه انواع مختلف خدمات (پروس���تیزیس ،اورتوزیس ،وس���ایل حرکی ،وسایل کمکی و برنامه های آموزشی) را
برای بیش از  3000تن از اشخاص دارای معلولیت ارائه نمود .عالوه بر آن ،پالن آموزش  20تن از دستیاران تکنالوجست های اورتوپیدی ( )OTAاز والیت های کنر،
خوس���ت ،کابل و بامیان نهایی گردید .برنامۀ آموزش���ی مذکور به تاریخ اول می س���ال  2014در کابل آغاز گردید .رهنمود رسیده گی به جروحات نخاع شوکی در شفاخانه
ها و سایر مراکز صحی نیز نهایی شد.
به منظور هماهنگی هر چه بهتر فعالیت های مربوط به معاونت قربانیان در جریان سال  1392جلسات گروه کاری معلولیت دایر گردیدند .مرکز هماهنگی امور ماین پاکی
افغانستان و وزارت صحت عامه بازدید های نظارتی مشترک را در والیات هرات ،مزارشریف و سمنگان انجام دادند تا اطمینان حاصل نمایند که خدمات صحی و بازتوانی
فزیکی اشخاص دارای معلولیت در والیت های متذکره طبق پالن کاری مرتبه برای سال  ،1392عرضه میشوند.
در جریان س���ال  1392مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانس���تان و همکاران آن از وزارت های مختلف از دیپارتمنت معاونت با قربانیان مرکز ملی ماین پاکی کش���ور
کمبودیا دیدن نموده و پیرامون اینکه چگونه بازمانده گان حوادث ماین ها و مهمات منفجر ناش���دۀ باقیمانده از جنگ و س���ایر اشخاص دارای معلولیت در پروگرام ماین پاکی
کمبودیا ادغام گردیده اند ،معلومات بدس���ت آوردند .طی این س���فر هیأت بازدید کننده راجع به روش های کاری مورد اس���تفاده در کمبودیا و نقش وزارت های سکتوری آن
کشور در ارائۀ خدمات معاونت با قربانیان معلومات حاصل نمود.
هدف اصلی نماینده گان حکومت افغانس���تان و مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانس���تان در این س���فر بحث روی مس���ایل مربوط به معاونت با قربانیان و اشخاص دارای
معلولیت بود .روی این ملحوظ ،اعضای هیأت و جانب میزبان روی ادغام بازمانده گان حوادث ماین ها و مهمات و س���ایر اش���خاص دارای معلولیت در  ،CMAAادارات
معاونت با قربانیان و س���ایر ش���بکه های حکومتی بحث و تبادل نظر نمودند .عالوتا ً هدف دیگر س���فر مذکور را ارتقای ظرفیت نماینده گان حکومت افغانس���تان در پیوند با
معاونت با قربانیان ،برنامه های معاونت با اش���خاص دارای معلولیت ،فعالیت های اجتماعی – اقتصادی به س���طح محل ،بازتوانی فزیکی ،تعلیم و آموزش تش���کیل می داد.
متقابالً ،نماینده گان گان حکومت افغانس���تان و مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانس���تان نیز با اس���تفاده از فرصت تجارب ش���ان را در عرصه های معاونت با قربانیان و
اشخاص دارای معلولیت با جانب مقابل شریک ساختند.
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 2.10.3کار با وزارت کار ،امور اجتماعی ،شهدا و معلولین :حمایت از ادغام اقتصادی ،دسترسی فزیکی و دادخواهی
در جریان سال  1392مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانستان /دفتر خدمات ماین پاکی سازمان ملل متحد پروژه های معاونت با قربانیان را که توسط وزارت کار ،امور
اجتماعی ،ش���هدا و معلولین به هدف افزایش ظرفیت و انکش���اف ساختار های الزم به منظور هماهنگ ساختن مساعی معاونت با قربانیان /اشخاص دارای معلولیت اولویت
بندی شده بودند ،حمایت نمود .تمرکز اصلی در این اقدامات باالی حمایت همتایان ،آموزش های فنی و دسترسی فزیکی برای اشخاص دارای معلولیت ،به شمول قربانیان
ماین ها و مهمات منفجر ناشدۀ باقیمانده از جنگ بوده است.
امس���ال وزارت کار ،امور اجتماعی ،ش���هدا و معلولین از طریق  UNMAS/UNOPSبا موسسه افغه های متاثر از ماین ( ،)ALSOموسسه دسترسی افغان های معلول
( )AOADموسس���ه بایس���کیل رانان معلول افغانی برای احیای مجدد و تفریح و تفریح ( )AABRARقرارداد هایی را به امضا رسانید تا برای اشخاص دارای معلولیت،
خانواده های آنها ،اجتماع و کارمندان مربوطۀ دولتی در والیت های کابل ،هرات ،بامیان و بلخ خدمات دسترس���ی فزیکی ،مراکز حمایوی ،حمایت همتایان ،آموزش های
فنی ،آگاهی دهی ،دادخواهی و ارتقای ظرفیت را ارائه نمایند.
در س���ال  1392پنج برنامۀ آموزش���ی مختلف دایر گردید که  95کارمند از بخش های معلولیت ،کار و منابع بش���ری وزارت کار ،امور اجتماعی ،ش���هدا و معلولین از آنها
مستفید شدند .هدف کورس های مذکور همکاری با وزارت کار ،امور اجتماعی ،شهدا و معلولین در تقویت ظرفیت آن بود ،تا این وزارت به نیازمندی ها و حقوق اشخاص
دارای معلولیت بهتر پاسخ گفته بتواند.
مش���اور تخنیکی مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانس���تان در وزارت کار ،امور اجتماعی ،ش���هدا و معلولین به ارائۀ حمایت های تخنیکی ادامه می دهد .امس���ال مشاور
مذکور با وزارت کار ،امور اجتماعی ،ش���هدا و معلولین در برگزاری یک ورکش���اپ پیرامون کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت ،تسوید پالیسی ملی برای اشخاص
دارای معلولیت ،گزارش نخس���ت برای کنوانس���یون بازتوانی فنی و کاریابی سازمان جهانی کار و اجرای تحلیل های مختلف در مورد وضعیت معاونت با قربانیان همکاری
نمود .با همکاری مشاور مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانستان  17جلسۀ گروه هماهنگی دست اندرکاران معلولیت با اشتراک فعاالن جامعۀ مدنی ،مراجع تطبیق کنندۀ
معاونت با قربانیان ،وزارت کار ،امور اجتماعی ،شهدا و معلولین و سایر مراجع ذیدخل دایر گردید .در این جلسات روی موضوعات مربوط به معاونت با قربانیان ،پالیسی
ها ،مقررات و قوانین بحث صورت گرفت.
به منظور بلند بردن س���طح آگاهی ،مش���اور مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانستان با وزارت کار ،امور اجتماعی ،شهدا و معلولین در اجرای  15مصاحبۀ تلویزیونی و
رادیویی در خصوص موضوعات مختلف مربوط به معاونت با قربانیان همکاری نمود .همچنان  14جلسۀ دادخواهی ،ورکشاپ ها و جلسات آگاهی دهی در بارۀ موضوعات
مختلف مربوط به معلولیت به ش���مول جلس���ۀ کمیتۀ دادخواهی راجع به حقوق اشخاص دارای معلولیت با  ،UNICEF, UNDP, ACPD, ACBAR, AIHRCبحث ها
راجع به مسایل مربوط به انتخابات ،حمایت از رسانه ها ،معلولیت ،حوادث و پالیسی تعلیمات فراگیر دایر گردیدند.

 .3.10.3کار با وزارت معارف :حمایت از شمولیت اجتماعی (تعلیمات فراگیر)
پالیسی تعلیمات فراگیر و مکاتب دوستدار طفل ( )ICFEاطمینان می دهد که تمام اطفال قطع نظر از نژاد ،دین ،توانایی ها ،معلولیت ها ،وضعیت صحی ،پیشینۀ اقتصادی
و زبان به تعلیم و تحصیل به صورت مس���اویانه دسترس���ی داشته باشند .در جریان سال  ،1392همکاری های مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانستان و وزارت معارف
در پیوند با تعلیمات فراگیر ش���امل تدویر برنامه های آموزش���ی  100تن از معلمان وزارت معارف در شش والیت کشور بود ،استادان آموزش دیده مسوولیت خواهند داشت
تا مس���ایلی را که در رابطه به تعلیمات فراگیر آموخته اند ،به س���ایر معلمان در مکاتب خویش انتقال دهند ..عالوتاً ،برای  1599معلمان و مدیران مکاتب در  294مکتب
ش���هر کابل آموزش داده ش���د تا آنها قادر به ارائۀ تعلیمات فراگیر در مکاتب خود ش���وند .مزید بر آن 1411 ،طفل دارای معلولیت و والدین ش���ان در  73مکتب در کابل در
رابطه به تعلیمات فراگیر آموزش دیدند.
در ادامه قابل یادآوریست که امسال  30تن از معلمان در یک کورس (بسته آموزشی  25روزۀ زبان اشاره) و  30معلم دیگر کورس (بسته آموزشی  25روزۀ رسم الخط
بریل) اش���تراک نمودند .بیس���ت تن از کارمندان ریاست تعلیمات فراگیر وزارت معارف به منظور افزایش مؤثریت و مثمریت فعالیت های روزمرۀ شان در برنامۀ آموزشی
معاونت با قربانیان /رسیده گی به اشخاص دارای معلولیت اشتراک کردند .دو هزار نسخه کتاب رهنمای تعلیمات فراگیر با کمک مالی دفتر خدمات ماین پاکی سازمان ملل
متحد چاپ و در دسترس مکاتب و معلمان مورد نظر قرار داده شدند .به مثابۀ جزئی از پالن ارتقای ظرفیت کارمندان وزارت ،برای آمر تعلیمات فراگیر وزارت معارف
زمینۀ سفر به کشور کمبودیا فراهم ساخته و مصارف آن نیز پرداخته شد تا موصوف به گنجینۀ معلوماتش افزوده و نیز تجارب خود را با پروگرام ماین پاکی کشور کمبودیا
شریک سازد.
تا ختم سال  1392جمعا ً به تعداد  1200طفل دارای معلولیت در مکاتب دولتی شهر کابل و سایر والیات شامل گردیده اند .با همکاری مشاور معاونت با قربانیان و معلولین
مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانس���تان امس���ال شش جلس���ۀ گروه کاری هماهنگی تعلیمات فراگیر دایر گردید که نتیجۀ آن تسوید اولین پالیسی تعلیمات فراگیر افغانستان
بود .پالیس���ی تعلیمات فراگیر به زبان های رس���می کش���ور و زبان انگلیسی تهیه گردیده و س���ال آینده با کمک مالی مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانستان /دفتر خدمات
ماین پاکی سازمان ملل متحد به چاپ خواهد رسید.
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بخش چهارم:

هماهنگ سازی امور ماین پاکی

 .1.4برنامه ریزی و هماهنگی
در آغاز س���ال  ، 1392به تعداد  4866س���احۀ خطر وجود داش���تند که جمعا ً  552کیلومتر مربع زمین را احتوا نموده و  1674قریه را در  244ولسوالی کشور تحت تاثیر
قرار داده بودند .برای اینکه از منابع دست داشته در راستای پاکسازی ماین ها و مهمات باقیمانده از جنگ در افغانستان و نیل به هدف نهایی حد اکثر استفاده صورت گرفته
بتواند ،الزم است منابع مذکور از طریق برنامه ریزی سالم و مدیریت مؤثر بگونۀ منطقی هماهنگ شوند.
دیپارتمن���ت پ�ل�ان و پروگرام مرک���ز هماهنگی ام���ور ماین پاکی
افغانستان با مؤسسات تطبیق کننده و سایر دست اندرکاران همکاری
نزدیک دارد .دیپارتمنت مذکور سیستم مدیریت معلومات برای امور
مای���ن پاک���ی ( )IMSMAرا به صورت منظم به روز می س���ازد.
سیستم مذکور تیم ها و منابع دونر ها را با ساحات خطرناک ارتباط
میدهد .همچنان این سیستم پیشرفت در راستای اهداف تعیین شده را
تحلیل نموده و خالهای مهم را که باید مورد رس���یده گی قرار گیرند
تشخیص مینماید.

شکل  :8نوعیت و میکانیزم تمویل تیم ها در سال 1392

دیپارتمنت پالن و پروگرام همه س���اله باالی پالن سال آینده کار می
کند .به همین دلیل پالن منسجم عملیاتی سال  1392در سال 1391
ترتیب گردیده بود .مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانستان همواره
میکوشد تا قبل از شروع سال کاری بعدی یک پالن عمومی را طرح
نماید .این پروسه مس���تلزم جلسات مشورتی متعدد و مشارکت فعال
حکومت ،مؤسس���ات تطبیق کننده و مراجع تمویل کننده میباشد .در
این پالن عموم���ی جزئیات عملیاتی به صورت عمدی گنجانیده نمی
ش���وند ،زیرا هرچند اهداف تغییر نمی کنند ،اما ش���یوه و روش های
رسیدن به آنها بدون شک تغییر میکند.
در بخش اعظم تحلیل های مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانس���تان در مورد اجرای فعالیت ها این موضوع مورد غور قرار میگیرد که فعالیت های انجام ش���ده چگونه
پیشرفت های مورد نظر را تسهیل میکنند .این شیوه مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانستان را قادر میسازد تا مشخص نماید که به چه تعداد ساحات خطرناک باقی مانده
اند و در یک زمان مناسب چرخۀ دیزاین پروژه را فعال ساخته و پروژه هایی را که به صورت مستقیم ویا غیر مستقیم تمویل شده اند تشخیص نماید

 .2.4یقینی ساختن موثریت و مثمریت ماین پاکی از طریق راهکار های مدیریت کیفیت
مقص���د مدیریت کیفیت در امور ماین پاکی عبارت از اطمین���ان دادن به مردم محل ،مراجع تمویل
کننده ،مرجع اعطای قرارداد ماین پاکی و مقامات حکومتی است؛ از این بابت که در جریان فعالیت
های ماین پاکی مقتضیات کیفیت رعایت گردیده اند و زمینی که پاکسازی گردیده است قابل ،استفاده
میباشد.
مدیری���ت کیفیت در امور ماین پاک���ی مواردی همچو اعطای اعتبارنامه به مؤسس���ات ماین پاکی،
نظارت از فعالیت های امور ماین پاکی (تضمین کیفیت) و تفتیش پس از پاکس���ازی زمین (کنترول
کیفیت) را در بر میگیرد .عالوه بر آن تضمین کیفیت در امور ماین پاکی شامل مدیریت و نگهداشت
معی���ار های امور ماین پاکی منحیث ماخذ نیز میباش���د؛ البته در م���واردی که مقتضیات کیفیت در
خصوص تمام فعالیت های پاکسازی و تعلیمات آگاهی از خطرات ماین ها وضع شده باشند.

ختم ماه اپریل سال  2014ضرب األجل
برای ایجاد یک سیستم مدیریت کیفیت
در سراسر پروگرام ماین پاکی افغانستان
است .سیستم مدیریت کیفیت ما
بر بنیاد سیستم مدیریت کیفیت
 ISO 9001:2008استوار خواهد بود.
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در جریان س���ال ،به مثابۀ بخش���ی از اصالحات در سیس���تم مدیریت کیفیت در سراسر پروگرام ماین پاکی ،سیس���تم مدیریت کیفیت هفت مؤسسۀ ماین پاکی ATC, DAFA,
 DDG, HALO Trust, MCPA, MDCو  OMARبازنگری گردیدند .به منظور بحث روی یافته های این بازنگری ،تشخیص ساحات بهبود و اتخاذ تدابیر ضروری
پنج جلسۀ تیم مدیریت کیفیت پروگرام ماین پاکی افغانستان دایر گردید .تیم مدیریت کیفیت پروگرام ماین پاکی افغانستان باالی اسناد مورد نیاز سیستم مدیریت کیفیت کار می
کند ،که قرار اس���ت تا ختم اپریل س���ال  2014به اتمام برسد .تاریخ مذکور ضرب األجل نهایی برای بوجود آوردن یک سیستم معیاری مدیریت کیفیت در تمام پروگرام ماین
پاکی است .این سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر مقتضیات سیستم مدیریت کیفیت  ISO 9001:2008می باشد.
در جریان سال  1392جمعا ً در مورد  21حادثۀ انفجار در جریان عملیات ماین پاکی تحقیق صورت گرفت .خالصۀ درس های آموخته شده از حوادث مذکور آماده گردیده
و با مؤسسات ماین پاکی شریک ساخته شدند تا در عملیات آیندۀ شان آنها را مد نظر داشته باشند.

 .4.3اعتبار دهی
به منظور حصول اطمینان از این که تمام مؤسسات ماین پاکی که در افغانستان کار می کنند از نقطه نظر تخنیکی و نیروی بشری قادر به برنامه ریزی ،مدیریت و تطبیق
فعالیت های ماین پاکی به گونۀ مصون ،مؤثر و مثمر باش���ند ،اعتبار دهی یک ش���رط نهایت ضروری به حس���اب می رود .عالوه بر نظارت و تفتیش پس از پاکسازی ،یک
پروسۀ جامع اعتبار دهی نیز توسط مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانستان عملی می گردد تا تمام ابعاد مختلف کاری مؤسسات ماین پاکی که قصد فعالیت در افغانستان
را دارند بررسی گردند.
مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانستان یک هیأت اعتبار دهی متشکل از کارمندان کارکشتۀ دیپارتمنت های مربوطۀ خویش و ریاست انسجام تطهیر ماین را ایجاد نموده
است .هیأت مذکور پروسۀ اعتبار دهی را با رعایت کامل اصول بیطرفی ،صداقت و شفافیت در تمام روند به پیش می برد .در جریان سال  1392پروسۀ اعتبار دهی شرکت
ماین پاکی س���تاره ( ،)SDLکه یک ش���رکت ماین پاکی تجارتی بین المللی است ،و دو مؤسسۀ ماین پاکی بشردوستانۀ داخلی یعنی موسسه بایسکیل رانان معلول افغانی برای
احیای مجدد و تفریح ( )AABRARو مؤسس���ۀ اورتوپیدی کابل ( )KOOتکمیل ش���د .در عین حال ،اس���ناد  AABRARو  KOOنیز مرور گردیده و برای اعتبار دهی
عملیاتی در مطابقت با ماهیت پروژه های شان طی مراحل گردیدند.
به مثابۀ بخشی از روند اعتبار دهی ،دیپارتمنت مدیریت کیفیت مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانستان هفت واحد ماین پاکی میکانیزه را آزمایش نموده و معتبر شناخت
و همچنان برای  107تیم سگ های ماین یاب بعد از آزمایش مجوز اعطا نمود.
عالوه بر آن 23 ،مجموعۀ طرزالعمل های عملیاتی معیاری در بخش سروی ماین پاکی ،واگذاری زمین و پاکسازی ساحات تمرینی نظامی پس از بازنگری تصویب گردیدند.

 .4.4نظارت
نظارت یک بخش ضروری پروس���ۀ مدیریت کیفیت بوده و با پروس���ۀ اعتبار دهی و تفتیش پس از پاکسازی یکجا این اعتماد را بوجود می آورد که مقتضیات کیفیت در امور
ماین پاکی رعایت گردیده اند .در طول س���ال  1392مجموعا ً  2012دیدار نظارتی از سیس���تم های مدیریت پروژه ،فعالیت های ماین پاکی ،ساحات ماین پاکی و کورس های
آموزش���ی صورت گرفتند که نتیجۀ آن  1754گزارش اجراآت معیاری 77 ،مالحظه 121 ،گزارش تخطی های کوچک و  60گزارش تخطی های بزرگ بود .تمام موارد
تخلف پیگیری گردیده و اقدامات اصالحی و پیشگیرانه در قبال آنها اتخاذ گردید.

 .5.4معیار های ملی ماین پاکی
معیار های ماین پاکی در واقع اسنادی اند که همواره در حال تغییر بوده و به اساس مقتضیات جدیدی که در ساحه به وجود می آیند ویا به سبب انکشافات جدید معیار های
بین المللی ماین پاکی پیوسته مورد بازنگری و تجدید نظر قرار می گیرند .روی این ملحوظ مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانستان یک هیأت بازنگری را ایجاد نمود تا
معیار های ماین پاکی افغانس���تان را مرور نموده و نظریات تخنیکی ش���ان را جهت بهبود معیار های مذکور در آینده ارائه نمایند .در سال  1392دو مجموعۀ معیار ها ،یکی
معیار های واگذاری زمین و دوم معیار های س���روی ماین ها /مهمات منفجر ناش���دۀ باقیمانده از جنگ (مجموعه معیار های شماره  05.01و  )05.02مرور گردیده و نسخۀ
بازنگری شدۀ آنها به تمام نهاد ها و دست اندرکاران ماین پاکی توزیع گردید.
عالوتاً ،برای اینکه شورای عالی نورم و استندرد افغانستان معیار های امور ماین پاکی افغانستان ( )AMASرا به حیث معیار های ملی امور ماین پاکی به رسمیت بشناسد،
مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانستان یک تفاهم نامه را با ادارۀ نورم و استندر افغانستان ( )ANSAدر سال  2011به امضا رسانیده بود که به اساس آن ،ادارۀ نورم و
استندرد افغانستان مکلف است تا تمام معیار های ماین پاکی افغانستان را مرور نموده و جهت تصویب نهایی شورای عالی نورم و استندرد افغانستان آنها را آماده سازد .در
طول س���ال  1392مجموعه معیار های ش���ماره  02.01تحت عنوان قاموس اصطالحات ماین پاکی ،معیار های شماره  03.01تحت نام مدیریت کیفیت و معیار های شماره
 04.01موسوم به معیار های آموزش و اهلیت به حیث معیار های ملی ماین پاکی افغانستان تصویب گردیدند .کمیتۀ تخنیکی ادارۀ نورم و استندرد افغانستان در سال 1392
به تعداد  20معیار را بازنگری نموده و آنها را به کمیتۀ ویرایش/ایدیت جهت آماده ساختن برای کسب منظوری نهایی کمیسیون عالی احاله نمود.
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 .6.4انتخاب پروژه و مؤسسۀ تطبیق کننده
یکی از وظایف مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانس���تان این اس���ت که به مراجع تمویل کننده پیرامون استفادۀ خوبتر از وجوه مالی اختصاص یافته برای امور ماین پاکی
در افغانس���تان (س���روی ،پاکسازی ،تعلیمات آگاهی از خطرات ماین ها و مهمات منفجر ناش���دۀ باقیمانده از جنگ و معاونت با قربانیان) مشوره بدهد .مرکز هماهنگی امور
ماین پاکی معاونت ها و مشوره های تخصصی را در مورد چگونگی تخصیص وجوه مالی صندوق وجهی ملل متحد برای مساعدت ماین پاکی در افغانستان به دفتر خدمات
امور ماین پاکی سازمان ملل متحد ( )UNMASارائه می نماید .همچنان پروسۀ انتخاب پروژه و مؤسسۀ تطبیق کننده ارزش زیادی را به تصمیم گیری مراجع تمویل کنندۀ
مستقیم افزوده و دفتر خدمات ماین پاکی سازمان ملل متحد و مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانستان مشارکت مراجع تمویل کنندۀ مستقیم در این پروسه را جداً تشویق می
کند .قطع نظر از اینکه آیا یک مرجع تمویل کننده با صندوق وجهی ملل متحد برای مس���اعدت ماین پاکی کمک می کند یا خیر ،تیم بررس���ی پروپوزل های مرکز هماهنگی
امور ماین پاکی افغانس���تان در گذش���ته بنابر تقاضای مراجع تمویل کنندۀ مستقیم ،پروپوزل ها را بررسی نموده و نظریات و سفارش های خود را ارائه نموده است که مرجع
تمویل کنندۀ مس���تقیم می تواند آنرا در اتخاذ تصمیم مبنی بر اعطای وجوه مالی مد نظر داش���ته باش���د .این امر در مطابقت با پالیسی دفتر خدمات ماین پاکی سازمان ملل متحد
و مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانستان قرار دارد که مطابق این پالیسی مؤسسات تطبیق کننده را تشویق می کند تا میکانیزم های تمویل مالی بدیل صندوق وجهی ملل
متحد برای مساعدت ماین پاکی را نیز دریابند .دفتر خدمات ماین پاکی سازمان ملل متحد و مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانستان به همکاری خود با مراجع تمویل کنندۀ
مستقیم در خصوص بررسی پروپوزل ها و حصول اطمینان از کیفیت عملیات تمویل شده به صورت مستقیم ،ادامه خواهد داد.

هیأت انتخاب پروژه و مؤسس���ۀ تطبیق کننده ،که متش���کل از نماینده گان دفتر خدمات ماین پاکی س���ازمان ملل متحد ،آمرین ارشد مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانستان
و مراجع تمویل کننده بوده و ریاس���ت انس���جام تطهیر ماین در آن نقش نظارتی دارد ،تالش می نمایند تا پروژه های مربوط به معاهدۀ منع ماین ،پروژه های تعلیمات آگاهی
از خطرات ماین ها و پروژه های معاونت با قربانیان در س���ال جاری و آینده از بودجه های مراجع تمول کننده در مطابقت با پالیس���ی های مرکز هماهنگی امور ماین پاکی
افغانستان تطبیق گردند .هیأت انتخاب پروژه و مؤسسۀ تطبیق کننده در خصوص تمویل پروژه ها از طریق یک پروسۀ رقابتی نیز تصامیمی را اتخاذ می نماید .در بعضی

 .7.4روند بررسی پروپوزل
تیم بررس���ی پروپوزل به نماینده گی از مراجع تمویل کنندۀ پروگرام امور ماین پاکی ،پروپوزل ها را مرور میکند .این تیم یقینی می س���ازد که هر پروژۀ پیشنهاد شده دارای
بازدهی های واضحا ً تعیین شده بوده ،صحت و سقم معلومات مربوط به ساحات خطرناک را که یک همکار تطبیق کننده پاکسازی میکند معلوم نموده ،با اولویت ها و معیار
های ماین پاکی مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانستان و حکومت افغانستان مطابقت داشته و پول را در جاهای الزم به مصرف برساند.
زمانیکه قناعت مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانس���تان به ارتباط دیزاین پروژه و محتویات پروپوزل فراهم گردید ،به یک مرجع تمویل کنندۀ مس���تقیم پیشنهاد میگردد تا
پروژۀ مورد نظر را تمویل نماید؛ ویا اگر به صندوق وجهی ملل متحد برای مساعدت ماین پاکی راجع باشد ،در آن صورت به  UNMASپیشنهاد میگردد تا قرارداد پروژۀ
مذکور را به مؤسسۀ انتخاب شده اعطا نماید .یک تعداد از مراجع تمویل کنندۀ مستقیم همواره قبل از تخصیص دادن وجوه به یک همکار تطبیق کننده مکتوب تائیدی مرکز
هماهنگی امور ماین پاکی افغانستان را مطالبه میکنند؛ اما تعداد دیگری از مراجع تمویل کنندۀ مستقیم از خدمات مذکور که توسط مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانستان
تس���هیل میگردند ،اس���تفاده نمی کنند .مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانستان مراجع تمویل کنندۀ مس���تقیم را جداً تشویق مینماید تا در این پروسه دخیل شوند ،تا باشد تمام
پروژه های سکتور بشردوستانه بازدهی های مشخص داشته و در مطابقت با اهداف عمومی حکومت افغانستان قرار داشته باشند.
درخواست برای پروپوزل ( )RFPتوسط هیأت انتخاب پروژه و مؤسسۀ تطبیق کننده زمانی صورت می گیرد که تیم بررسی پروپوزل ها در مطابقت با قواعد و مقررات
 UNOPSارزیابی های مقایسوی را انجام دهد.
تیم بررسی پروپوزل ها ،پروپوزل های پروژه ها را به اساس مشخصات ذیل مرور می کنند:
	•حصول اطمینان از این که س���احات خطرناک مندرج پروپوزل واقعی بوده و با ساحات
خطرناک پالن شده توسط سایر همکاران تطبیق کننده تداخل نداشته باشند؛
	•حصول اطمینان از این که س���احات خطرناک انتخاب ش���ده دارای تاثیرات شدید بوده و
ش���امل پالن همان سال باش���ند ،همچنان معیارهای اولویت بندی مؤسسات تطبیق کننده
معقول و مجاز بوده و در مطابقت با چارچوب منسجم عملیاتی پروگرام امور ماین پاکی
افغانستان قرار داشته باشند؛
	•حصول اطمینان از این که مؤسس���ۀ تطبیق کننده از وس���ایل و تجهیزات مناسب استفاده
خواهد نمود؛
	•حصول اطمینان از این که مؤسس���ۀ تطبیق کننده با در نظر داشت عوامل بیرونی مانند:
آب و هوا وغیره وقت کافی برای تطبیق پروژه در اختیار داشته باشد؛
	•بررس���ی اینکه به چه تعداد فرصت های کاری برای ماین پاکان مهیا خواهد ش���د و چه
تعداد آنها از میان ساکنین محل متاثر شده استخدام خواهند گردید؛ و
	•حص���ول اطمینان از اینکه کار مؤسس���ۀ تطبیق کننده بهتری���ن ارزش را در قبال پول
مصرف شده ارائه نماید.

مرکز هماهنگی امور ماین پاکی
افغانستان مراجع تمویل کنندۀ
مستقیم را به اشتراک در پروسۀ بررسی
پروپوزل ها جدا ً تشویق می کند تا
اطمینان حاصل شود که تمام پروژه های
سکتور بشردوستانه دارای دست آورد های
مشخص بوده و در مطابقت با اهداف
حکومت افغانستان قرار داشته باشند.
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در جریان س���ال  1392تیم مرور پروپوزل های مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانس���تان /ریاس���ت انسجام تطهیر ماین به تعداد  30پروپوزل پروژه ها را مرور نمود که
از آن جمله  23پروپوزل برای س���روی و پاکس���ازی 5 ،پروپوزل برای ارائۀ تعلیمات آگاهی از خطرات ماین ها و مهمات باقیمانده از جنگ و  4پروپوزل برای معاونت
با قربانیان ارائه گردیده بودند .تیم بازنگری توانس���ت در بعضی از پروپوزل ها تغییراتی را وارد نماید .عالوه بر آن ،تیم مرور پروپوزل ها بعد از بررس���ی لس���ت ساحات
خطرناک در پروپوزل های مذکور تغییراتی را به اساس وضعیت ساحات خطرناک پیشنهاد نمودند (ساحاتی که حذف شده ،پاکسازی گردیده و یا در زمان مرور پروپوزل
ها در پالن کاری یک مؤسس���ۀ تطبیق کنندۀ دیگر قرار داش���تند) که بدین ترتیب از تضاعف کاری جلوگیری گردیده و اطمینان حاصل گردید که س���احات خطرناک دارای
اولویت بلند پاکسازی خواهند شد.
به طور مثال ،در طول سال  1392وزارت امور خارجۀ ایاالت متحدۀ امریکا بمنظور بررسی پروپوزل های متعدد برای تمویل مستقیم پروژه های ماین پاکی توسط کشور
ایاالت متحدۀ امریکا ،از تیم ارزیابی پروپوزل های مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانستان درخواست همکاری نمود .تیم مذکور مناطقی را که به حیث ساحات خطر در
پروپوزل ها تذکر یافته بودند با س���احاتی که به اس���اس درخواست تمدید ضرب األجل معاهدۀ اوتاوا پالن شده بودند مقایسه نموده و در نتیجه یک سلسله تناقضات را دریافت
نمود .در نتیجۀ مرور تخنیکی دیده ش���د که میتوان  3500000متر مربع زمین را جهت پاکس���ازی به س���احات خطر که در پروپوزل ها پیشنهاد گردیده بودند عالوه نمود .با
این کار بیش از  3میلیون دالر برای کشور ایاالت متحدۀ امریکا صرفه جویی صورت گرفت.

 .9.4ارزیابی در ختم پروژه
در س���ال  1392مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانس���تان با اس���تفاده از روش کارت نمرات مقایسوی  36پروژۀ ماین پاکی را بعد از ختم آنها ارزیابی نمود .پروژه های
مذکور توسط هشت مؤسسۀ تطبیق کننده عملی شده بودند.
از میان  36پروژۀ ماین پاکی 30 ،پروژه بین  90%و  100%نمره اخذ نمودند ،که مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانستان آنرا «بسیار قناعتبخش» میخواند؛ چهار پروژه
بین  %90 – %65نمره اخذ نمودند که «قس���ما ً قناعتبخش» تلقی میگردند و دو پروژۀ باقیمانده پائین تر از  65%نمره اخذ نمودند که «غیر قناعتبخش» خوانده می ش���وند.
برنامه ریزی ضعیف ،حوادث ماین پاکی و گزارشدهی شاخص هایی بودند که در آن شش پروژۀ مذکور نمرات پائین تر اخذ نمودند.
در جریان این سال ،جمعا ً  45پروژه فعال بودند اما از جملۀ این  45پروژه صرف  36پروژه تکمیل گردیدند .پروژه های باقیمانده در سال  1393تکمیل خواهند شد ،فلهذا
در این ارزیابی شامل ساخته نشدند.

 .8.4کارت نمرات مقایسوی
کارت نمبر مقایسوی در آغاز سال  1388معرفی گردیده است .این ابزار مدیریت اجراآت هر مؤسسۀ تطبیق کننده را به اساس یک مجموعۀ مشخص معیار ها ارزیابی می
نماید .این وس���یله مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانس���تان را قادر میسازد تا بازدهی ،کیفیت کاری و موثریت هر شریک تطبیق کننده را به اساس عین مجموعۀ شاخص
ها به صورت ربعوار ارزیابی نماید .این وس���یله نه تنها زمینه را برای مقایس���ۀ مؤسسات تطبیق کننده با همدیگر مساعد میسازد – معلوماتی که میتوانند مراجع تمویل کننده
را در اتخاذ تصامیم در خصوص تمویل پروژه ها کمک کنند  -بلکه همچنان برای ش���رکای تطبیق کننده در مورد ظرفیت موجودۀ ش���ان تصویر دقیقی را ارائه می نماید ،تا
از آن برای بهبود و انکشاف خویش استفاده نمایند.
مجموع نمرات ممکنه ( )100%به چهار مجموعۀ شاخص ها تقسیم می شوند که عبارتند از امور عملیاتی ،مدیریت کیفیت ،حوادث انفجار ماین ها در جریان ماین پاکی ،و
گزارش���دهی .با درک اینکه وظیفۀ اصلی ش���رکای تطبیق کننده ،اجرای امور ماین پاکی است ،بنااً شاخص امور عملیاتی اهمیت بیشتری داشته و به همین لحاظ  40%نمرات
به آن اختصاص داده شده است .سایر شاخص ها تقریبا ً عین نمرات را دارند و بالترتیب  25% ،20%و  15%نمرات برایشان اختصاص داده شده است .هر شاخص کلی به
نوبۀ خود به چندین ش���اخص فرعی – یا س���واالت  -تقسیم گردیده اس���ت که مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانستان را قادر میسازد تا توانایی مؤسسۀ تطبیق کننده را در
بخش برنامه ریزی ،مفیدیت تیم های کاری ،کیفیت کار انجام ش���ده و موثریت گزارش���دهی اندازه گیری نماید .جزئیات بیشتر راجع به کارت نمبر مقایسوی مرکز هماهنگی
امور ماین پاکی افغانستان را میتوانید از صفحۀ انترنتی  www.macca.org.afبدست آورید.
گراف ذیل نتایج مؤسسات تطبیق کننده به اساس کارت نمبر مقایسوی برای سالهای  1388الی  1392را نشان میدهد .طوریکه در گراف دیده میشود نتایج نشان میدهند که
مفیدیت و کیفیت کاری مؤسسات تطبیق کننده به مرور زمان بهبود یافته است.
شکل  :9نتایج کارت نمبر مقایسوی مؤسسات تطبیق کننده برای سالهای  1388الی 1392
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نتایج ارزیابی ختم پروژه های تکمیل شده در سال 1392

پروژه ماین پاکی  CIDAاز طریق VTF

پروژه ماین پاکی زابل جاپان از طریق VTF

پروژه ماین پاکی جاپان از طریق VTF

پروژه ماین پاکی پکتیا آسترالیا از طریق VTF

پروژه ماین پاکی ژیری و پنجوائی از طریق وزارت خارجه امریکا

پروژه ماین پاکی EMCPA

پروژه ماین پاکی SIDA

پروژه ماین پاکی ) CIDA (KBL & Samاز طریق VTF

پروژه ماین پاکی آسترالیا از طریق VTF

پروژه ماین پاکی OCHA

پروژه ماین پاکی NVESD

پروژه ماین پاکی جرمنی

پروژه ماین پاکی تنی آسترالیا از طریق VTF

پروژه ماین پاکی پکتیا آسترالیا از طریق VTF

پروژه ماین پاکی وزارت خارجه امریکا

پروژه ماین پاکی  CIDAاز طریق VTF

پروژه ماین پاکی جرمنی

پروژه ماین پاکی جاپان از طریق VTF

پروژه ماین پاکی وزارت خارجه امریکا RFP 5
پروژه ماین پاکی جاپان از طریق VTF

پروژه ماین پاکی وزارت خارجه امریکا RFP 5

پروژه ماین پاکی وزارت خارجه امریکا RFP 2

پروژه ماین پاکی وزارت خارجه امریکا RFP 2

پروژه ماین پاکی وزارت خارجه امریکا

پروژه ماین پاکی وزارت خارجه امریکا

پروژه ماین پاکی جرمنی

پروژه ماین پاکی نوزاد و سنگین وزارت خارجه امریکا

پروژه ماین پاکی نوزاد و سنگین وزارت خارجه امریکا

پروژه ماین پاکی وزارت خارجه امریکا

پروژه ماین پاکی وزارت خارجه امریکا

پروژه ماین پاکی معدن مس

پروژه ماین پاکی معدن مس

پروژه ماین پاکی  CIDAاز طریق VTF

پروژه ماین پاکی تنی  CIDAاز طریق VTF

پروژه ماین پاکی تنی  CIDAاز طریق VTF

پروژه ماین پاکی تنی آسترالیا از طریق VTF

پروژه ماین پاکی پکتیا آسترالیا از طریق VTF

پروژه ماین پاکی وزارت خارجه امریکا

پروژه ماین پاکی وزارت خارجه امریکا 92- 1391

پروژه ماین پاکی وزارت خارجه امریکا 92- 1391

پروژه ماین پاکی  CIDAاز طریق VTF

پروژه ماین پاکی  CIDAاز طریق VTF

پروژه ماین پاکی ) CIDA (KBL & Samاز طریق VTF

پروژه ماین پاکی آسترالیا از طریق VTF

پروژه ماین پاکی OCHA

پروژه ماین پاکی NVESD

پروژه ماین پاکی جرمنی

پروژه ماین پاکی وزارت خارجه امریکا

پروژه ماین پاکی وزارت خارجه امریکا

پروژه ماین پاکی غرب DFID

پروژه ماین پاکی غرب DFID

پروژه ماین پاکی از طریق تمویل دوجانبه

پروژه ماین پاکی از طریق تمویل دوجانبه

پروژه ماین پاکی AAR

پروژه ماین پاکی AAR

پروژه ماین پاکی EMCPA

پروژه ماین پاکی SIDA

پروژه ماین پاکی DANIDA

پروژه ماین پاکی DANIDA

پروژه ماین پاکی زابل جاپان از طریق VTF

پروژه ماین پاکی جاپان از طریق VTF

پروژه ماین پاکی پکتیا آسترالیا از طریق VTF

پروژه ماین پاکی ژیری و پنجوائی از طریق وزارت خارجه امریکا

پروژه ماین پاکی کجکی از طریق وزارت خارجه امریکا

پروژه ماین پاکی کجکی از طریق وزارت خارجه امریکا

پروژه ماین پاکی جاپان از طریق VTF

پروژه ماین پاکی جاپان از طریق VTF

پروژه ماین پاکی  CIDAاز طریق VTF

پروژه ماین پاکی آسترالیا از طریق VTF

پروژه ماین پاکی آسترالیا از طریق VTF

گزارش دهی  %15مجموعی
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مثمر بودن  % 40مجموعی
		

پروژه ماین پاکی جاپان از طریق MDU VTF
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40 40

40 40

حوادث ماین پاکی  %25مجموعی 				مدیریت کیفیت  %20مجموعی

پروژه ماین پاکی جاپان از طریق MDU VTF
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تکمیل شده
پروژه های
ارزیابی ختم
13921392
تکمیلدرشدهسالدر سال
پروژه های
برای برای
پروژهپروژه
ارزیابی ختم
نتایج نتایج

100 100

Productivity
of total Quality
Quality
Management
of total Demining
Demining
Accident
of total Reporting
Reporting
of total Total Total
Productivity
40% of40%
total
Management
20% of20%
total
Accident
25% of25%
total
15% of15%
total

 .10.4پروسه انتقال
در سال  1392در راستای ملی ساختن مالکیت پروگرام ماین پاکی پیشرفت های چشمگیر و محسوسی صورت گرفت .در نتیجۀ بحث های متعدد میان دست اندرکاران ماین
پاکی و وزارت عدلیه ،مقرره ها برای وضاحت هر چه بیش���تر به س���اختار ،وظایف و مس���ؤولیت های ریاست انسجام تطهیر ماین ادارۀ ملی آماده گی مبارزه با حوادث ،به
مثابۀ نهاد دولتی موظف به هماهنگی فعالیت های ماین پاکی در افغانستان ،به بررسی گرفته شده و جهت تصویب ارائه گردیدند.
عالوه بر آن ،با تأسی از مادۀ نهم کنوانسیون منع ماین های ضد پرسونل و کنوانسیون مهمات خوشه یی ،ثمرۀ پروسۀ مشورتی مذکور یک ضمیمه نیز بود که به قانون فعلی
منع استفاده ،دسترسی ،تجارت و ذخیرۀ اسلحه ،مهمات و مواد انفجاری بدون داشتن جواز قانونی انضمام یافت .مادۀ نهم کنوانسیون منع ماین های ضد پرسونل و کنوانسیون
مهمات خوش���ه یی از دولت های عضو می خواهد تا« :هر نوع اقدمات مقتضی حقوقی ،اداری وغیره را به منظور تنفیذ این کنوانس���یون ،به ش���مول اعمال مجازات جهت
جلوگیری و س���رکوب فعالیت هایی که بر مبنای این کنوانس���یون برای دولت های عضو ممنوع اند ،اما توس���ط افراد در داخل قلمرو تحت کنترول دولت های مذکور ارتکاب
5
می یابند ،اتخاذ نمایند».
این ضمیمه به «کنوانسیون مهمات خوشه یی ،و معاهدۀ اوتاوا» راجع است .با توجه به اهمیت ضمیمۀ مذکور ،معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان جاللتمآب محمد کریم
خلیلی هدایت خاصی را به وزارت عدلیه مبنی بر نهایی ساختن هرچه عاجلتر آن اصدار فرمودند .به اساس مشوره های وزارت دفاع ،وزارت داخله ،وزارت عدلیه ،ریاست
عمومی امنیت ملی ،ریاست انسجام تطهیر ماین ادارۀ ملی آماده گی مبارزه با حوادث ،مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانستان و مؤسسات تطبیق کننده مسوده را مشترکا ً
تحت بررسی قرار داده و باالی محتویات آن توافق نمودند .مسودۀ نهایی ضمیمۀ مذکور به منظور طی مراحل به وزارت عدلیه فرستاده شد.
در جریان سال  1392رئیس ریاست انسجام تطهیر ماین جمهوری اسالمی افغانستان در اجالس های بین المللی ذیل به نماینده گی از افغانستان اشتراک ورزید:
	•شانزدهمین اجالس رؤسای پروگرام های ماین پاکی و مشاورین سازمان ملل متحد ،منعقدۀ ژنیو ،مؤرخ  12 – 10اپریل سال .2013
	•گردهمایی بین دو جلسۀ دولت های عضو کنوانسیون مهمات خوشه یی ،منعقدۀ ژنیو ،مؤرخ  18 – 15اپریل سال .2013
	•ورکشاپ انتقال مالکیت پروگرام ماین پاکی به افغانها ،منعقدۀ ژنیو ،مؤرخ  24 – 22می سال .2013
	•همایش کمیتۀ دایمی کنوانسیون منع ماین های ضد پرسونل منعقدۀ ژنیو ،مؤرخ  31 – 27می سال .2013
	•پروگرام مبادالتی منطقوی پروگرام های ماین پاکی ،شهر دوشنبه تاجکستان ،مؤرخ  29 – 21سال .2013
	•چهارمین اجالس دولت های عضو کنوانسیون مهمات خوشه یی ،منعقدۀ لوساکا کشور زامبیا ،مؤرخ  13 – 10سپتامبر سال .2013
	•سیزدهمین نشست دولت های عضو کنوانسیون منع ماین های ضد پرسونل ،منعقدۀ ژنیو ،مؤرخ  5 – 2دسامبر سال .2013
رئیس ریاس���ت انس���جام تطهیر ماین در نشست ها و ورکشاپ های فوق الذکر راجع به پیشرفت های پروگرام ماین پاکی افغانستان در بخش های پاکسازی ماین ها و مهمات
منفجر ناشدۀ باقیمانده از جنگ ،تعلیمات آگاهی از خطرات ماین ها و مهمات ،معاونت با قربانیان و اقدامات تطبیقی ملی معلومات همه جانبه ارائه نموده و تجارب و مؤفقیت
های افغانستان در این سکتور را با سایرین شریک نمود.

 .11.4بررسی تاثیرات پس از ماین پاکی

با تأسی از طرح پذیرفته شده برای بررسی تاثیرات پس از ماین پاکی ،در سال  1392ده فیصد تمام ساحات ماین و ساحات جنگ پاکسازی شده ویا حذف شده ارزیابی گردیده
و  20%تمام گزارش های تکمیل شده برای بررسی رومیزی انتخاب گردیدند .بررسی تاثیرات پس از ماین پاکی موارد ذیل را در بر می گیرد:
	•در مرحلۀ برنامه ریزی  175س���احۀ پاکس���ازی شده و حذف ش���ده برای بررسی تاثیرات پس از ماین پاکی انتخاب گردیدند که برابر با ده فیصد  1750ساحه می باشند
که در سال  1391پاکسازی یا حذف شده اند.
	•مجموعا ً  140محل در  16والیت به شمول والیت های پروان ،پنجشیر ،کاپیسا ،بامیان ،بغالن ،تخار ،بدخشان ،بلخ ،سمنگان ،کندهار ،خوست ،پکتیا ،ننگرهار ،لغمان،
هرات و کابل ارزیابی گردیدند.
	•به تعداد  35محل در هشت والیت به شمول کندز ،غزنی ،سرپل ،غور ،بادغیس ،هلمند و لوگر به سبب نا امنی ها از ارزیابی باز ماندند.
	•بیس���ت فیصد گزارش���ات تکمیل ساحۀ ماین و ساحۀ جنگ مورد بررسی رو میزی قرار گرفتند .بررسی رو میزی اسناد بدین سبب صورت می گیرد تا اطمینان حاصل
شود که مقتضیات پروسۀ تکمیلی و تسلیم دهی مراعات گردیده و اسناد مربوطه ثبت شده باشند.
یافته های بررسی تاثیرات پس از ماین پاکی:
	• 95%ساحاتی که از آنها بازدید صورت گرفت مورد استفادۀ مردم محل قرار داشتند.
	• 95%ساحات پاکسازی شده به صورت درست به مردم محل و مقامات محلی تسلیم داده شده بودند .این در حالیست که  5%ساحات به صورت درست واگذار نشده بودند؛
به گفتۀ مستفیدین آنها گزارشات تکمیل پروژه را امضا نکرده بودند ویا هم مقامات محلی در مراسم واگذاری حاضر نشده بودند.
	• 140س���احه یی که توس���ط پروژۀ بررس���ی تاثیرات پس از ماین پاکی سروی شدند  7.4کیلومتر مربع ساحه را احتوا می کنند ،که از آنجمله  52%ساحات برای مقاصد
زراعتی مورد استفاده قرار داشته و سایر ساحات به حیث چراگاه ها ،سرک ها ،راهروها یا جوی ها دسته بندی شده اند .بررسی تاثیرات پس از ماین پاکی تخمین می
زند که آن بخش زمین های پاکس���ازی ش���ده که برای مقاصد زراعتی اس���تفاده می ش���وند  1000تن گندم حاصل می دهند و برای مستفیدین ساالنه تا یک میلیون افغانی
عاید می کنند.
	• 95.7%مردم محل گفتند که به موانع ناش���ی از موجودیت ماین ها و مهمات منفجر ناش���دۀ باقیمانده از جنگ رسیده گی صورت گرفته است؛ بقیه مردم به این سوال در
سروی جواب ارائه نکردند ویا هم از مصون بودن زمین شان  100%مطمئن نبودند.
	• 97%مردم محل از شیوۀ کار ماین پاکی ابراز رضایت کردند؛ سه فیصد باقیمانده یا از نحوۀ اولویت دهی به ساحات دارای ماین ناراضی بودند ویا هم از کیفیت خدمات
ماین پاکی شکایت داشتند.
	•در ساحاتی که بررسی صورت گرفت ،هیچ نوع حادثه گزارش نگردید ،اما در ساحات مجاور حوادث رخ داده بودند.
	•در ساحات سروی شده ،آلوده شدن مجدد یا برخورد های مسلحانه گزارش داده نشدند.
	•از جملۀ کسانی که در جریان بررسی تاثیرات پس از ماین پاکی سروی شدند 51.4% ،شان تعلیمات آگاهی از خطرات ماین ها را حاصل نکرده بودند.
	•تیم سروی بررسی تاثیرات پس از ماین پاکی دریافت که تیم های سروی و ماین پاکی در  82%ساحاتی که سروی شدند قبل از تطبیق پروژه ویا در جریان آن با مقامات
محل تامین رابطه کرده بودند.
	• 74%فیصد افرادی که همراه شان مصاحبه صورت گرفت ،گفتند که دیگر به کمک های ماین پاکی ضرورت ندارند.
	• 100%کسانی که مصاحبه شدند گفتند که در قسمت حق مالکیت زمین شان هیچگونه مشکلی ندارند.
	•در جریان بررسی تاثیرات پس از ماین پاکی هیچ نوع واقعۀ غصب زمین گزارش داده نشد.

بمنظور بررس���ی تاثیرات اجتماعی و اقتصادی فعالیت های ماین پاکی در محالتی که از وجود ماین ها و مهمات منفجر ناش���دۀ باقیمانده از جنگ پاکس���ازی شده اند ،بررسی
تاثیرات پس از ماین پاکی صورت گرفت .بررسی تاثیرات پس از ماین پاکی در افغانستان شش ماه الی یک سال بعد از زمانی که یک ساحه از وجود ماین ها پاکسازی شده
باش���د ،صورت می گیرد .بررس���ی تاثیرات پس از ماین پاکی همچنان تحقیق نمود که آیا معلومات س���روی در مورد ساحات آلوده با ماین ها و مهمات منفجر ناشدۀ باقیمانده
از جنگ معتبر بوده و حقایق عینی را منعکس می س���ازند یا خیر .در س���ال  1392ریاست انسجام تطهیر ماین با حمایت تخنیکی مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانستان
سروی بررسی تاثیرات پس از ماین پاکی را با کسب نتایج مؤثق انجام داد.
در س���ال  1392ده فیصد تمام س���احات ماین که در سال  1391پاکسازی شده ویا هم حذف شده بودند برای سروی بررسی تاثیرات پس از ماین پاکی انتخاب گردیدند .برای
انتخاب ساحات جهت بررسی تاثیرات پس از ماین پاکی معیار های ذیل در نظر گرفته شده بودند:
	•امنیت
	•ساحات پاکسازی شده توسط مؤسسات تطبیق کنندۀ مختلف
	•ساحات واقع در مناطق مختلف
	•از پاکسازی /حذف ساحات حد اقل شش ماه گذشته باشد
	•ساحات ماین در اراضی مختلف مانند ساحات هموار ،کوهستانی وغیره
	•از ساحات ماین ،نتایج مختلفی بدست آمده باشد ،مانند:
◦ ◦کمیت محصوالت زراعتی که در زمین های پاکسازی شده کشت شده اند
◦ ◦تعداد خانواده هایی که در زمین های پاکسازی شده مسکن گزین شده اند
◦ ◦مبلغ تخمینی عایدی که باشنده گان قریه از اثر پاک شدن زمین شان از ماین ها بدست می آورند
◦ ◦تعداد تاسیسات عامه که در زمین پاکسازی شده اعمار شده اند.
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 .12.4گزارش دهی بر مبنای معاهدات بین المللی
ریاس���ت انس���جام تطهیر ماین با همکاری تخنیکی مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانس���تان به نماینده گی از حکومت جمهوری اسالمی افغانستان گزارشی را که در مادۀ
هفتم معاهدۀ منع ماین ها و مهمات خوشه یی صراحت دارد ،تهیه و نهایی نموده و به وزارت امور خارجه ارائه نمود .گزارش های مذکور در اواخر اپریل سال  2014به
نشر رسیدند.

شکل  :11تقسیمات بودجه برای سال ( 1392صندوق وجهی ملل متحد برای مساعدت ماین پاکی و مستقیم)

$8,989,624

$5,361,053

 .13.4هماهنگی و همکاری فرامرزی
مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانس���تان توانس���ت در جریان س���ال  1392س���ایر پروگرام های ماین پاکی را در سراس���ر جهان حمایت تخنیکی نماید .به مثابۀ بخشی از
همکاری های منطقوی میان کش���ور های آس���یای مرکزی و افغانس���تان ،مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانستان در ماه نوامبر سال  2013در کنفرانس منطقوی سازمان
امنیت و همکاری اروپا ( )OSCEمنعقدۀ ش���هر الماتا کش���ور قزاقستان اش���تراک نمود .هدف این کنفرانس تشویق همکاری های تخنیکی میان کشور های اشتراک کننده از
آسیای مرکزی برای رسیده گی به چالش های برخاسته از مواد انفجاری بود.

$57,709,952

به مثابۀ بخش���ی از همکاری های تخنیکی ،مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانس���تان مجموعۀ کامل معیار های ماین پاکی تاجکس���تان را طی سه سفر به تاجکستان مرور
نمود .این همکاری با تاجکستان سه هفته وقت گرفت .این همکاری با حمایت مالی سازمان امنیت و همکاری اروپا ممکن گردید.
پروگرام ماین پاکی کولمبیا از رئیس مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانستان تقاضا نمود تا تجارب افغانستان را در پیوند با درخواست تمدید ده سالۀ ضرب األجل معاهدۀ
منع ماین های ضد پرس���ونل با آنها ش���ریک سازد .سیستم مدیریت کیفیت س���ازمان ایالت های امریکا ( ،)OASکه عمدتا ً مسؤولیت معاونت تخنیکی ،اعتبار دهی عملیاتی و
تضمین کیفیت عملیات ماین پاکی در کمبودیا را به عهده دارد ،توس���ط آمر بخش مدیریت کیفیت مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانس���تان بازنگری گردیده و یافته ها و
سفارش های الزم جهت بهبود امور در آینده با آن سازمان شریک گردید.
عالوتاً ،آمر بخش مدیریت کیفیت مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانستان یک کورس پنج روزه را از تاریخ  28اکتوبر الی اول نوامبر سال  2013راجع به سیستم های
مدیریت کیفیت ماین پاکی برای پروگرام ماین پاکی کولمبیا ارائه نمود .موضوعات کورس مذکور را ارکان ماین پاکی ،ساختار پروگرام ماین پاکی ،برنامه ریزی و اولویت
دهی ،پروسه های واگذاری زمین ،معیار های ماین پاکی ،مدیریت کیفیت ماین پاکی ،اعتبار دهی ،نمونه گیری نظارتی و پس از پاکسازی ،حوادث ماین پاکی و اصطالحات
و تعریفات ایمنی تشکیل میداد.

 .14.4بسیج منابع
پروگرام ماین پاکی افغانستان برای جوامع متاثر شده از ماین ها و مهمات منفجر ناشدۀ باقیمانده از جنگ در افغانستان خدمات ضروری را ارائه می نماید .به استثنای پروژۀ
معدن مس که از بودجۀ ملی حکومت افغانستان تمویل میشود ،پروگرام امور ماین پاکی افغانستان عمدتا ً توسط مراجع تمویل کنندۀ جامعۀ جهانی حمایت میگردد .بسیج منابع
برای پایدار س���ازی پروگرام امور ماین پاکی افغانس���تان نقش حیاتی دارد .عالوه بر تالش های دفتر خدمات امور ماین پاکی ملل متحد ( )UNMASبه س���طح جهانی برای
کسب بودجه ،مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانستان در راستای حصول بودجه برای امور ماین پاکی سعی می نماید تا حکومت افغانستان را کمک کند که مکلفیت های
خود در خصوص معاهدات بین المللی منع ماین ها و مهمات منفجر ناشدۀ باقیمانده از جنگ را ادا نماید.
اس���تراتیژی بس���یج منابع مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانستان از جمع آوری وجوه مالی فراتر رفته و کسب حمایت دونر ها از نقطه نظر زمان و مهارت ها را نیز در
ب���ر م���ی گیرد که یک مثال خوب آن همکاری مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانس���تان با امارات متحدۀ عربی جه���ت ارائۀ تعلیمات آگاهی از خطرات ماین ها و مهمات
منفجر ناش���دۀ باقیمانده از جنگ برای  15000مال امام در مرکز آموزش���ی امارات متحدۀ عربی در کابل است .اینگونه ابتکارات باعث تقویت مشارکت میان مراجع تمویل
کننده و پروگرام ماین پاکی می گردد؛ زیرا همکاری های مراجع تمویل کننده را فراتر از همکاری های مالی توس���عه می دهند .مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانس���تان
تطبیق فعالیت های مربوط به ماین ها و مهمات را با  UNHCRو  OCHAنیز هماهنگ ساخت .عالوتاً ،با در نظرداشت کاهش کمک های مراجع تمویل کننده ،ابتکارات
مش���خص مذکور پروگرام ماین پاکی را قادر س���اخت تا پیام های مربوط به ماین ها و مهمات منفجر ناش���دۀ باقیمانده از جنگ را به جوامعی برس���اند که از سایر طرق بدون
مصارف گزاف دسترسی به آنها ممکن نبود.
مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانس���تان تمام وجوه مالی مربوط به امور ماین پاکی بشردوس���تانه در افغانس���تان را نظارت می نماید .وجوه مالی برای امور ماین پاکی از
دو طریق بدست می آیند:
	•کمک های چند جانبه به صندوق وجهی ملل متحد برای مس���اعدت ماین پاکی ،که توس���ط  UNMASاداره ش���ده و از طریق  UNOPSبه همکاران تطبیق کننده به
قرارداد داده میشوند؛
	•توافقات مستقیم میان همکاران تطبیق کننده و مراجع تمویل کنندۀ بین المللی و حکومت افغانستان.
وجوه مالی در تمام طول سال ارائه میگردند که البته بستگی به چرخه های تمویل مراجع تمویل کننده و شروع پروژه های جدید دارد .در بعضی موارد مراجع تمویل کننده
تعهدات چندین س���اله می نمایند ،ویا اینکه کمک های آنها با تقویم افغانی مطابقت نمیداش���ته باش���د که چنین موارد مس���تلزم یک پروسۀ تخصیص دهی میباشند تا کمک های
مذکور را در میان دو سال افغانی تقسیم نماید.
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Coordination, Management, Advocacy, & External Quality Assurance
Clearance & Survey
Mine/ERW Risk Education & Victim Assistance

مجموع بودجۀ مورد نیاز برای س���ال  1392به ش���مول مصارف هماهنگی امور ماین پاکی مبلغ  84.3میلیون دالر امریکایی بود .از آنجمله پروگرام ماین پاکی افغانس���تان
 72میلیون دالر امریکایی را از مراجع تمویل کننده ،به شمول حکومت افغانستان ،از طریق صندوق وجهی ملل متحد برای مساعدت ماین پاکی و به صورت مستقیم برای
مؤسسات تطبیق کننده بدست آورد .این بدان معناست که پروگرام امور ماین پاکی افغانستان  %85بودجۀ مورد نیاز سال مذکور را در سال  1392حاصل نمود.
وجوه بدست آمده صرف سروی ،پاکسازی ،تعلیمات آگاهی از خطرات ماین ها و مهمات منفجر ناشدۀ باقیمانده از جنگ ،معاونت با قربانیان و هماهنگی گردیدند .مبلغ 20.1
میلیون دالر از صندوق وجهی ملل متحد برای مساعدت ماین پاکی تخصیص داده شد و متباقی  51.9میلیون دالر از طریق توافقات دوجانبه حاصل گردید.
طوریکه در این چارت دیده می شود ،مبلغ پولی که برای فعالیت های هماهنگی کمک شده است به مقایسۀ  10.8میلیون دالر که در سال  1391صرف فعالیت های هماهنگی
گردیده بود ،کاهش را نشان میدهد .مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانستان در نظر دارد تا در سال های آینده مصارف مربوط به فعالیت های هماهنگی را عمدتا ً از طریق
کاس���تن از تعداد پس���ت های داخلی و خارجی کاهش دهد .هماهنگی در پیشبرد مؤثر پروگرام ماین پاکی نقش حیاتی دارد که پاسخ موثر به درخواست تمدید ضرب االجل را
یقینی ساخته و حکومت را در ادای مکلفیت های خویش مطابق به کنوانسیون منع ماین های ضد پرسونل یاری می رساند .حمایت از فعالیت های هماهنگی ،مرکز هماهنگی
امور ماین پاکی افغانستان و ریاست انسجام تطهیر ماین را قادر می سازد تا کار باالی موارد ذیل را ادامه دهند:
1.1مش���خص س���اختن پالیسی ،اولویت ها و برنامه ریزی در مطابقت با مقتضیات و مسؤولیت های حکومتی به شمول استراتیژی انکشاف ملی افغانستان ،برنامه های ملی
دارای اولویت ،،معاهدۀ اوتاوا ،کنوانسیون مهمات خوشه یی و کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت وغیره.
2.2نظارت و ارزیابی
3.3اداره سیستم مدیریت معلومات برای ماین پاکی ( ،)IMSMAدیتابیس ملی ماین پاکی.
4.4نگهداشت و بهبود معیار های ماین پاکی افغانستان ،اعتبار دهی به مؤسسات تطبیق کننده و اطمینان از کیفیت کار آنها با یقینی ساختن اینکه مؤسسات تطبیق کننده معیار
های ماین پاکی افغانستان را مراعات نموده و خدمات ماین پاکی با کیفیت را ارائه نمایند.
در حالیکه پالن کاری معاهدۀ منع ماین ضد پرس���ونل پیش���بینی می کند که با پیش���رفت پالن بودجۀ کمتری ضرورت خواهد بود ،وجوه بدست آمده از مراجع تمویل کننده در
طول س���ه س���ال گذش���ته با سرعت بیش���تری کاهش یافته اند .هرگاه این حالت دوام نماید ،کمتر احتمال میرود که افغانستان ضرب األجل سال  2023را به اساس معاهدۀ منع
ماین های ضد پرسونل برآورده ساخته بتواند.
به حیث یک یاددهانی مثبت باید گفت که مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانستان به پالن کاری و بهبود متداوم مفیدیت پروگرام متعهد باقی می ماند .در واقع ،علی الرغم
کاهش بودجه در س���ال  ،1392پروگرام مذکور توانس���ت با امکانات اندک ،کار های زیادی را انجام دهد؛ چنانچه از هدف تعیین شده  30%بیشتر پیشرفت داشت .عالوتاً ،با
توجه به کاهش کمک های مالی مراجع تمویل کنندۀ عنعنوی ،مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانس���تان و دفتر خدمات ماین پاکی س���ازمان ملل متحد با یکتعداد از مراجع
تمویل کنندۀ جدید تماس برقرار نمود تا باشد تعداد تمویل کننده گان این پروگرام افزایش یابند .امید میرود که بحث های مذکور منجر به دریافت مراجع تمویل کنندۀ جدید در
آینده خواهند گردید.
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جدول های ذیل تقسیمات کمک های صندوق وجهی ملل متحد برای مساعدت ماین پاکی و کمک های مستقیم را به تفکیک مراجع تمویل کننده نشان میدهند.
جدول  :13کمک های مالی مستقیم و صندوق وجهی ملل متحد برای مساعدت ماین پاکی برای سال 1392

مراجع تمویل کننده
بلجیم
دنمارک
فنلند
آلمان
حکومت افغانستان
آیرلند
جاپان
هالند
ناروی
پروگرام ادغام منطقوی افغانستان ،پاکستان و تاجکستان
سویدن
دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد
امارات متحدۀ عربی
انگلستان
ایاالت متحدۀ امریکا
مجموعه
مجموعۀ کمک های مستقیم و کمک ها به صندوق وجهی ملل
متحد برای مساعدت ماین پاکی برای سال 1392

کمک های مستقیم
327,500
1,186,793
950,475
4,005,601
2,562,946
1,215,338
1,738,591
4,014,919
2,441,139
554,810
1,784,050
497,505
8,265,000
2,537,222
19,849,816
51,931,705
دالر72,060,629

مراجع تمویل کننده
آسترالیا
اطریش
کانادا
دنمارک
اتحادیۀ اروپا
فنلند
ایتالیا
جاپان
کوریا
لیتوانیا
لوگزامبورگ
هالند
عمان
عربستان سعودی
بودجۀ نامحدود ملل متحد
امارات متحدۀ عربی
ایالت متحدۀ امریکا
مجموعه

کمک به صندوق وجهی
ملل متحد برای مساعدت
ماین پاکی
5,133,000
173,326
3,474,475
429,348
1,417,012
1,060,080
904,998
3,500,000
48,000
5,880
15,394
1,500,000
100,000
98,000
819,435
959,976
490,000
20,128,924

چالش باقیمانده

		
بخش پنجم:

در ختم سال  20( 1392مارچ  )2014به تعداد  4294ساحۀ خطر آلوده با ماین ها و مهمات منفجر ناشدۀ باقیمانده از جنگ که  518.9کیلومتر مربع میشود در کشور باقی
مانده اس���ت .س���احات خطرناک مذکور در  1609قریه 253 ،ولسوالی و  33والیت قرار داشته که بطور مستقیم  774000نفر و به صورت غیر مستقیم تمام نفوس کشور
را متاثر ساخته اند .تمام این خطرها در درخواست افغانستان و نیز بمثابۀ بخشی از مکلفیت های آن در قبال معاهدۀ منع ماین اوتاوا ،در چوکات  272پروژه تنظیم گردیده
اند .جدول ذیل تقسیمات ساحات شناخته شدۀ خطر را به اساس نوعیت مواد انفجاری در آنها ،در ختم سال  1392نشان میدهد.
شکل  :14مواد انفجاری باقیمانده در ختم سال 1392

نوعیت آلوده گی

مساحت ساحات خطر
(به کیلومتر مربع)

تعداد ساحات خطر

ساحات ملوث با ماین های ضد پرسونل

2,960

248.7

ساحات ملوث با ماین های ضد تانک

1,116

235.6

ساحات جنگ /ملوث با مهمات منفجر نشادۀ باقیمانده از جنگ

218

34.6

مجموعه

4,294

518.9

طوریکه در جدول فوق نش���ان داده ش���ده است ،قسمت اعظم آلوده گی ناشی از س���احات ملوث با ماین های ضد پرسونل میباشد که حدود  48%تمام ساحات ملوث را تشکیل
میدهند .جدول  16تقس���یمات مواد انفجاری را به اس���اس زون نشان میدهد .تقریبا ً نصف تمام س���احات ملوث با ماین های ضد پرسونل در زون مرکزی (والیت های کابل،
لوگر ،وردگ ،پروان ،پنجشیر ،بامیان و کاپیسا) موقعیت دارند .ساحات ملوث با ماین های ضد پرسونل واقع در این زون تقریبا ً  30%تمام ساحات ملوث با ماین های ضد
پرسونل را تشکیل میدهند.
جدول  :15ملوثیت به اساس زون در ختم سال 1392

زون
مرکز
جنوب
شمال شرق
شرق
شمال
جنوبشرق
غرب
مجموعه

ساحات ملوث با ماین های ضد پرسونل
مساحت
تعداد
(به متر مربع)
1,144
210
880
136
370
185
89
3,014

75,390,872
50,941,802
49,063,030
12,244,928
15,997,954
18,474,076
31,090,091
253,202,753

ساحات ملوث با ماین های ضد تانک
مساحت
تعداد
(به متر مربع)
330
166
19
104
49
247
147
1,062

48,667,097
85,873,900
677,115
11,749,088
1,856,558
40,069,229
42,038,846
230,931,833

ساحات جنگ
تعداد
50
16
58
34
33
14
13
218

مساحت
(به متر مربع)
5,081,106
4,300,141
6,416,134
7,982,881
2,083,823
3,164,993
5,198,625
34,227,703

عالوه بر آلوده گی های فوق الذکر ،یک چالشی که در این اواخر برمال گردیده است عبارت از ساحات تمرینی و قرارگاه های قوای آیساف و ناتو می باشد .از سال 2010
الی ختم مارچ  ،2014مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانستان  82واقعۀ تلفات ناشی از حوادث مهمات منفجر ناشدۀ باقیمانده از جنگ در داخل یا اطراف ساحات تمرینی
و قرارگاه های قوای آیس���اف و ناتو را ثبت نموده اس���ت .در حوادث مذکور  23نفر کش���ته و  59تن دیگر مجروح گردیدند؛  83%تلفات را اطفال تشکیل می دادند .در سال
 2014تا ایندم  11مورد تلفات گزارش داده شده است .این در حالیست که میزان تلفات در عین مدت زمان در سال  2013سی وهشت نفر ،در سال  2012بیست و نه نفر،
در س���ال  2011یک نفر و در س���ال  2010سه نفر بود .افرایش مذکور در میزان تلفات با خروج قوای بین المللی مصادف است .حوادث مذکور از جملۀ  34والیت کشور
در  12والیت رخ داده اند که نشاندهندۀ وسعت مشکل میباشد.
در س���ال  ،2013مرکز انجنیران اردوی ایاالت متحدۀ امریکا ( )USACEیک قرارداد س���روی و پاکس���ازی س���احات تمرینی نظامی را به شرکت ماین پاکی استرلینگ
افغانستان ( )SDAاعطا نمود و شرکت ماین پاکی مذکور کار سروی و ماین پاکی ساحات تمرینی قرارداد شده را در والیت های بلخ ،فراه ،کندهار ،خوست ،لغمان ،پکتیکا،
پکتیا ،ارزگان و زابل آغاز کرد.
تا حال  32ساحۀ تمرینی که  159.5کیلومتر مربع مساحت را احتوا می کنند سروی شده اند .به اساس اطالعات مندرج  ،IMSMAهفت ساحۀ تمرینی پاکسازی شده اند و
در  12ساحۀ تمرینی دیگر کار پاکسازی جریان دارد .تا کنون  66.4کیلومتر مربع ساحه توسط شرکت استرلینگ – افغانستان پاکسازی گردیده؛ و  33772قطعه مهمات
منفجر ناشدۀ باقیمانده از جنگ و  11965قطعه مهمات خفیف تخریب شده اند.
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مخففات

HDI

مؤسسۀ ماین پاکی بین المللی برادران حمایت

HI

هندیکپ انترنشنل

ICFE

تعلیمات فراگیر و مکاتب دوستدار طفل

AABRAR

نهاد بایسکل سواران مقطوع العضو برای بازسازی و تفریح

IDP

بیجا شده گان داخلی

AAR

مؤسسۀ کمک و رفاه

ILO

سازمان جهانی کار

ACBRN

شبکۀ بازتوانی مبتنی بر اجتماع افغانستان

IMAS

معیار های بین المللی ماین پاکی

ACL

کمپاین افغانستان برای محو ماین های ضد پرسونل

IMSMA

سیستم مدیریت معلومات برای امور ماین پاکی

ACPD

کمیتۀ دادخواهی برای حقوق اشخاص دارای معلولیت

IOF

چارچوب منسجم عملیاتی

ADC

شرکت ماین پاکی برادران اسد

IPs

مؤسسات تطبیق کننده

AGD

مؤسسۀ ماین پاکی افغان گرین فیلد

ISAF

قوای بین المللی معاونت امنیت

AIED

مهمات دست ساز انفجاری متروک

KDC

شرکت ماین پاکی کاوون

AIHRC

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

KMCC

شرکت ماین پاکی کابل

ALSO

نهاد افغانی بازمانده گان ماین ها

KOO

مؤسسۀ اورتوپیدی کابل

AMAS

معیار های ماین پاکی افغانستان

M/ERW RE

تعلیمات آگاهی از خطرات ماین ها و مهمات منفجر ناشدۀ باقیمانده از جنگ

AMDC

شرکت ماین پاکی ایمس

MACCA

مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانستان

ANDMA

ادارۀ ملی آماده گی مبارزه با حوادث

MAPA

پروگرام ماین پاکی افغانستان

ANSA

ادارۀ ملی نورم و استندرد افغانستان

MCPA

ادارۀ برنامه ریزی و پاکسازی ماین ها

AOAD

نهاد دسترس پذیری برای افراد دارای معلولیت افغانستان

MDC

مرکز کشف ماین

AP

ضد پرسونل

MEIFCS

سروی جوامع عاری از اثرات ماین ها و مهمات باقیمانده از جنگ

APMBT

معاهدۀ منع ماین های ضد پرسونل

MoE

وزارت معارف

ARCS

جمعیت افغانی سره میاشت

MoI

وزارت داخله

AT

ماین ضد تانک

MoLSAMD

وزارت کار ،امور اجتماعی ،شهدا و معلولین

ATC

مشاورین تخنیکی افغان

MoPH

وزارت صحت عامه

BAC

پاکسازی ساحات جنگی

MoRA

وزارت حج و اوقاف

BPHS

مجموعۀ اساسی خدمات صحی

MOU

تفاهمنامه

BSC

کارت نمبر مقایسوی

MRRD

وزارت احیا و انکشاف دهات

CAMACC

شورای هماهنگی ماین پاکی آسیای مرکزی

NATO

سازمان پیمان اتالنتیک شمالی

CBD

ماین پاکی به کمک مردم محل

NDSS

خدمات ملی حمایت از ماین پاکی

CBMRE

تعلیمات آگاهی از خطرات ماین ها به کمک مردم محل

NGO

مؤسسه غیر دولتی

CBR

بازتوانی به کمک مردم محل

NPCWD

مشارکت ملی برای اطفال دارای معلولیت

CCM

کنوانسیون مهمات خوشه یی

NTS

سروی غیر تخنیکی

CDC

شورا های انکشافی محل

OAS

سازمان ایالت های امریکایی

CMAA

ادارۀ ماین پاکی کمبودیا

OMAR

مؤسسۀ ماین پاکی و رفاه افغانها

CPO

کارمند محافظت اطفال

OSCE

سازمان امنیت اروپای مرکزی

CRPD

کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت

OTA

دستیار تکنالوجست اورتوپیدی

DAFA

مؤسسۀ ماین پاکی برای افغانستان

P&O

پروستوتیک و اورتوتیک

DAO

سازمان انکشاف و توانایی

PDIA

بررسی تاثیرات پس از ماین پاکی

DDC

شورای انکشافی ولسوالی

PIPS

انتخاب پروژه و مؤسسۀ تطبیق کننده

DDG

گروپ ماین پاکی دنمارک

PRT

تیم مرور بر پروپوزل ها

DMC

ریاست انسجام و هماهنگی تطهیر ماین

PWD

شخص دارای معلولیت

DRD

دیپارتمنت معلولیت و بازتوانی

QA

تضمین کیفیت

DSCG

گروه هماهنگی دست اندرکاران معلولیت

QC

کنترول کیفیت

EOD

تخریب مهمات انفجاری

QMS

سیستم مدیریت کیفیت

EODT

تکنالوژی تخریب مهمات انفجاری

RFP

درخواست برای پروپوزل

ERW

مهمات منفجر ناشدۀ باقیمانده از جنگ

RONCO

شرکت مشورتی رونکو

FSD

بنیاد سویس برای ماین پاکی

SAA

مهمات خفیفه

GMAP

پروگرام جندر و ماین پاکی

SADC

شرکت افغانی ماین پاکی طوفان

HALO Trust

صندوق مؤسسۀ حمایۀ زنده گی در ساحات خطرناک

SDA

مؤسسۀ ماین پاکی استرلینگ  -افغانستان
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SDC

شرکت ماین پاکی استندرد

SDG

گروپ ماین پاکی صافی

SHA

ساحۀ خطرناک مشکوک

SOP

طرزالعمل عملیاتی معیاری

TC

کمیتۀ تخنیکی

TDC

شرکت ماین پاکی ترست

TDG

گروپ ماین پاکی تایتان

UNDP

پروگرام انکشافی سازمان ملل متحد

UNICEF

صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای اطفال

UNMAS

دفتر خدمات امور ماین پاکی سازمان ملل متحد

UNOPS

دفتر خدمات پروژوی سازمان ملل متحد

USACE

مرکز انجنیران اردوی ایاالت متحدۀ امریکا

UXO

مهمات منفجر ناشده

VA

معاونت با قربانیان

VPM

الگوی پیشبینی قربانیان

VTF

صندوق وجهی ملل متحد برای مساعدت ماین پاکی
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