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د افغانستان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز ()MACCA
په اړه معلومات
په افغانس���تان کې د بش���رپالې ماین پاکۍ مفکوره د  ۱۹۸۸او  ۱۹۸۹کلونو تر منځ را برس���یره ش���وه .د طالبانو د رژیم تر نس���کوریدو او په  ۲۰۰۲کال کې افغانستان ته د
نړیوالې ټولنې د پام د را اووښ���تلو وروس���ته د افغانس���تان حکومت د ماین پاکۍ چارو مسؤولیت په مؤقتي توګه د ملګرو ملتونو د سازمان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز
( )UNMACAته چې د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ خدمتونو دفتر ( )UNMASله خوا اداره کیده ،وسپاره.
په  ۲۰۰۸کال کې د مالکیت د لیږد د بهیر د پرمختګ او د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ د ملي کولو په موخه د ملګرو ملتونو د س���ازمان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز
( )UNMACAنوم د افغانس���تان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز ( )MACCAته واړول ش���و او د ملګرو ملتونو د س���ازمان د ماین پاکۍ خدمتونو د دفتر د یوې پروژې
په توګه یې خپل کار ته دوام ورکړ .د افغانستان د ماین پاکۍ پروګرام د څارنې او همغږۍ چارو مالکیت ورو ورو افغانانو ته ورکول کیږي .اوس مهال د افغاننستان د ماین
پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز د ماین پاکۍ چارو د یووالي ریاس���ت س���ره د افغانس���تان د اسالمي جمهوریت د پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې تر نظر الندې د ستراتیژۍ
پر جوړولو او د ماین پاکۍ د فعالیتونو او موخو پر پلي کولو او څارلو باندې کار کوي .د افغانستان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز د ماین پاکۍ چارو د یووالي ریاست
سره په ګډه د ماین پاکۍ چارو فعالیتونه په ټول هیواد کې د خپلو اوو سیمه ییزو دفترونو له الرې چې په کابل ،هرات ،کندهار ،مزار شریف ،کندز ،ګردیز او جالل آباد کې
موقعیت لري ،همغږې کوي.
د افغانس���تان د ماین پاکۍ چارو د همغږې مرکز د یوه همغږي کوونکي ارګان په توګه د افغانس���تان د لس کلن کاري پالن چې د ضرب األجل د غزیدو په اړوند د افغانس���تان
د غوښ���تنې پر بنس���ټ په اوتاوا کې د منعقد ش���وي د پرسونل ضد ماینونو د منعی تړون د غړیو هیوادونو له خوا منظور شوی دی ،د پلي کیدو د ادارې مسؤولیت هم پر غاړه
لري .د افغانستان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز د افغانستان د ماین پاکۍ پروګرام د همغږۍ او کاري اغیزمنتوب د یقیني کولو لپاره تر ډیره بریده پر پالن جوړولو او
د لومړیتوبونو ټاکلو ،د معلوماتو مدیریت ،د کیفیت مدیریت ،د سرچینو پر سمبالولو ،دادغوښتنې او د افغانستان د ماین پاکۍ پروګرام د پلي کوونکو مؤسسو د ټولو فعالیتونو
پر همغږي کولو باندې «تر  ۲۰۲۳کاله پورې له ماینونو څخه پاک افغانستان» موخې ته د رسیدو لپاره تمرکز لري.

			
اډیټ:

نورهللا الهام او برید شیهان

		
د لومړي مخ انځور:

د کندز والیت په آبدان دښته کې د الوتکې یو بمب له منځه وړل کیږي

			

عکاسي د یعقوب سیمکین ،د افغانستان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز قراردادي عکاس ،د  ۲۰۰۹کال د اپریل میاشت

			
طراح:

داور احمد

		
د نشریې سرلیک:

د  ۱۳۹۲کال کلنی رپوټ ،د افغانستان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز

د چاپ او خپرولو حق په  ۲۰۱۴کال کې د افغانستان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز ته محفوظ دی .دغه رپوټ د افغانستان د ماین پاکۍ پروګرام د ټولو اړوندو مؤسسو
د ګډ کار ښکارندوینه کوي .په دغه رپوټ کې وړاندې شوي مفکورې او څیړنې د افغانستان د ماین پاکې چارو د همغږۍ مرکز پورې  ،چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو
د سازمان د ماین پاکۍ خدمتونو د دفتر یوه پروژه ده ،اړه لري .د دغه رپوټ ځیني حقوق محفوظ دي .له دغه رپوټ څخه کاپي اخیستل ،په بیرته ترالسه کیدونکي بڼه په کوم
سیستم کې د هغه ایښودل او لیږد یواځې د غیر سوداګریزو موخو لباره او د سرچینې په توګه په لیکلې بڼه د افغانستان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز د نوم د ذکر کولو
په صورت کې مجاز دي .د دغه رپوټ د اقتباس ،په بریښ���نایی بڼه د ذخیره کولو یا لیږد په صورت کې پکار ده چې د افغانس���تان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز انترنټ
پاڼې ( )www.macca.org.afته یو لینک کیښ���ودل ش���ي .د پورته یادو شویو مواردو له دایرې څخه دباندې د دغه رپوټ له هر ډول کارونې څخه وړاندې پکار ده چې د
خپروونکې مرجع یعنې د افغانستان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز اجازه وار دمخه په لیکلې بڼه تر السه شي .د اجازې د ترالسه کولو لپاره info@macca.org.af
بریښنا پتې ته ایمیل واستوئ او یا هم له  +93 (0) 708 60 60 60شمیرې سره اړیکه ټینګه کړئ.
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سریزه
ډیر د خوښۍ او ویاړ ځای دی چې د افغانستان د ماین پاکۍ پروګرام په بریالیتوب سره د ماین پاکۍ هغې کلنۍ موخې ته ورسید
چې د  ۱۳۹۲کال لپاره یې د ځان لپاره ټاکلې وه .د دغه کال په اوږدو کې یاد پروګرام  ۱۴۵۷د خطر سیمې ( 82.9کیلومتره مربع
د ماینونو س���یمې او  20.7کیلومتره مربع د جګړې س���یمې) پاکې کړې؛ په دې توګه د افغانستان د ماین پاکۍ پروګرام له پخوانۍ
ټاکل ش���وې موخې څخه چې له ماینونو څخه د  ۷۹.۱۵کیلومتره مربع ځمکې پاکول ؤ وړاندې الړه .دغه پروګرام د ۷۰۱۰۵۰
تنه افغانانو لپاره د نارینه ؤ ،ښ���ځو ،هلکانو او نجونو په ګډون د ماینونو او له جګړې څخه د پاتې چاودیدونکو توکو د ګواښ په
اړه د پوهاوي پروګرامونه وړاندې کړل او اووه پروژې یې له قربانیانو سره د مرستې لپاره پلې کړې.
په  ۱۳۹۲کال کې د افغانس���تان د ماین پاکۍ پروګرام د ماین پاکولو د عملیاتو لپاره  ۷۲میلیونه ډالره تر الس���ه کړل چې د دغې
بودجې س���تره برخه د بهرنیو بس���پنه ورکوونکو مراجعو له خوا برابره شوې وه .سره له دې چې تر السه شوې بودجه د متوقعه
بودجې په پرتله ش���اوخوا  ۱۲میلیونه ډالره لږ وه ،خو بیا هم په خوښ���ۍ سره ویلی شم چې د افغانستان د ماین پاکۍ پروګرام الس
ته راوړنې آن د ټاکل شویو موخو په پرتله هم لوړې وې .په  ۱۳۹۲کال کې خپلې ټاکل شوې موخې ته د افغانستان د ماین پاکۍ
پروګرام رس���یدل ،چې د افغانس���تان د ماین پاکۍ پروګرام د  ۱۰کلن عملیاتي پالن لومړی کال وو ،یوه هیله پاروونکې نښه وه او
ددې ښ���کارندوینه کوي چې د افغانس���تان پاتې ماینونه او له جګړې څخه پاتې چاودیدونکي توکي تر  ۲۰۲۳کال پورې په بشپړه
توګه پاک کیدای ش���ي .د افغانس���تان اسالمي جمهوري حکومت په  ۲۰۱۲کال کې د پرسونل ضد ماینونو د منعی تړون پر بنسټ
ځان په دې ژمن کړی دی چې افغانستان تر  ۲۰۲۳کال پورې په بشپړه توګه له ماینونو او له جګړې څخه د پاتې چاودیدونکو توکو څخه پاک کړي.
زه شخصاْ په دې باور یم چې دا په افغانستان کې په اغیزمنه توګه د ماین پاکۍ د سرچینو د کارولو پایله ده .روښانه ده چې د پلي کوونکو همکارو مؤسسو ،د ملګرو ملتونو
د ماین پاکۍ د خدمتونو دفتر ( ،)UNMASد افغانس���تان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز ( ،)MACCAد ماین پاکۍ چارو د یووالي ریاس���ت ( ،)DMCله پیښ���و سره د
مبارزې ملي ادارې ( ،)ANDMAزمونږ سخاوتمندو بسپنه ورکوونکو او د ماین پاکولو د ټولو لوبغاړو په ګډون د افغانستان د ماین پاکۍ کورنۍ د ټولو غړیو د ګډو هڅو
څخه پرته دغه ستره بریا چې په  ۱۳۹۲کال کې تر السه شوه کله هم شونې نه وه.
د یادونې وړ ده چې په  ۱۳۹۲کال کې د افغانس���تان د ماین پاکۍ پروګرام د مالکیت د ملي کولو په الره کې هم د پام وړ پرمختګونه وش���ول .په دې کال کې د ماین پاکۍ د
تقنیني چارو کمیټه جوړه شوه .د ماین پاکۍ د تقنیني چارو کمیټه له راز راز لوبغاړو څخه جوړه شوې ده چې تر دې دمه یې د ماین پاکۍ د قانون د تدوین په اړوند د پام وړ
پرمختګونه کړي دي .دغه خوځښت په حقیقت کې د دولت په چوکاټ کې د ماین پاکولو د بنسټیز کولو لپاره یو بل لوی ګام دی تر څو له دې الرې د ماین پاکۍ پروګرام ملي
مالکیت نور هم پسې پیاوړی شي.
د ماین پاکۍ چارو د یوې س���کتوري ادارې له آدرس څخه او د افغانس���تان د اس�ل�امي جمهوري حکومت په اس���تازیتوب د افغانستان د ماین پاکۍ چارو د پروګرام په بیالبیلو
برخو کې له ټولو ښ���کیلو اړخونو څخه د زړه له کومې مننه کوم چې افغانس���تان س���ره مرسته کوي ترڅو د ماین پاکۍ چارو د اړوندو ملي او نړیوالو معاهداتو په چوکاټ کې
خپل مکلفیتونه ادا کړي.

د ملګرو ملتونو سازمان د ماین پاکۍ خدمتونو دفتر د پروګرامونو
مدیرې پیغام
 ۱۳۹۲کال د افغانستان د ماین پاکۍ پروګرام لپاره د بریاؤ یو بل کال وه ،سره له دې چې ځینې ننګونې هم ورسره وې .د بودجې
تر الس���ه کول په دې کال کې تر ټولو لویه س���تونزه وه .په دې کال کې د افغانس���تان د ماین پاکۍ پروګرام خپله د اړتیا وړ ټوله
بودجه تر السه نکړای شوه او د  12.3میلیونه ډالرو په ارزښت بودجوي کسر سره مخامخ وه .دا په دې مانا ده چې د افغانستان
د ماین پاکۍ پروګرام ونکړای شول چې د ماینونو د ګواښ په اړه د پوهاوي پروګرام په هغه مقیاس چې پالن شوی وو ،پلی کړي
او همدارنګه له ماینونو او له جګړې پاتې چاودیدونکو مهماتو له هغه ش���میر کسانو سره چې اټکل یې کیده مرسته ونکړای شوه.
په هر حال ،په هغه هوډ س���ره چې همکارو پلي کوونکو مؤسس���و له ځان څخه وښ���ود د اوتاوا د تړون د ضرب األجل د غزیدو
د غوښ���تنلیک د کاري پالن د لومړي کال لپاره د ماین پاکۍ ټاکل ش���وې موخه تر الس���ه شوه چې پرته له شکه یوه ستره الس ته
راوړنه ده او افغان ماین پاکوونکي باید پرې ویاړ وکړي.
له جګړې څخه د پاتې چاودیدونکو توکو د چاودنې له امله د ملکي مرګ ژوبلې مخنیوی ،په تیره بیا د هغو سیمو دننه یا شاوخوا
چې په دې وروستیو کې بهرني ځواکونه ورڅخه وتلي دي ،د دغه کال له نورو ننګونو څخه وه .د افغانستان د ماین پاکۍ پروګرام
په دې اړه په ش���دت س���ره داد غوښتنه وکړه او د آیساف او ناټو ځواکونو له خوا یو لړ پرمختګونه هم تر السه شوي دي خو دغه
پرمختګونه ورو دي او د هڅو دوام ته اړتیا لري.

ش���خصا ً زما لپاره  ۱۳۹۲کال وروس���تی کال دی چې د افغانس���تان د ماین پاکۍ په پروګرام کې د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ خدمتونو د دفتر ( )UNMASاستازي توب کوم
ځکه چې دلته وروس���ته له پنځه نیمو کلونو کار څخه نیویارک ته ځم او د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ خدمتونو له مرکزي دفتر س���ره یوځای کیږم .د افغانس���تان ماین پاکۍ
پروګرام س���ره کار زما لپاره د خوښ���ۍ او ویاړ ځای وه .زه دلته په وار وار س���ره د کارکوونکو د ژمنتوب او غوره کړنو شاهده وم چې ما ته یې الهام راکاوه .په  ۱۳۹۳کال
کې د دغه پروګرام د ال پسې ډیرو بریاؤ په هیله.

په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ خدمتونو دفتر()UNMAS
د پروګرام مدیره
ابیگیل هارتلی

د افغانستان اسالمي جمهوریت
د پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې
لوی رییس
ډاکتر محمد دایم کاکړ
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د افغانستان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز د رییس پیغام
د  ۱۳۹۲کال پ���ه ختمیدو س���ره د هغه لس کلن پالن لومړنی کال بش���پړ ش���و کوم چې له پاتې ماینونو او ل���ه جګړې څخه د پاتې
چاودیدونکو توکو څخه د افغانس���تان د پاکولو لپاره جوړ ش���وی ده .د اوتاوا تړون د غړو هیوادونو د کتنې او تصویب لپاره د دغه
پالن وړاندې کول د افغانستان د اسالمي جمهوري حکومت یوه دنده وه .په ویاړ سره د افغانستان د ماین پاکۍ پروګرام ټولو اړوندو
مراجعو ته اعالن کوم چې ،د بودجې د پام وړ کمښ���ت س���ره سره ،د ماینونو د پاکولو د ټولو ارګانونو د نه ستړې کیدونکو هڅو ،
ښ���ه مدیریت ش���ویو او همغږیو کړنو له امله دغه پروګرام د ماینونو او له جګړو څخه د پاتې چاودیدونکو توکو د پاکولو په برخه
کې له خپلې ټاکلې شوې موخې څخه وړاندې والړ.
د افغانستان د ماین پاکۍ پروګرام د پرسونل ضد ماینونو د منعې تړون ،د خوشه یي توکو کنوانسیون او د معلولیت لرونکو اشخاصو
د حقوقو د کنوانس���یون په څیر د نړیوالو بش���ر پاله قوانینو پر وړاندې د خپلو ژمنو په تر سره کولو کې ثابت قدمه پاتې شو .د ماین
پاکۍ مسؤولینو په نه ستړې کیدونکې توګه هر ډول هڅې تر سره کړې تر څو له یوې خوا څخه د هیواد هغه وګړي چې د مړینې
یا ټپي توب له ګواښ س���ره مخ وه خوندي وس���اتي او له بله پلوه د هغوی معیش���تي ځمکې چې د ماینونو او له جګړې څخه د پاتې
چاودیدونکو توکو باندې د ککړتیا له امله له الس رسي وتلې وې پاکې کړي .دغه پروګرام د هغو مقصدونو پر وړاندې چې د زرو
کلونو پراختیایي موخو کې د ماین پاکۍ په تړاو ټاکل شوي دي هم ځیني پرمختګونه درلودل.
د ماین پاکۍ س���کتور په هیواد کې د بش���ري امنیت د س���مون برسیره ،د څو پراختیایي پروژو په پلي کیدو کې هم د ماینونو او له جګړې څخه د پاتې چاودیدونکو توکو ګواښ
ته د رس���یدو او پراختیایي س���کتور ته د ګټورو سالمشورو او سپارښتنو د وړاندې کولو له الرې مرسته کړې ده .سږ کال مو وکړای شول څو د بسپنه ورکوونکو مراجعو او
نورو اړوندو مراجعو له هیلو س���ره س���م څو ماموریتونه تر س���ره کړو چې د هغو له الرې افغانستان خپله پوهه او تجربې له ماینونو څخه اغیزمنو شویو نورو هیوادونو سره
ش���ریکې کړې .زمونږ پرلپس���ې داد غوښتنی په افغانستان کې د خوندي ساتنې د ډګر د لوبغاړو په هرسته له جګړې څخه د پاتې هغو چاودیدونکو توکو پر وړاندې د مبارزې
لپاره د یو لړ عملي اقداماتو المل ګرځیدلې ،کوم چې د هیواد په بیالبیلو برخو کې له بهرنیو ځواکونو څخه پاتې شوې دي .همدارنګه ومو کوالی شول چې په اوږد مهال کې
د ماین پاکۍ خدمتونو د دوام په موخه په اوس���نیو دولتي او نادولتي ادارو کې د ماینونو او له جګړې څخه د پاتې چاودیدونکو توکو د ګواښ په اړه د روزنیزو پروګرامونو د
ورزیاتولو په ډګر کې هم ځینې بریاوې ولرو.
غواړم د افغانستان اسالمي جمهوري حکومت ،درنو بسپنه ورکوونکو ادارو او د افغانستان ټولو اتباعو ته چې د پخوانیو او اوسنیو شخړو د دغه غیر انساني ګواښ سره مخ
دي ډاډ ورک���ړم چې مونږ ژمنه کړې ده تر څو افغانس���تان په نږدې راتلونکې کې ل���ه ماینونو او له جګړې څخه د پاتې چاودیدونکو توکو څخه خالص کړو .په پای کې ټولو
هغو کس���انو ته چې د ماین پاکۍ په س���کتور کې ښکیل دي ،په تیره بیا زړه ورو ماین پاکانو ،سروې کوونکو ،د ماینونو د ګواښ په اړه د پوهاوي د څانګې روزونکو او هغو
کس���انو ته چې د ماینونو د پیښ���و له قربانیانو سره مرس���تې کوي د زړه له کومې کورودانی ووایم .همدارنګه له بسپنه ورکوونکو ادارو څخه چې تیر کال یې له هغو افغانانو
سره چې له ماینونو او مهماتو څخه اغیزمن دي مالتړ وکړ ،هم مننه کوم.

د افغانستان د ماین پاکۍ چارو د همغږې مرکز رییس
محمد صدیق راشد

ماینونه او له جګړې څخه پاتې
چاودیدونکي توکي زمونږ له شونډو
څخه موسکا اخلي خو ستاسو په مالتړ
سره کوالی شو هڅه وکړو چې تل خندا
مو په شونډو وي.
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ماین پاک اوسیدل څه آسانه کار ندی.
یواځې سږ کال زمونږ دوه همکارانو د ماین پاکۍ د عملیاتو
په ترڅ کې خپل ژوند له السه ورکړ او  ۱۴نور یې ټپیان شول.

د رپوټ لنډیز
 ۱۳۹۲کال د اوتاوا د تړون د ضرب األجل د غزیدو د غوښتنلیک د کاري پالن د لومړني کال په توګه ،د افغانستان د ماین پاکۍ پروګرام لپاره یو اهم کال وه .د بودجې
د کس���ر س���ره س���ره چې دغه پروګرام د یاد کال په اوږدو کې ورس���ره مخامخ وه ،بیا هم وتوانید څو په لږ مالي امکاناتو سره ډیر کارونه تر سره کړي او د ټاکل شوې
موخې په پرتله  ٪۳۰ډیرې الس ته راوړنې ولري .د افغانس���تان د ماین پاکۍ پروګرام د  ۱۳۹۲کال لپاره ټاکل ش���وې موخه د  ۷۹.۱۵کیلومتره مربع ځمکې پاکول وه،
خو یاد پروګرام وکړای ش���ول د دغه کال په اوږدو کې  82.9کیلومتره مربع په ماینونو ککړه س���یمه او  20.7کیلومتره مربع د جګړې س���یمې د سروې او ماین پاکۍ د
عملیاتو له الرې پاکې کړي.
د  ۱۳۹۲کال په پیل کې  ۴۸۶۶د خطر سیمو شتون درلود چې په ټولیزه توګه  ۵۵۲کیلومتره مربع ځمکه یې رانغاړله او په  ۲۴۴ولسوالیو کې یې  ۱۶۷۴کلي اغیزمن
کړي وه .د  ۱۳۹۲کال په اوږدو کې  ۱۴۵۷د خطر سیمې چې  103.6کیلومتره مربع ځمکه یې نیولې وه د سروې او ماین پاکۍ د عملیاتو له الرې په بریالیتوب سره پاکه
شوه .په ټولیزه توګه  ۳۱۴کلي په  ۳۳ولسوالیو کې له ټولو پیژندل شویو ماینونو او له جګړې څخه د پاتې چاودیدونکو توکو له شتون څخه په بشپړه توګه پاکه اعالن شوه.
دغه الس ته راوړنه د دغه کاري پالن د پاتې نهو کلونو لپاره یو نیکمرغه پیل ګڼل کیږي چې آخري موخه یې تر  ۲۰۲۳کال پورې له ماینونو د خالص افغانس���تان را
منځ ته کول دي .سره له دې چې په دې وروستیو کلونو کې د بسپنه ورکوونکو مراجعو مرستې کمې شوې دي خو د افغانستان د ماین پاکۍ پروګرام د دغه کاري پالن
پلي کولو او په پرلپس���ې توګه د دغه پروګرام د کیفیت س���مون ته ژمن پاتې کیږي .د افغانس���تان د ماین پاکۍ پروګرام د قوت یو ستر ټکی دا دی چې مالکیت او مدیریت
یې د افغانانو په الس دی چې دا پخپله د دغه پروګرام چې په  ۱۹۸۹کال کې پیل ش���وی دی د پایښ���ت یوه نښ���ه ده .په دې توګه ویالی شو چې د دغې ستونزې د هوارۍ
لپاره د اړتیا وړ ظرفیت موجود دی او یواځې پرله پسې مالي مرستو ته اړتیا ده تر څو د  ۲۰۲۳کال ضرب األجل تر السه شي.
د تیرو  ۲۵کلونو په اوږدو کې په افغانس���تان کې د ماین پاکۍ عملیات په چټکۍ پر مخ تللي دي .تر نن ورځې د افغانس���تان د ماین پاکۍ پروګرام  ۲۲۷۴۳د خطر سیمې
چې  ۱۹۹۱.۳کیلومتر مربع ځمکه رانغاړي ،له ماینونو او مهماتو څخه پاکې کړې دي .په پایله کې یې  ۱۱۴ولس���والۍ او  ۲۴۹۰کلي له ماینونو او له جګړې څخه د
پاتې چاودیدونکو توکو څخه پاکې شوي دي.
خو  ۱۴۲۹۴خطرناکه سیمې چې تر نن ورځې پاتې دي هم د پام وړ دي او په مستقیمه توګه یې ال تر اوسه هم څه دپاسه  ۷۷۴۰۰۰کسان په  ۱۶۰۹کلیو ۲۵۳ ،ولسوالیو
او  ۳۳والیتونو کې زیانمن کړي دي .البته په غیر مس���تقیمه توګه ټول هیواد زیانمن کیږي ځکه چې په ډیری مواردو کې ماینونه مواصالتي الرې تړي او همدارنګه د
پراختیایي خدمتونو د وړاندې کولو خنډ ګرځیدلي دي.
 ۱د  ۱۳۹۲کال په پیل کې د ماین پاکۍ په ملي دیتابیس کې د خطر د ثبت شویو سیمو شمیر  ۴۸۶۶ته رسیده .د  ۱۳۹۲کال په ترڅ کې د خطر په  ۱۴۵۳سیمو کې کار وشو .خو په ورته وخت کې سږ کال  ۸۸۵نورې د خطر سیمې چې په خوا ثبت شوې نه وې د سروې او سیمه
ییزو عملیاتو په پایله کې دغه لست ته ور زیاتې شوې .ځکه نو د کال په پای کې د ککړو سیمو شمیر لوړ ښکاري.

د ماین پاکولو د خدمتونو س���ربیره د افغانس���تان د ماین پاکۍ پروګرام د موجوده خطرونو د کچې د راټیټولو په موخه په بیالبیلو کلیو کې د ماینونو د ګواښ په اړه د
پوهاوي پروګرامونه وړاندې کړي دي .په دغو پروګرامونو کې په ماشومانو باندې ډیر ټینګار وشو ځکه چې ماشومان تر ټولو نورو کسانو زیاتره د ماینونو او له
جګړې پاتې چاودیدونکو توکو قرباني شوي دي.
د افغانستان د ماین پاکۍ پروګرام په  ۱۳۹۲کال کې د ماینونو او مهماتو له اغیزو څخه د خالصو ټولنو ملي سروې ( )MEIFCSته هم د اوتاوا د تړون د ضرب
األجل د غزیدو د غوښتنلیک د یوې برخې په توګه دوام ورکړ .په دې سروې کې د ټولو کلیو غیر تخنیکي سروې او له جګړې څخه د پاتې چاودیدونکو توکو چې
د س���روې په ترڅ کې موندل کیږي ،له منځه وړل ش���امل دي .د  ۱۳۹۲کال په اوږدو کې دغه س���روې په نورو  ۸۶کلیو کې هم بشپړه شوه او څه د پاسه 22356
کلي س���روې ش���ول چې اکثره یې له ماینونو څخه خالص ثبت شول .ددې سروې په پایله کې سږ کال  ۵۴۳سیمې چې پخوا ثبت شوې نه وې او  ۵۳کیلومتره مربع
ځمکه یې رانغاړلې ده وپیژندل شوې او ماین پاکۍ په ملي دیتابیس کې ثبت شوې .له بله پلوه ۱۵۲ ،د خطر سیمي چي  ۱۲.۴کیلومتره مربع ځمکه را نغاړي حذف
او له ملي دیتابیس څخه وایستل شوې.
د  ۱۳۹۲کال لپاره ټوله بودجه د ماین پاکۍ د همغږۍ چارو د لګښتونو په ګډون چې پالن جوړونه او د لومړیتوبونو ټاکل ،د کیفیت مدیریت ،د اطالعاتو مدیریت،
دادخواهي ،د س���رچینو س���مبالول او د ماین پاکولو د عملیاتو همغږي پکښ���ې شامل دي ،په ټولیزه توګه  ۸۴.۳میلیونه ډالره اټکل شوې وه چې له هغې جملې څخه د
افغانس���تان د ماین پاکۍ پروګرام  72میلیونه ډالره له بس���پنه ورکوونکو مراجعو څخه د افغانستان د اسالمي جمهوري دولت ،د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د مرستو
صندوق او په مستقیمه توګه د پلي کوونکو همکارو مؤسسو په ګډون تر السه کړل .په دې توګه د افغانستان د ماین پاکۍ پروګرام په  ۱۳۹۲کال کې د خپلې اړتیا
وړ بودجې  ٪85تر الس���ه کړه .دغه تر الس���ه شوې بودجه د س���روې ،ماین پاکۍ ،د ماینونو او له جګړې څخه د پاتې چاودیدونکو توکو د ګواښ په اړه د پوهاوي
په پروګرامونو ،له قربانیانو س���ره په مرس���تې او همغږۍ باندې ولګیدې ۲۰.۱ .میلیونه ډالره د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د مرستو له صندوق څخه او پاتې 51.9
میلیونه ډالره د مستقیمو دوه اړخیزو هوکړو له الرې برابرل شول.
دغه رپوټ د افغانستان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز له خوا د افغانستان د ماین پاکۍ چارو د پروګرام په استازی توب چمتو شوی ده او د ماین پاکۍ د ټولو
فعالیتونو ش���رح ورکوي برابره ده چې هغه فعالیتونه د ماین پاکۍ د مرس���تې لپاره د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د مرس���تو له صندوق څخه تمویل ش���وي وي یا په
مستقیمه توګه او یا هم په سوداګریزه توګه.
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لومړۍ برخه:

د  ۱۳۹۲کال په اوږدو کې په منځنۍ توګه په افغانستان کې هره میاشت  ۳۷کسانو د ماینونو او له جګړې څخه د پاتې چاودیدونکو توکو د چاودنې له امله خپل ژوند له السه
ورکړی او یا هم ټپي شوي دي چې د دغې مرګ ژوبلې  ٪۸۵له جګړې څخه د پاتې چاودیدونکو توکو له امله رامنځ ته شوې ده.

د ستونزې کچه

 .1.1د  ۱۳۹۲کال په پیل کې ککړتیا
د  ۱۳۹۲کال په پیل کې  ۴۸۶۶د خطر س���یمو ش���تون درلود چې په ټولیزه توګه  ۵۵۲کیلومتره مربع ځمکه یې نیولې وه او د هیواد په  ۲۴۴ولس���والیو کې یې  ۱۶۷۴کلي
اغیزمن کړي وه .په الندې جدول کې د ځمکې د ککړوالي ویش د چاودیدونکو توکو د ډول پر بنسټ ښودل شوی دی.

لومړی جدول :د ۱۳۹۲کال په پیل کې د چاودیدونکو توکو د ډول پر بنسټ ککړتیا

د چاودیدونکې توکي ډول
د پرسونل ضد ماینونه
ډ ټانګ ضد ماینونه
له جګړې پاتې چاودیدونکي توکي
ټولګه

3,439
1,248
179
4,866

د خطر د سیمو شمیر

الندې په دویم جدول کې د هیواد په بیالبیلو سیمو کې د مرګ ژوبلې د شمیرو تر منځ توپیر د  ۱۳۹۲کال په اوږدو کې د چاودیدونکو توکو د ډول پر بنسټ ښودل شوی دی.
څرنګه چې په دغه جدول کې لیدل کیږي له جګړې څخه پاتې چاودیدونکو توکو د دغې مرګ ژوبلې په رامنځ ته کولو کې خورا ستر رول لوبولی دی څرنګه چې د هغو له
امله د مرګ ژوبلې کچه د ماینونو له امله د مرګ ژوبلې د کچې په پرتله شپږ برابره لوړه ده .د ختیځ زون ونډه په دغو تلفاتو کې د ټولو نورو زونونو په پرتله ډیره وه چې
ورپسې بیا د سویل زون په هیواد کې د مرګ ژوبلې د لوړې ثبت شوې شمیرې له پلوه دویم ځای لري.
دوهم جدول :په  ۱۳۹۲کال کې د چاودیدونکي توکي د ډول او زون پر بنسټ مرګ ژوبله

زون
ختیځ
سویل
سویل ختیځ
شمال
مرکز
شمال ختیځ
لویدیځ
ټولګه

د خطرد سیمو مساحت (په کیلومتر مربع)
266.4
252.1
33.5
552

 .2.1د ملکي کسانو مرګ ژوبله
په  ۱۳۹۲کال کې د مرګ ژوبلې د  ۴۵۱پیښ���و رپوټ ورکړل ش���و چې د  ۱۳۹۱کال د ثبت ش���ویو شمیرو په پرتله یوه کمه اندازه لوړوالی ښکاروي .د ماینونو انساني تاوان
اوس هم ډیر لوړ دی څرنګه چې د  ۱۳۹۲کال په هره میاشت کې په منځنۍ توګه  ۳۷افغان ملکي کسان د ماینونو او له جګړې څخه د پاتې چاودیدونکو توکو د چاودنې له
امله مړه او یا هم ټپي شوي دي .دغه شمیرې د عراق او کولمبیا په پرتله لوړې دي او د کمبودیا د مرګ ژوبلې د شمیرو په پرتله څلور برابره لوړې دي .کومې لویې ځمکې
چې د معیشت او هستوګنې لپاره کاریدای شي ورته نه الس رسی د بیوزلۍ د زیاتیدو ،د سیمو د بې ثباته کیدو او د پراختیایي فرصتونو د کمښت څخه پرته بله پایله نه لري.
سره له دې چې په تیرو دوه ؤ کلونو کې د مرګ ژوبلې شمیر لوړ شوی دی چې المل یې تر ډیره بریده په روانو جګړو او له هغو څخه په پاتې چاودیدونکو توکو کې نغښتی
دی .له دې سره سره ،څرنګه چې الندې په لومړي انځور کې ښودل شوي دي ،د ماینونو او له جګړې څخه د پاتې چاودیدونکو توکو له امله په رامنځ ته شوې مرګ ژوبله
کې د تیرو  ۱۳کلونو په اوږدو کې کمښت را منځ ته شوی دی .که چیرې د  ۱۳۹۲کال شمیرې د ۱۳۸۰کال له  ۲۱۱۶د مرګ ژوبلو له پیښو سره پرتله کړو ،په ډاګه کیږي
چې د افغانستان د ماین پاکۍ پروګرام د کاري ځواک نه ستړې کیدونکو هلو ځلو خوږه پایله لرلې ده او د ماین پاکۍ او د عامه پوهاوي د کچې په لوړولو کې د هغو د هڅو
له امله د  ۲۰۰۱کال په پرتله د مرګ ژوبلې په کچه کې شاوخوا پنځه برابره کمښت راغلی دی.

د ماینونو له امله اووښتې مرګ ژوبله
مړینه
4
5
1
1
0
2
0
13

له جګړې څخه د پاتې چاودیدونکو توکو له
امله اووښتې مرګ ژوبله

ټپی توب
25
2
10
8
2
4
0
51

مړینه
28
41
21
5
26
5
8
134

ټولګه

ټپي توب
79
66
32
29
13
22
12
253

136
114
64
43
41
33
20
451

بله ننګونه چې د ملکي کس���انو ژوند یې له ګواښ س���ره مخ کړی دی له روانو جګړو څخه پاتې چاودیدونکي توکي او هغه په الس جوړ ش���وی چاودیدونکي توکي دي چې په
فش���اري صفحه مجهز دي چې د هیواد په ټولو س���یمو کې عمومیت لري .د اوتاوا تړون د احکامو س���ره سم ،په فشاري صفحې مجهز په الس جوړ شوي چاودیدونکي توکي
چې د قرباني له خوا د فشار راوړلو سره سم فعالیږي ،د پرسونل ضد ماینونو په توګه پیژندل کیږي .د وسله والو جګړو په ترڅ کې ۲د ملکي کسانو د خوندي ساتنې په باب
د یوناما دفتر د کلني رپوټ له مخې په  ۲۰۱۳کال کې په الس جوړو شویو چاودیدونکو توکو د  ۲۴۵تنو ژوند ورڅخه واخیست او  ۳۱۲نور کسان یې ټپي کړل چې د ۳۹۳
مړو او  ۵۲۰ټپیانو په پرتله چې په  ۲۰۱۲کال کې د فشاري صفحې لرونکو په الس جوړو شویو چاودیدونکو توکو د چاودنې د پیښو د قربانیانو په توګه ثبت شوي وو ،ټیټه
ش���میره ده .د دغه کمښ���ت س���ره سره د فشاري صفحې لرونکو په الس جوړو شویو چاودیدونکو توکو انساني تاوان ال هم یوه جدي ننګونه ده ځکه چې په تیرو دوه کلونو کې
په منځنۍ توګه هره میاشت د مرګ ژوبلې  ۶۱پیښې له دغه امله ثبت شوي دي.

لومړی انځور :له  ۲۰۰۱څخه تر  ۲۰۱۴پورې د ماینونو او له جګړې څخه د پاتې چاودیدونکو توکو له امله را منځ ته شوې مرګ زوبله
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 ۲په افغانس���تان کی د ملګرو ملتونو د س���ازمان د مرس���تی هیئت (یوناما) د ملکی وګړود س���اتنه د وس���له والو جګړو په درش���ل کی د  ۲۰۱۳میالدی کال رپوټ دریم او څلورم مخونه انټرنیټی پته20rights/%http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/human :
 Full-report-ENG.pdf-2013_PoC-report_2014_8_Febد  ۲۰۱۴کال د جوالی  ۷نیټې اقتباس.

دویمه برخه:

د  ۱۳۹۲کال پالن

د افغانس���تان د ماین پاکۍ پروګرام لپاره د  ۱۳۹۲کال د ماین پاکۍ موخه د اوتاوا د تړون د ضرب األجل د غزیدو د غوښ���تنلیک پر بنس���ټ د  ۷۹.۱۵کیلومتره مربع ککړې
س���یمې پاکول وه ( ۶۶.۶۸کیلومتره مربع په ماینونو ککړه س���یمه او  ۱۲.۴۷کیلومتره مربع د جګړې س���یمه) .په اقتصادي توګه د ماین پاکۍ پروژو د پلي کولو له برکته د
بودجې د کم والي سره سره چې وړاندې یې یادونه وشوه ،د ماین پاکۍ پروګرام همکارې پلي کوونکې مؤسسې د  103.6کیلومتره مربع ځمکې ( 82.9کیلومتره مربع په
ماینونو ککړه سیمه او  20.7کیلومتره مربع د جګړو سیمه) په پاکولو بریالۍ شوې چې په پخپل ذات کې یوه بې سارې الس ته راوړنه ده.
په  ۱۳۹۲کال کې د افغانس���تان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز د اوتاوا تړون د  ۱۳۹۲کاري پالن د دغه تړون د ضرب األجل د غزیدو د غوښ���تنلیک په اغیزمنه توګه
د پلي کیدو لپاره د لومړیتوبونو د ټاکلو په موخه دوه ځله تر بیاکتنې الندې ونیوه .سربیره پر هغې ،د افغانستان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز له همکارو پلي کوونکو
مؤسسو سره د هغوی د  ۱۳۹۳کال د پالنونو په جوړولو او همدارنګه اغیزو ته د نمرو ورکولو د سیستم په سمون او د لومړیتوبونو په ټاکلو کې مرسته وکړه.
له جغرافیایي پلوه د خطر د سیمو موقعیت داسې دی چې کرنیزو ځمکو ،د اوبو رسولو شبکو ،هستوګنځایونو ،څر ځایونو ،د څښاک د اوبو سرچینو ،د زیربنا ګانو د فرصتونو
د رامنځ ته کولو او نورو بنسټیزو پروژو ته د الس رسي خنډ ګرځیدلي دي .په ورته وخت کې ،له هغه رواني فشار څخه هم سترګې نه شو پټولی چې هستوګنځایونو ته نږدې
د خطر د سیمو د شتون له امله د دغو هستوګنځایونو پر اوسیدونکو باندې واردیږي ،په تیره بیا که دغه سیمې پراخې وي او انساني مرګ ژوبله یې هم را منځ ته کړې وي.
دغه وضعیت ته د ځواب لپاره د افغانستان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز د اغیزو د شاخصونو د نمرو ورکولو یو سیستم را منځ ته کړی دی .د دغه سیستم په مرسته
د افغانس���تان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز د هر یوه خنډ د اغیزې ش���دت اندازه کوي ترڅو د ماین پاکۍ د عملیاتو لپاره د خطرناکو س���یمو په اړوند د س���مو پالنونو د
جوړیدو او په سمه توګه د لومړیتوبونو له ټاکل کیدو څخه ډاډ تر السه کړي .هره هغه سیمه چې د پرسونل ضد ماینونو یا د ټانګ ضد ماینونو باندې ککړه وي او همدارنګه
د جګړې س���یمې په خلکو باندې د خپلو اغیزو او د ماین پاکۍ چارو لپاره د معلوماتو د مدیریت په سیس���تم ( )IMSMAکې د ثبت ش���وې پایلې له پلوه په «لوړ»« ،منځنی»
او «لږ» اصطالحاتو س���ره درجه بندي کیږي او پایلې یې د ماین پاکۍ چارو لپاره د معلوماتو د مدیریت په سیس���تم ( )IMSMAکې ،چې د افغانس���تان د ماین پاکۍ چارو د
همغږۍ مرکز یې اداره کوي ،ثبت کیږي.
د افغانستان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز د دغه ویش لپاره یو لړ د اغیزو شاخصونه کاروي په داسې توګه چې د هر شاخص لپاره د شدت په نظر کې نیولو سره یې
یوه ځانګړې نمره په نظر کې نیول شوې ده ،چې په الندې جدول کې ښودل کیږي:

دریم جدول :د اغیزو شاخصونه او د شدت د سنجولو فکتور

د اغیزو شاخصونه
1

د خطرناکې سیمې په تړاو پیژندل شوي
قربانیان

2

د سیمه ییزو چارواکو او د سیمې د
اوسیدونکو غوښتنې

3

هستوګنځایونه

4
5
6

کرنې ته خنډ
د کرنې ماسوا خنډونه
اوبو ته د الس رسي په وړاندې خنډ
بنسټیزو جوړښتونو ته د الس رسي په
وړاندې خنډ
د مهمو بنسټیزو جوړښتونو د کارولو په
وړاندې خنډ

7
8

د شدت د
سنجولو فکتور
لوړ او د
قربانیانو
لرونکی
غوښتنې
لوړ
2
1
3
2

کتنې

ال پراخو څیړنو ته اړتیا ده مګر دا چې پخوا د نورو معیارونو پر بنسټ ورته
لومړیتوب ورکړل شوی وي
د بیلګې په توګه د کورنیو بیځایه شویو کسانو کمپونو ته څیرمه خطرناکې سیمې

ټول خنډونه په پنځو ډلو ویشل شوي دي )۱ :کرنیزې سیمې )۲ ،غیر کرنیزې
سیمې )۳ ،اوبو ته الس رسی )۴ ،نور بنسټیز جوړښتونه )۵ ،مهم بنسټیز جوړښتونه
ِ
– په دې کتګوري کې ښوونځي ،روغتیایي کلنیکونه او جوماتونه راځي.

3

9

د زیانمنو شویو کورنیو شمیر

1

10

د سیمې مساحت

1

هغه کلي چې تر  ۰۰۲ډیرې کورنۍ لري :دغه ډول کلیو په دې وروستیو کې د
هغو کلیو په پرتله چې پکښې د میشتو کورنیو شمیر  ۰۰۲یا تر هغې لږ دي ٪۷۷
ډیرې قربانۍ درلودې.
د هغو خطرناکو سیمو ټولیز مساحت چې کلي اغیزمن کوي :د خطرناکې سیمې
په مساحت کې د هر  ۰۰۰۰۱متر مربع په زیاتیدو سره ،تر  ۰۰۰۰۰۲متر مربع
پورې ،د قربانیانو په سلنه کې  ٪۷زیاتوالی راغی او د  ۰۰۰۰۰۲متر مربع مساحت
او تر هغې لوړ مساحت کې د مرګ ژوبلې کچه یو شان پاتې وه.
کوچنۍ خطرناکې سیمې په بالقوه توګه په چټکۍ سره پاکیدای شي .په همدې دلیل
کوالی شو دغه شان سیمو ته لومړیتوب ورکړو ترڅو نقشه په چټکۍ سره بدلون
ومومي.
هرکله چې په ماینونو ککړې سیمې سیمه ییزو مرکزونو ته نږدې موقعیت ولري،
پر ښځو باندې ډیره روحي اغیزه پریوزي.
له ماینونو څخه د اغیزمنو شویو کسانو لویه شمیره له هغو سیمو سره تعلق لري
چې یواځې په پرسونل ضد ماینونو باندې ککړې دي ( .)٪۱۵که چیرې دغه سیمې
هوارې وي ،پاکول یې په چټکۍ سره ترسره کیدای شي ،ځکه نو دغه ډول سیمو
ته باید لومړیتوب ورکړل شي ترڅو هغه فشار چې د خلکو پر دغې سترې کتلې
باندې واردیږي ،سپک شي.

11

کوچنۍ خطرناکې سیمې

2

12

سیمه ییز مرکزونه

2

13

په هوارو سیمو کې د پرسونل ضد
ماینونو شتون چې ګڼ شمیر خلک
ګواښوي

2

14

د چاودیدونکو توکو ډول ،ماین /له
جګړې پاتې مهمات

2

له جګړې پاتې مهمات د مرګ ژوبلې اصلي المل دی .ځکه نو پکار ده چې دغه
سیمې لومړیتوب ولري.

15

له روغتیایي مرکز څخه واټن

1

د ملکي پيښو په برخه کې ،هر څومره چې تر ټولو نږدې روغتیایي مرکز ته په
رسیدو کې ډیر وخت ولګیږي ،په هماغه اندازه د پیښې قرباني له جدي خطر سره
مخامخ کیږي .هغه د خطر سیمې چې له روغتیایي مرکز څخه یې واټن له ۰۱
کیلومترو ډیر وي ( )۱نمره تر السه کوي.

16

د خطر سیمو ته څیرمه د کورنیو بې
ځایه شویو شتون

2

د خطر د سیمې د شاوخوا  ۵کیلومترو په واټن کې د کورنیو بې ځایه شویو د شتون
په صورت کې دغې سیمې ته ( )۲نمرې ورکول کیږي.

د ش���دت س���نجونې د دغو فکتورونو په کارولو س���ره هرې خطرناکې سیمې ته نمرې ورکول کیږي .هغه خطرناکه سیمې چې تر  ۹ډیرې نمرې اخلي د شدیدو اغیزو لرونکو
سیمو په کټګوري کې راځي .هغه خطرناکه سیمې چې له  ۶تر  ۹نمرې اخلي د منځنیو اغیزو لرونکو سیمو په کټګوري کې راځي او په همدې توګه هغه خطرناکه سیمې چې
 ۵یا تر هغې لږ نمرې اخلي د لږ اغیزو لرونکو سیمو په کټګوري کې حسابیږي .هغه خطرناکه سیمې چې قرباني یې اخیستې وي یا د بیرته ځای پر ځای کیدو خنډ ګرځیدلي
وي په اتوماتیکه توګه د ش���دیدو اغیزو لرونکو س���یمو په کټګوري کې راځي .که چیرې د سیمې چارواکي یا اوسیدونکي د خپلې سیمې د پاکولو غوښتنه وکړي ،د ماین پاکۍ
چارو د همغږۍ مرکز اړوند سیمه ییز دفتر د هغو د غوښتنې په هکله پخپله څیړنه او بررسي کوي او د منظورۍ په صورت کې نوموړې خطرناکه سیمه په دیتابیس کې د
شدیدې اغیزې لرونکې سیمې په توګه چې غوښتنه یې هم په باب شوې وي ،تعدیلیږي.
په  ۱۳۹۲کال کې دوه نور شاخصونه (له روغتیایي مرکز څخه واټن او له کورنیو بې ځایه شویو سره د خطر د سیمې نږدې والی) هم د اغیزو د شاخصونو لړلیک کې ور
زیات شول .له دې کار څخه موخه دا وه څو ډاډ تر السه شي چې د خطر سیمې له روغتیایي مرکز څخه د هغو د واټن پر بنسټ ،د خطر په سیمه کې د کومې پیښې د رامنځ
ته کیدو په صورت کې ،هم په لومړیتوب کې راوس���تل ش���ي .د دغو فکتورونو په نظر کې نیولو س���ره د نظر الندې سیمو ټولیزې نمرې لوړیږي .د نمرو د دغه شان ډیریدو
مانا دا ده چې دا ډول سیمې ژر په پالن کې شاملیږي او له ماینونو او مهماتو څخه پاکیږي.
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 .1.2د پروژې د مدیریت څرخ

 .2.2په  ۱۳۹۲کال کې د ماین پاکۍ وړتیا

له  ۲۰۰۸کال څخه راپدیخوا د افغانستان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز په افغانستان کې د پاتې خطرناکو سیمو پر پروژه یی کولو اقدام کړی ده تر څو چې له دې الرې
د هرې پروژې څارنه او ارزونه په جال جال توګه له پخوا څخه د ټاکل شویو مقصدونو د یوې ټولګې په کارولو سره شونی کړي .دغه کړنالره خورا بریالۍ ثابته شوه او
له امله یې په معقوله توګه د سرچینو له سمبالیدو څخه ډاډ تر السه شو.

هغه کاري وس���ایل چې د افغانس���تان د ماین پاکۍ چارو پروګرام د  ۱۳۹۲کال د پالن د پلي کیدو د تس���هیل لپاره ورڅخه ګټه پورته کړې وه د ماین پاکۍ له ټیمونو او د هغو
د مالتړو عنصرونو څخه عبارت ؤ لکه میخانیکي ماش���ین آالت ،د چاودیدونکو مهماتو د له منځه وړلو ټیمونه ،د تخنیکي او غیر تخنیکي س���روې ټیمونه او د ماینونو او له
جګړې څخه د پاتې چاودیدونکو توکود ګواښ په اړه د پوهاوي ټیمونه او له قربانیانو سره د مرستې ټیمونه .په دویم چارت کې د ماین پاکۍ سکتور د سوداګریزو او بشرپاله
ټیمونو ټولګه ښودل شوې ده.

د پروژې ډیزاین کول په حقیقت کې د پروژې د بنسټ ډبره او د هغې د مدیریت د څرخ لومړنی پړاو دي ،ځکه نو د پروژې د پر مخ تللو لپاره حیاتي اهمیت لري .د ۱۳۹۲
کال لپاره د پروژو د ډیزاین کولو پر مهال الندې ټکي په پام کې نیول شوي ؤ:
•

د خطر د سیمو جغرافیایي موقعیت ،لوژستیکي تدارکاتو ته د الس رسي د آسانولو لپاره؛

•

د اغیزو د شدت پر بنسټ د خطرناکو سیمو ویشل ،تر ډیره د ماین پاکۍ لپاره هغه د خطر سیمې وټاکل شوی چې شدیدې اغیزې یې درلودې خو په ځیني
شوې
مواردو کې د منځنۍ کچې اغیزو لرونکې سیمې هم د ماین پاکۍ لپاره وټاکل
ِ

•

د پروژو د مستفیدینو شمیر؛

•

د پروژو ځانګړې پایلې (د کلیو ،ولسوالیو او والیتونو خوشې کول)؛

•

د هغو پیښو شمیر چې پکښې ملکي وګړي قرباني شوي دي؛ او

•

د کرنې ،اوبو ،سړک او نورو بنسټیزو جوړښتونو پر وړاندې خنډ.

د  ۱۳۹۲کال په ترڅ کې په ټولیزه توګه نهه همکارې پلې کوونکې مؤسس���ې د س���روې او ماین پاکولو په چارو کې ښکیلې وې ،شپږو همکارو پلې کوونکو مؤسسو معلولیت
لرونکو کس���انو ته خدمتونو وړاندې کول او پنځو همکارو پلې کوونکو مؤسس���و د ماینونو او له جګړې څخه د پاتې چاودیدونکو توکو د ګواښ په اړه د پوهاوي پروګرامونه
وړاندې کول .د همکارو پلې کوونکو مؤسسو سربیره د افغانستان د حکومت درې وزارتونو یعنې د پوهنی وزارت ،د عامې روغتیا وزارت او د کار ،ټولنیزو چارو شهیدانو
او معلولینو وزارت په مستقیمه توګه د ماینونو او له جګړې څخه د پاتې چاودیدونکو توکو د ګواښ په اړه د پوهاوي پروګرامونو او قربانیانو ته د خدمتونو په وړاندې کولو
کې ونډه درلوده.
په درییم انځور کې د سوداګریزو او بشرپاله ټیمونو شمیر د تمویل د سرچینو پر بنسټ ښودل شوي دي .په دغو چارتونو کې د نه همغږۍ ننګونه له ورایه څرګنده ده چې د
پروګرام لوی والی او په سیمو کې د ګڼ شمیر ټیمونو شتون ښکاروي.

دویم انځور :په  ۱۳۹۲کال کې د افغانستان د ماین پاکۍ پروګرام کاري ځواک

څلورم جدول په لنډه توګه هغه پروژې ښکاروي چې د  ۱۳۹۲کال لپاره پالن شوې وې.

په  1392کال کې د افغانستان د ماین پاکۍ
پروګرام کاري ځواک

څلورم جدول :د ۱۳۹۲کال لپاره پالن شوې پروژې

د پروژې ډول
د ماینونو تطهیر /پاکول

د پروژو شمیر
70

د پروژو د تمرکز برخې
د  87.1کیلومتر مربع مساحت درلودونکې سیمې خوشې کول

د سیمې د اوسیدونکو په مرسته د ماینونو پاکول

8

د  254اغیزمنو شویو سیمو او  40912داسې کلیو سروې چې د اغیزمنو شویو کلیو په
توګه ثبت شوي نه وي

د ماینونو او له جګړې څخه د پاتې چاودیدونکو
توکوله اغیزو څخه د خالصو سیمو سروې
()MEIFCS

8

د  048کلیو لپاره د ماینونو او له جګړې څخه د پاتې چاودیدونکو توکود ګواښونو په اړه
پوهاوی ورکول

د ماینونو او له جګړې څخه د پاتې چاودیدونکو
توکود ګواښونو په اړه پوهاوی ورکول

7

په  ۱۲والیتونو کې د ماینونو /له جګړې څخه د پاتې چاودیدونکو توکو له قربانیانو سره
مرسته

ټولګه

93

12,000

10,089

10,000

7,668

8,000
6,000
2,421

4,000
2,000
-

د کاري ځواک
ټولګه

بشرپاله

سوداګریز

درییم انځور :د ماین پاکۍ پروګرام ټیمونه د تمویل د سرچینې پر بنسټ په  ۱۳۹۲کال کې

د تمویل د سرچینې له نﻅره په  1392کال کې د افغانستان د
ماین پاکۍ پروګرام ټیمونه
520
281
130

109

600
500
400
300
200
100
0

د ټیمونو ټولیز شمیر په مستقیمه توګه د  VTFله خوا تمویل سوداګریز ټیمونه
تمویل شوي بشرپاله شوي بشرپاله ټیمونه
ټیمونه
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درییمه برخه :پ���ه  ۱۳۹۲کال ک���ې د افغانس���تان د ماین پاکۍ
پروګرام الس ته راوړنې

 .2.3د بشرپاله مؤسسو له خوا د ماینونو د سیمې پاکیدل
د ځمکې د خوشې کولو له اړخه ،څرنګه چې په شپږم جدول کې ښودل شوې ده ،د اوتاوا د تړون د کاري پالن پر بنسټ په لومړیو کې د ټاکل شوې موخې په پرتله چې د
ماینونو د  ۱۰۰۶سیمو خوشې کول وه 1535 ،د ماینونو سیمې خوشې شوې .د  ۱۳۹۲کال په ترڅ کې د خطر د سیمو پاکول او حذف کول ددې المل وګرځیده چې د اړوندو
سیمو خلک د استفادې وړ ځمکو ته چې پخوا د ماینونو او له جګړې څخه د پاتې چاودیدونکو توکو د شتون له امله کارول کیدای نه شوې ،الس رسی ومومي.
شپږم جدول د ماینونو هغه سیمې چې په  ۱۳۹۲کال کې تړل شوې دي ښکاروي.

 ۱۳۹۲کال د افغانس���تان د ماین پاکۍ پروګرام لپاره یو ننګوونکی خو په ورته وخت کې له بریا ډک کال وو .له ټولو ننګونو س���ره س���ره ،دغه پروګرام وکړای ش���ول چې د
خپلو ډیری هغو موخو په پرتله چې مخکې ورته ټاکل ش���وې وې ډیرې الس ته راوړنې ولري .د  ۱۳۹۲کال په ترڅ کې د افغانس���تان د ماین پاکۍ پروګرام الس ته راوړنې
په ځانګړې توګه د ماین پاکولو په ډګر کې خورا د پام وړ وې.

شپږم جدول :د ماینونو د سیمو لنډیز د کړنو د ډول پر بنسټ چې په  ۱۳۹۲کال کې تړل شوې دي.

فعالیت
په  ۱۳۹۲کال کی د ماین لرونکو سیمو پاکول
په  ۱۳۹۲کال کی کمی شوی سیمی

 .1.3د ماین پاکۍ فعالیتونه په ټولیزه توګه
بشرپاله ماین پاکي په افغانستان کې د اوو نادولتي مؤسسو له خوا چې پنځه مؤسسې یې کورنۍ او دوه نورې یې بهرنۍ مؤسسې دي ،تر سره کیږي .دا په داسې حال کې ده
چې سوداګریزه ماین پاکي د یو شمیر کورنیو او بهرنیو سوداګریزو شرکتونو له خوا پر مخ یوړل کیږي چې ټول یې د افغانستان د ماین پاکۍ پروګرام د ټولګې غړي دي.

دماین هغه سیمی چی په  ۱۳۹۱کال کی پاکی
۳
شوی ،په  ۱۳۹۲کال کی بشپړی شویدی

د پنځو ملي مؤسسو نومونه په دې ډول دي :افغان تخنیکي سالکاران ( ،)ATCد افغانستان د ماین پاکۍ مؤسسه ( ،)DAFAد ماین پاکۍ او پالن جوړونې مؤسسه (،)MCPA
د ماین موندنې او سپیو مرکز ( ،)MDCد افغانستان د ماین پاکۍ او بیارغونې مؤسسه ()OMAR؛ او له دوه بین المللي نادولتي مؤسسو څخه یوه د ډنمارک د ماین پاکولو
ډله ( )DDGاو بله یې په خطرناکه سیمو کې د ژوند د مالتړ د مؤسسې صندوق ( )HALO Trustده.

په  ۱۳۹۲کال کی د نسبی ماین لرونکو سیمو
پاکول
د ماین حذف شوی سیمی
ټولګه

الندې پنځم جدول په  ۱۳۹۲کال کې د هرې مؤسس���ې الس ته راوړنې د خطر د س���یمو ،د خطر د س���یمو د مس���احت او د چاودیدونکو توکو د ډول پر بنسټ ښکاروي چې د
پرسونل ضد ماینونه ،د ټانګ ضد ماینونه ،ځای پر ځای شوي چاودیدونکي آالت ( ،)AIEDله جګړې پاتې چاودیدونکي توکي او سپک مهمات پکښې شاملیږي.
پنځم جدول :د  ۱۳۹۲د کال الس ته راوړنې د مؤسسې ،د خطر د سیمو او د چاودیدونکې وسیلې د ډول پر بنسټ

د ماین پاکۍ مؤسسه
AGD
ATC
DAFA
DDG
EODT
FSD
HDI
HALO Trust
MCPA
MDC
OMAR
SDA

ټولګه

د خطرناکو سیمو
شمیر
2
78
121
36
93
4
1
477
94
242
196
2
1,347

د خطرناکو سیمو
مساحت (په 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

د چاودیدونکو توکو شمیر چې موندل شوي او له منځه وړل شوي دي
متروک
سپک
له جګړې
د پرسونل د ټانګ ضد
ځای پر
مهمات
پاتې مهمات
ماینونه
ضد ماینونه
ځای شوي
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

د خطر د سیمو شمیر
985

د خطر د سیمو مساحت (په کیلومتر مربع)
59.3
1.8

217

15

145

6.7

188
1535

15.1
97.9

په افغانس���تان کې د ماینونو او له جګړې څخه د پاتې چاودیدونکو توکو د پاکولو د فعالیتونو لویه برخه د پورته یادو ش���ویو اوه پلې کوونکو همکارو مؤسس���و له خوا تر سره
شوي دي.
ددې لپاره چې د هیواد په ټولو برخو کې د ماین پاکۍ فعالیتونه تر سره شي ،د پالن جوړونې او د لومړیتوبونو د ټاکلو له الرې اغیزمنې هڅې وشوې.
څرنګه چې په پنځم انځور کې ښودل شوي دي ،د ماین پاکۍ فعالیتونه د بیالبیلو پلې کوونکو همکارو مؤسسو له خوا د هیواد په راز راز برخو کې تر سره شوي دي.
پنځم انځور :په  ۱۳۹۲کې د فعالیتونو د ډول پر بنسټ د ماین پاکۍ د عملیاتو پوښښ

څلورم انځور :په  ۱۳۹۲کال کې د بیالبیلو مؤسسو له خوا د پاکو شویو سیمو مساحت او سلنه

دغه ګراف د هرې مؤسس���ې له خوا د ټولو پاکو
شویو سیمو سلنه څرګندوي .څرنګه چې په ګراف
کې لیدل کیږي ،هلوترس���ت مؤسسه د افغانستان د
ماین پاکۍ چارو د پروګرام په چوکاټ کې د ټولو
پروسس شویو سیمو د  ٪۲۵برخې په پاکولو سره
پ���ه دغه کال کې لومړی مق���ام لري چې تر هغې
وروس���ته بیا  MDCاو  EODTمؤسسو د ٪۱۹
او  ٪۱۶ونډې په درلودلو س���ره په ترتیب س���ره
دویم او درییم ځای خپل کړی دی.

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
څرنګه چې په پورتنی جدول کې ښودل شوې ده د  ۱۳۹۱کال په اوږدو کې  ۲۱۷په ماینونو ککړې سیمې چې ټولیز مساحت یې  ۱۵کیلومتره مربع ته رسیږي پاکې شوې خو پروسس یې یواځې تیر کال وشو .د خطر د دغو سیمو د سپارنې لپاره د اړتیا وړ اسناد په  ۱۳۹۲کال
کې د ماین پاکۍ اطالعاتو د مدیریت سیس���تم ( )IMSMAکي واچول ش���ول .دغه  ۱۵کیلومتره مربع د خطر س���یمه د  ۱۳۹۱کال په رپوټ کې ذکر ش���وې نه وه ځکه نو د س���ږ کال په رپوټ کې یاده شوه .د دغې  ۱۵کیلومتره مربع ځمکې برسیره ،د افغانستان د ماین پاکۍ پروګرام
یواځې په  ۱۳۹۲کال کې  ۱۰۳.۶کیلومتره مربع ځمکه پروسس کړې ده.
3
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 .3.3د بشرپاله مؤسسو له خوا د
جګړې د سیمو پاکیدل

ښه زیری دا دی چې د افغانستان د ماین پاکۍ پروګرام د پخوا په
څیر د اوتاوا کنوانسیون کاري پالن او د دغه پروګرام د اغیزمنتوب
پرلپسې سمون ته ژمن دی .حقیقت دا دی چې په  ۱۳۹۲کال کې د
بودجې د کمیدو سره سره دغه پروګرام ددې جوګه شو چې د لږو
امکانانو پر مټ سترې الس ته راوړنې ولري څرنګه چې په دې
وتوانید چې له ټاکل شوې موخې څخه  ٪۳۰وړاندې الړ شي چې
پخپله یوه ستره الس ته راوړنه ده.

د جګړې د س���یمو د پاکولو عملی���ات د ناچاودیدلو مهماتو
( )UXOاو پریښودل شویو چاودیدونکو مهماتو ()AXO
ولې نه د ماینونو په ګډون له جګړې څخه د پاتې چاودیدونکو
توک���و د موقعیت د موندلو او ل���ه منځه وړلو څخه عبارت
دي چې کوالی ش���ي د جګړې سیمې ،دفاعي مورچلونه او
هغه سیمې راونغاړي چې پکښې هوایي یا توپچي مهمات،
د خوش���ه یي مهماتو په ګډون ،توغول شوي یا اچول شوي
وي .د جګړې د سیمو د پاکولو عملیات یواځې هغه مؤسسې
تر س���ره کوالی ش���ي چې د جګړې په سیمو کې د عملیاتو
اعتبار پاڼه یې تر السه کړې وي.
د جګړې د سیمو پاکول د بشرپاله لومړیتوبونو او د ځمکې
د کارول���و د اړتیا په نظر کې نیولو س���ره کوالی ش���ي په
س���طحي او یا هم ژوره توګه تر س���ره شي .کیدای شي په
ښ���ارونو او یا هم په کلیو کې د جګړې د س���یمو پاکولو ته
اړتیا وي .په ملي زیرمو کې د زیرمه شویو مهماتو له منځه
وړل د جګړې د سیمو پاکولو کې شامل ندي.
اووم ج���دول په  ۱۳۹۲کال کې د جګړې په س���یمو کې د
عملیاتو په ترڅ کې د لټول ش���ویو سیمو مساحت او د دغو
عملیاتو په پایله کې تر السه شوي مهمات ښکاروي.
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اووم جدول :د  ۱۳۹۲کال په اوږدو کې د جګړې د سیمو د عملیاتو پایلې

د ماین پاکۍ مؤسسه
ATC
DAFA
DDG
HALO Trust
MDC
OMAR

ټولګه

د چاودیدونکو توکو شمیر چې موندل شوي او له منځه وړل شوي دي

لټول شوې سیمه (په کیلومتر
مربع)

د پرسونل ضد ماینونه

0
0
0
1
0
0

447,961
1,361,022
152,482
6,439,718
12,194,632
132,844
20,728,659

له جګړې پاتې چاودیدونکي
توکي

4,414
3,357
2,559
13,751
262
382
24,725

1

سپک مهمات

0
0
5,863
150,369
123
1,745
158,100

 .4.3د سوداګریزو شرکتونو له خوا ماین پاکي
په افغانس���تان کې ګڼ ش���میر س���وداګریز کورني او بهرني شرکتونه شتون لري چې د بیالبیلو مشتریانو د غوښتنې پر بنسټ د ماین پاکۍ فعالیتونه تر سره کوي .د سوداګریز
سکتور د قراردادونو ټولیز ارزښت ،د آیساف قوتونو د تمرین ځاینونو د پاکولو په ګډون ،څرنګه چې په  ۱۳۹۲کال کې یې د افغانستان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز
ته رپوټ ورکړل ش���وی دی ،ش���اوخوا  ۴۹.۳میلیونه ډالر وو .د سوداګریزې ماین پاکۍ سکتور ډیری د سړکونو ،ودانیو ،امنیتي تاسیساتو او نورو په ګډون د لویو بنسټیزو
او پراختیایي پروژو لپاره کار کوي .لویې پراختیایي پروژې عادتاْ په هغو ځایونو کې چې پیژندل ش���وې خطرناکه س���یمې پکښې وي نه پلې کیږي خو د اوږدو جګړو او په
ماینونو او له جګړې څخه د پاتې چاودیدونکو توکوباندې د هیواد د پراخو سیمو د ککړوالي له امله ،معمو ْ
ال د هغو سیمو د خوندیتوب په اړه چې دغه ډول پروژې پکښې پلې
کیږي یوه معقوله او پر ځای اندیښنه موجوده وي چې د همدې تلوسې له امله د افغانستان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز د سکتوري وزارتونو او پراختیایي سازمانونو
په مرس���ته دغه ډول س���یمې د ودانیزو یا پراختیایي پروژو د کار د پیل دمخه د ماینونو د ش���تون له پلوه چک او بررسي کوي .اتم جدول په  ۱۳۹۲کال کې په دغه ډګر کې د
سوداګریزو مؤسسو الس ته راوړنې ښکاروي.

 .5.3د سیمي د خلکو په مرسته ماین پاکي
لیرې پرتو او نا امنه سیمو ته د الس رسي په موخه او د سیمې د اوسیدونکو لپاره د کار د زمینې د برابرولو په غرض ،د افغانستان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز او
همکارو پلي کوونکو بشرپاله مؤسسو په  ۱۳۸۷کال کې د سیمې د اوسیدونکو په مرسته د ماین پاکۍ طرحه جوړه کړه .د سیمې د خلکو په مرسته د ماین پاکې تر شا اصلي
مفکوره دا ده چې سنتي پلي کوونکي همکاران په ماینونو یا له جګړې څخه د پاتې چاودیدونکو توکوباندې په ککړو سیمو کې له ځایي چارواکو سره اړیکې ټینګې کړي او
د پروژې په پرمختګ او د ماین پاکۍ د چارو د پر مخ بیولو لپاره د سیمې له اوسیدونکو څخه د ټیمونو د استخدام په برخه کې له هغو سره له نږدې څخه کار وکړي .دغه
طریقه هغو سیمو ته د الس رسي لپاره چې بغیر له دې طریقې په بله طریقه ورته الس رسی ناشونی دی خورا ګټوره ثابته شوې ده.
نهم جدول :په  ۱۳۹۲کال کې د ماین پاکۍ د بیالبیلو مؤسس���و د س���یمې د خلکو په مرسته
د ماین پاکۍ ټیمونه

د ټیمونو شمیر
د ماین پاکۍ
مؤسسه

ماین پاکی
0
24
0
16
25
6
0
71

ARCS
DAFA
DDG
EODT
MCPA
MDC
HI

ټولګه

30
0
1
0
0
0
4
35

لسم جدول :په  ۱۳۹۲کال کې د مؤسسو پر بنسټ د سیمې د خلکو په مرسته د ماین پاکۍ الس ته راوړنې

د چاودیدونکو توکو شمیر چې موندل شوي او له منځه وړل شوي دي
د ماین پاکۍ مؤسسه

د خطر د سیمو شمیر

اتم جدول :په  ۱۳۹۲کال کې سروې او ماین پاکي د مؤسسې او د چاودیدونکي توکي پر بنسټ

د ماین پاکۍ مؤسسه
ACL
ADC
AMDC
EODT
KDC
KMCC
RONCO
SADC
SDA
SDC
SDG
TDC
TDG

ټولګه

د چاودیدونکو توکو شمیر چې موندل شوي او له منځه وړل شوي دي

لټول شوې سیمه (په 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

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

د پرسونل ضد
ماینونه

د ټانګ ضد ماینونه

0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3

له جګړې پاتې
چاودیدونکي توکه

1,300
1
12
60,470
0
1
0
30
0
0
0
0
0
61,814

سپک مهمات

0
0
28
19,270
0
5
0
200
10
0
0
0
0
19,513

د ماینونو او له جګړې څخه د پاتې
چاودیدونکو توکو د ګواښ په اړه
روزنه

س���ربیره پر دې ،هغه اقتصادي مرستې چې دغه س���یمې یې د معاشونو د اخیستلو،
کرایې او نورو الرو څخه تر الس���ه کوي په س���یمه کې د سولې او ټیکاو د پیاوړتیا
المل ګرځي او خلک ددې جوګه کوي چې د خطرناکو س���یمو تر پاکیدو وروس���ته د
ودې او پراختیا لپاره امکانات ولري .دا چې ماین پاکي نیم ورځنی فعالیت دی ،سیمه
ییز ماین پاکان کوالی شي له غرمې وروسته خپلو ځمکو ته رسیده ګي وکړي او له
دې الرې اضافي عواید تر الس���ه کړي ترڅو ن���وي کوچني کارونه پیل او یا یې هم
لمن���ه پراخه کړي .د  ۶۵۲ټیمون���و له جملې څخه  ۱۰۶ټیمونه په  ۱۳۹۲کال کې د
ماین پاکۍ او د ماینونو او له جګړې څخه د پاتې چاودیدونکو توکود ګواښ په اړه د
پوهاوي ځایي ټیمونه ؤ .په یوولسم جدول کې په  ۱۳۹۲کال کې د سیمې د خلکو په
مرسته د ماین پاکۍ د الس ته راوړنو جزییات ښودل شوي دي.

DAFA
EODT
MCPA
MDC

ټولګه

54
76
41
8
179

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

د پرسونل ضد
ماین

145
0
697
0
842

د ټانګ ضد
ماین

97
0
56
34
187

له جګړې پاتې
چاودیدونکي
توکي

212
0
2
9
223

سپک مهمات

200
0
0
9,123
9,323

متروک ځای
پر ځای شوي
چاودیدونکي
آالت

0
0
0
29
29

سوداګریزې پلې کوونکې مؤسسې په منظمه توګه خپلې الس ته راوړنې د افغانستان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز ته رپوټ ورکوي او دغه رپوټونه د ماین پاکۍ چارو
لپاره د معلوماتو د مدیریت سیستم ( )IMSMAکې چې د افغانستان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز تر ادارې الندې یو ملي دیتابیس دی ،ثبتیږي.
په ځیني مواردو کې پراختیایي پروژې هم له پیژندل شویو خطرناکو سیمو څخه متضررې شوې دي ،چې په دې ډول مواردو کې تر پاکیدو وروسته دغه سیمې په IMSMA
کې د پیژندل ش���ویو خطرناکو س���یمو د پاکولو په نوم ثبتیږي .د س���وداګریزو همکارانو له خوا د دغه ډول پروژو پلي کیدل په هیواد کې د ماینونو او له جګړې څخه د پاتې
چاودیدونکو توکود ککړتیا د ننګونې د کمښ���ت المل ګړځي .د پلي کوونکو همکارو مؤسس���و د کار پایلې چې د  ۱۳۹۲کال په اوږدو کې د پیژندل ش���ویو خطرناکو سیمو په
تړاو تر السه شوې دي په لنډه توګه الندې په نهم جدول کې وړاندې شويدي .دغه جدول د پیژندل شویو ککړو سیمو چې د سوداګریزو ماین پاکۍ مؤسسو له خوا پاکې شوې
دي شمیر او مساحت او همداراز د تخریب شویو مهماتو شمیر او ډولونه په ګوته کوي.
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 .7.3د پرسونل ضد ماینونو د منع معاهدې په تړاو تر السه شوې پرمختګونه

 .6.3سروې
س���روې په ماینونو او له جګړې څخه د پاتې چاودیدونکو توکو باندې د ککړو س���یمو د ډول ،ماهیت او پراختیا په کره پیژندلو کې خورا اغیزمن رول لوبوي .د ماینونو او
له جګړې څخه د پاتې چاودیدونکو توکو س���روې د خطر د س���یمو د پاکولو او په هغو س���یمو کې چې ککړې ښودل شوي دي د ماینونو او د مهماتو د شتون د شک د له منځه
وړلو په موخه په خوندي او اغیزمنه توګه د ماین پاکولو د وسایلو کارونه ډاډمنه کوي.
شپږم انځور :د  MEIFCSسروې د پړاوونو نقشه

دوه ډوله سروې شتون لري ،یوه تخنیکي سروې
او بله غیر تخنیکي سروې .غیر تخنیکي سروې
د نوی���و یا له پخوا څخه د ثبت ش���ویو خطرناکو
سیمو د بشپړې بررسي په معنا ده.

د ولسواالنو او سیمه ایزو
پراختیاﺋی شوراګانو سره کتنه

د معلوماتو ارزونه

د سروې د پالن چمتو کول

د غیر تخنیکي س���روې د تر س���ره کولو موخه
د یوې نوې تثبیت ش���وې یا د پخوانۍ مشکوکې
د معلوماتو
دسروې تطبیق،د ماینونو او
0
ثبت کول
خطرناکې س���یمې په هکله د اړتیا وړ معلوماتو
ناچاوده توکوپه خطرونو پوهاوی
او د ناچاوده توکو له منځه وړل
تر الس���ه کول ده ترڅو تر هغې وروسته د هغې
ځمکې د خوش���ې کولو د عملیاتو په اړه پریکړه
وش���ي .دا په داس���ې حال کې ده چ���ې تخنیکي
نه
بل کلې ته تګ
آیا ولسوالی
س���روې تفصیلي بڼه ل���ري او د رپوټ ورکړل
بشپړه شویده؟
ش���ویو خطرناکو س���یمو توپوګرافیکي بررسي
هو
ده ترڅ���و د ماینونو او له جګ���ړې څخه د پاتې
چاودیدونکو توکو ش���تون یا نشتون پکښې تایید
د ولسواالنو او دولسوالی
د معلوماتو ثبت کول د ماین
د معلوماتو خپرول
پراختیاﺋی شوراګانو سره
شي .تخنیکي سروې په یوې خطرناکه سیمه کې
پاکی په دیتابیس کی
وروستۍ کتنی
فزیکي مداخلې ته اړتیا لري او کیدای ش���ي چې
په جال توګه تر س���ره شي او یا هم د ماین پاکولو
له عملیاتو س���ره مدغمه ش���ي .د افغانس���تان د ماین پاکۍ پروګرام په عملیاتو کې تخنیکي سروې د ماین پاکۍ له فعالیتونو سره په ګډه تر سره کیږي او د تخنیکي سروې
پایلې د ماین پاکولو د عملیاتو له پایلو سره یوځای رپوټ ورکول کیږي.
د سیمی او کلی له
پراختیاﺋی شوراګانو سره
کتنه

د سیمی له خلکو او
پراختیاﺋی شوراګانو سره
وروستۍ کتنی

د اوتاوا معاهدې د ضرب األجل د غزیدو لپاره د افغانستان د غوښتنې د یوې برخې په توګه او په هر کلي کې د ماینونو او له جګړې څخه د پاتې چاودیدونکو توکو د ستونزې د لوی والي په
اړه د نویو معلوماتو د ترالس���ه کولو لپاره د افغانس���تان د ماین پاکۍ چارو پروګرام د  ۲۰۱۲کال په اپریل میاش���ت کې د ماینونو او له جګړې څخه د پاتې چاودیدونکو توکو له اغیزې خالصو
س���یمو س���روې ( )MEIFCSتر نوم الندې په ټول هیواد کې د ماینونو او له جګړې څخه د پاتې چاودیدونکو توکو یوه س���روې په الره واچوله .په دې س���روې کې د ککړو سیمو غیر تخنیکي
س���روې او د هغو مهماتو سمدس���تي له منځه وړل ش���امل دي چې ځایونه یې معلوم وي او د سیمې د اوسیدونکو ژوند او خوندیتوب له ګواښ سره مخ کوي او سربیره پر هغې د سیمې خلکو ته
د ماینونو او مهماتو د ګواښ په اړه د پوهاوي پروګرامونه هم پکښې شامل دي.
د  MEIFCSد پروسې پر وړاندې یوه لویه ننګونه دا ده چې په ټول هیواد کې د کلیو شمیر ،د هغه څه په پرتله چې په لومړي سر کې ورته پالن جوړ شوی ؤ ،ډیر شوی دی .د MEIFCS
ټیمونه مجبوره دي چې له ټولو دغو کلیو څخه لیدنه وکړي او هغه سروې کړي .په  ۱۳۹۲کال کې د سروې ټیمونو وکړای شول  ۱۲۶۱۵کلي چې په جغرافیایي فرهنګ کې ثبت شوې نه وې

افغانس���تان د  ۲۰۰۲کال په س���پتامبر میاش���ت کې د ماینونو د منع معاهده ومنله او د  ۲۰۰۳کال د مارچ په لومړۍ یې ورسره الحاق وکړ ترڅو د ماین پاکۍ چارو د یوه هر
اړخیز چوکاټ په پلي کولو س���ره د پرس���ونل ضد ماینونه په بش���پړه توګه منع کړي .په دغه چوکاټ کې د لس���و کلونو په اوږدو کې د پرسونل ضد ټولو ځای پرځای شویو
ماینونو پاکول ،په څلورو کلونو کې د پرسونل ضد ماینونو د ټولو زیرمو له منځه وړل ،د ماینونو د ګواښ په هکله د پوهاوی ورکول او له قربانیانو سره مرسته شامله ده.
په افغانستان کې د پرلپسې جګړو ،د مالي امکاناتو کمښت او په ماینونو د ککړو سیمو د یادداشتونو په ناقص توب برسیره د ماین د ستونزې لوی والي وښودله چې د لومړني
ضرب األجل ترسره کول ،چې  ۲۰۱۳کال ؤ ،عم ْ
ال ناشونی دی .د  ۲۰۱۲کال په مارچ میاشت کې افغانستان د لسو نورو کلونو لپاره یعنې تر  ۲۰۲۳پورې د دغه ضرب
األجل د تمدید غوښ���تنه وکړه .دغه غوښ���تنه د یادې معاهدې د داراالنش���ا د  ۱۴غړو له خوا وڅیړل شوه او د  ۲۰۱۲کال په دسامبر کې د دغې معاهدې ټولو غړیو هیوادونو
د افغانستان له دغې غوښتنې سره خپله موافقه څرګنده کړه.
لومړنی وضعیت یا (بیس الین) او اوسني پرمختګونه په الندې جدول کې ښودل شوي دي .اما له کومه ځایه چې هیواد ته د افغانانو د بیرته را ستنیدو او ځای پر ځای کیدو
لړۍ دوام لري ،نوې ککړې سیمې چې پخوا پیژندل شوې نه وې ،کشف کیږي .ځکه نو تمه کیږي چې په لومړني وضعیت یا بیس الین کې نور هم بدلونونه را منځ ته شي.
خو په هر حال دغه موضوع د ماین د منع معاهده د ضرب األجل د تمدید په غوښ���تنلیک کې منعکس���ه ش���وې ده او نوې موخه چې د  ۱۰کلونو په ترڅ کې په بشپړه توګه د
ټولو ماینونو پاکول دي ،آن د نویو ککړو سیمو د کشفیدو په صورت کې هم د حصول وړ ده.
دولسم جدول :د  ۲۰۱۴کال په مارچ میاشت کې د افغانستان د ماین پاکۍ پروګرام د بین البیني موخو جدول
د  ۲۰۱۳کال په اپریل کې
بیس الین
د خطر
ډول

د پرسونل
ضد ماین
د ټانګ
ضد ماین
د جګړې
سیمه
ټولګه

د خطر سیمې چې پخوا
یې رپوټ نه وه ورکول
شوی

د سروې
پایلې

اوسنۍ موخه

د  ۲۰۱۳کال له اپریل
څخه تر اوسه پروسس
شوې سیمې

پاتې د خطر سیمې

د اوسنیو موخو پرمختګ

د خطر د
سیمو شمیر

مساحت
(په کیلومتر
متر مربع)

د خطر د
سیمو شمیر

مساحت
(په کیلومتر
متر مربع)

د خطر د
سیمو شمیر

د خطر د
سیمو شمیر

مساحت
(په کیلومتر
متر مربع)

د خطر د
سیمو شمیر

مساحت
(په کیلومتر
متر مربع)

د خطر د
سیمو شمیر

مساحت
(په کیلومتر
متر مربع)

د خطر د
سیمو شمیر

مساحت
(په کیلومتر
متر 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

څرنګه چې په  ۱۳ش���میره جدول کې ښ���ودل ش���وي دي ،د  ۱۳۹۲کال په ترڅ کې په ټولیزه توګه  ۸۰.۸کلیومتره مربع ځمکې نوې ثبت ش���وې وې په داسې حال کې چې د
خطر د س���یمې بیاځلي س���روې کې د هغو مس���احت  ۱۰.۲کیلومتره مربع ته را ښکته شو؛ ځکه نو په پای کې  ۷۰.۶کیلومتره مربع بیس الین باندې ور زیاته شوه .د ۱۳۹۲
کال لپاره ټاکل شوې موخه د  ۷۹.۱۵کیلومتره مربع (د لومړني بیس الین  )٪۱۴.۳ځمکې پاکول وه ،په داسې حال کې چې د عمل په ډګر کې  ۱۰۳.۷کیلومتره مربع ځمکه
پاکه شوې ده .په پایله کې پروګرام وکړای شول چې  ۲۴.۶کیلومتره مربع ځمکه له خپلې تاکل شوې موخې څخه زیاته پاکه کړي او په دې توګه له خپلې ټاکل شوې موخې
څخه وړاندې الړه شي .دا یوه ستره الس ته راوړنه ده په تیره بیا دې په پام سره چې دا د اوتاوا معاهدې د کاري پالن لومړی کال وو.

او له همدې کبله په لومړني پالن کې شاملې نه وې ،وګوري.
یولسم جدول :په  ۱۳۹۲کال کې د  MEIFCSسروې الس ته راوړنې
د پخوانیو خطرناکو سیمو
سروې

د کتل شویو کلیو شمیر

اغیزمن شوي

452

د اغیزمن شوي کلي په حیث ثبت
شوی ندی
په جغرافیایي
په جغرافیایي
قاموس کې
قاموس کې
شامل نه
شامل
9,289

12,615

د خطر د
سیمو شمیر
582

په مساحت
کې کموالی
(په کیلومتر
مربع)
10.2

حذف شوې د خطر سیمې

4

د خطر د
سیمو شمیر
152

مساحت
(په کیلومتر
مربع)
12.4

نوې پیژندل شوې خطرناکې
سیمې
د خطر د
سیمو شمیر
543

مساحت
(په کیلومتر
مربع)
53

له جګړې پاتې
چاودیدونکو
مهماتو شمیر
چې له منځه
وړل شوي دي
13,825

د سروې پایلې ښکاروي چې له پخوا څخه د پیژندل شویو خطرناکو سیمو په مساحت کې  10.2کیلومتر مربع کموالی را منځ ته شوی او  ۱۲.۴کیلومتر مربع نوره ځمکه
حذف شوې ده .همدارنګه یولسمه شمیره جدول څرګندوي چې  ۵۴۳ناثبت شوې د خطر سیمې چې  ۵۳کیلومتره مربع مساحت رانغاړي سروې شوې او د ماین پاکۍ په ملي
دیتابیس کې د ماین پاکۍ په پالن کې د شاملیدو په موخه ثبت شوې.
د  ۱۳۹۲کال په ترڅ کې د ماین پاکي ټیمونو هم تخنیکي س���روې په الره واچوله چې د ځمکې د خوش���ې کولو د پروس���ې د ال پس���ې اغیزمن کولو په موخه د ماین پاکۍ په
عملیاتو کې مدغمه شوې وه.

4

حذف شوې سیمه هغه د خطر سیمه ده چې پخوا ثبت شوې وي خو وروسته د غیر تخنیکي سروې په پایله کې معلومه شوې وي چې ماینونه او له جګړې پاتې چاودیدونکي توکي پکښې نشته.
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 .8.3د ماینونو او له جګړې څخه د پاتې چاودیدونکو توکود ګواښ په اړه پوهاوی

 .1.8.3په ښوونځیو کې د ماینونو او له جګړې څخه د پاتې چاودیدونکو توکود ګواښ په اړه د پوهاوي پروګرامونه

د ماینونو او له جګړې څخه د پاتې چاودیدونکو توکود ګواښ په اړه د پوهاوي د همغږي کولو فعالیتونه د افغانس���تان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز د منس���جم عملیاتي
چوکاټ ( )MACCA - IOFاو د زیانمنو ش���ویو س���یمو د یوه طبقه بندي ش���وي لست پر بنسټ تر س���ره کیږي .د دغه لست له مخې هغه سیمې چې تر ټولو ډیرې زیانمنې
ش���وې دي د ماینونو او له جګړې څخه د پاتې چاودیدونکو توکود ګواښ په اړه د پوهاوي د ورکولو لپاره لومړیتوب ورکول کیږي چې دغه پوهاوی بیا د افغانس���تان د ماین
پاکۍ چارو د پروګرام د ماینونو او له جګړې څخه د پاتې چاودیدونکو توکود ګواښ په اړه د پوهاوي ورکولو ټیمونو او د پوهنې وزارت د ښوونکو له خوا ورکول کیږي.
پ���ه  ۱۳۹۲کال ک���ې د ماینون���و او له جګړې څخه د پاتې چاودیدونکو توکود ګواښ په اړه د پوهاوي ورکولو د اړوندو فعالیتونو لویه برخه په ګډه د افغانس���تان د ماین پاکۍ
چارو د همغږۍ دفتر د ماینونو او له جګړې څخه د پاتې چاودیدونکو توکو د ګواښ په اړه د پوهاوي ورکولو او له قربانیانو س���ره د مرس���تې د ټیمونو ،د ماین پاکۍ چارو
د یووالي ریاس���ت ،د افغانس���تان د ماین پاکۍ چارو د پروګرام د پلي کوونکو مؤسس���و او د ښوونې وزارت له خوا ،په ټولو اړوندو سیمو کې د پالن جوړونې او د پروژو د
فعالیتونو د څارلو لپاره ،تر سره شوه.

په  ۱۳۹۲کال کې  ۲۳۷۵د ښ���وونځیو ښ���وونکو د ماشومانو د ساتنې د کارکوونکو ( )CPOsله الرې د ماینونو او له جګړې څخه د پاتې چاودیدونکو توکود ګواښ په اړه
پوهاوی تر السه کړ .په ښوونځیو کې د ماینونو او له جګړې څخه د پاتې چاودیدونکو توکود ګواښ په اړه د پوهاوي پروګرامونو څخه د مالتړ په موخه د ښوونې وزارت د
هیواد په  ۳۴والیتونو کې د ماین پاکۍ چارو  ۳۴اړیکتیایي کسان یا فوکل پاینټونه په دنده وګومارل .دغه فوکل پاینټونه د دولت دایمي کارکوونکي دي او د پوهنی وزارت
په تش���کیل کې ش���امل دي او معاش یې د دولت له بودجې څخه ورکول کیږي .همدارنګه  ۱۶۹۶۹۰زده کوونکو د پوهنی وزارت په ښ���وونځیو کې د هیواد په  ۳۴والیتونو
کې له خپلو ښوونکو څخه د ماینونو او له جګړې څخه د پاتې چاودیدونکو توکو د ګواښ په اړه معلومات تر السه کړل.

د ماینونو او له جګړې څخه د پاتې چاودیدونکو توکود ګواښ په اړه د پوهاوي ورکولو فعالیتونه چې د افغانس���تان د ماین پاکۍ چارو د پروګرام او د پوهنی وزارت له خوا
تر س���ره ش���ول ،د افغانستان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز له معیارونو سره یې سمون درلود او له ماینونو او له جګړې پاتې هغو زیانمنو شویو سیمو باندې یې تمرکز
درلود چې د س���یمو د ویش او د لومړیتوبونو د تعیینیدو په سیس���تم کې د افغانس���تان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز لپاره د ماینونو او له جګړې پاتې چاودیدونکو توکو د
ګواښ په اړه د پوهاوي ورکولو په موخه ټاکل شوي ؤ.

اووم انځور :د هغو کسانو شمیر ،د جنسیت پر بنسټ ،چې په  ۱۳۹۲کال کې ورته د ماینونو او له جګړې څخه د پاتې چاودیدونکو توکو د ګواښ په اړه پوهاوی ورکړ شو.
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له ټولیزو رس���نیو څخه چې په هیواد کې خپرونې کوي هم د ماینونو او
ل���ه جګړې څخه د پاتې چاودیدونکو توکو د ګواښ په اړه د پوهاوي په
فعالیتونو کې ګټه واخیستل ش���وه ،څرنګه چې باندې  ۲۵۰راډیویي او
ټلویزیوني اعالنونه د راډیو کلید ،ملي راډیو ټلویزیون او آرمان راډیو
پ���ه ګډون د بیالبیلو ټلویزیونون���و او راډیوګانو له الرې د هیواد په ۳۴
والیتونو کې خپاره شول.
د ماینونو او له جګړې څخه د پاتې چاودیدونکو توکو د ګواښ په اړه د
پوهاوي ټول فعالیتونه د افغانستان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز/
د ماین پاکۍ چارو د یووالي ریاست او د افغانستان د ماین پاکۍ چارو د
همغږۍ مرکز د س���یمه ییزو دفترونو له خوا وڅارل شول ترڅو له خنډ
څخه پرته د دغو فعالیتونو تر س���ره کیدل یقیني شي او ډاډ تر السه شي
چې خلک په هغو زیانمنو ش���ویو سیمو کې چې د  ۱۳۹۲کال لپاره په
نظر کې نیول شوې وې له دغو فعالیتونو څخه ګټه واخلي .په دغه کال
کې په ټولیزه توګه  ۱۸۳د ماینونو او مهماتو د ګواښ په اړه د پوهاوي
پروژ څخه لیدنه وشوه.
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 .2.8.3د ماینونو د ګواښ په اړه د پوهاوي ټولشموله کول
د ماینونو او له جګړې څخه د پاتې چاودیدونکو توکو د ګواښ په اړه د پوهاوي وروس���تې موخه به هله تر الس���ه ش���ي چې په ټول هیواد کې د ماینونو او له جګړې څخه د
پات���ې چاودیدونک���و توک���و د ګواښ په اړه د عامه پوهاوي لپاره ،د دغو توکو د پیژندن���ې او واکمنو چارواکو ته د هغو په باب د رپوټ ورکولو په ګډون ،یو هر اړخیز او تل
پاتې سیستم را منځ ته شي .د افغانستان د ماین پاکۍ پروګرام په څو وزارتونو کې د ماینونو او مهماتو د ګواښ په اړه د پوهاوي پروګرامونو په شاملولو کې د پام وړ الس
ته راوړنې درلودلې دي .د بیلګې په توګه ،د ماینونو د ګواښ په اړه د پوهاوي پروګرام اوس د پوهنی وزارت په درس���ي نصاب کې ش���امل دی او د حج او اوقافو وزارت
له الرې د ائمه د تدریب په پروګرامونو کې ش���امل ش���وی دی .س���ربیره پر هغې ،د ماینونو د ګواښ په اړه د پوهاوي پروګرامونه په نورو دولتي شبکو کې لکه د روغتیا په
س���کتور کې (د افغانس���تان لپاره د ناروې کمیټې له خوا د قابلو روزنه ،د یونیس���ف له خوا د واکسیناتورانو او د افغانس���تان د ماشومانو د وجهي صندوق له خوا د روغتیایي
کارکوونکو روزنه) او د امنیت په س���کتور کې (د کورنیو چارو وزارت له الرې د ولس���ي پولیسو روزنه) شامل شوي دي .د ملګرو ملتونو د سازمان د ماین پاکۍ خدمتونو
دفتر ( )UNMASاو د افغانستان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز په پام کې لري چې د نویو سیمو د پوښلو په موخه د دغو شبکو په مرسته د ماینونو او مهماتو د ګواښ
په اړه د پوهاوي د بنسټیز کولو لپاره نوې الرې چارې ولټوي.
پ���ه  ۱۳۹۲کال ک���ې د افغانس���تان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز د ماینونو او له جګړې څخه د پات���ې چاودیدونکو توکو د ګواښ په اړه د پوهاوي د خپرولو لپاره نورې
راز راز س���رچینې هم وکارولې .د افغانس���تان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز او د ماین پاکۍ چارو د یووالي ریاس���ت د ولسي پولیسو  ۷۹افسرانو ته په هرات ،هلمند او
بامیان والیتونو کې د ماینونو او له جګړې څخه د پاتې چاودیدونکو توکو د ګواښ په اړه پوهاوی ورکړ ترڅو هغوی د ماینونو او له جګړې څخه د پاتې چاودیدونکو توکو
د ګواښ په اړه پیغامونه د س���یمې خلکو ته ورس���وي .په کورنیو چارو وزارت کې د ولس���ي پولیسو جزوتامونو ته او همدارنګه د ښوونې وزارت کې د ماینونو او له جګړې
څخه د پاتې چاودیدونکو توکو د ګواښ په اړه د پوهاوي  ۳۲۹۸کڅوړې وویشلې شوې.
سربیره پر هغې ۷۹۰ ،مال امامان له غزني ،پکتیا ،کابل ،پکتیکا او خوست والیتونو څخه د کابل د تدریب االئمه په مرکز کې د افغانستان د ماین پاکۍ چارو د هغږۍ مرکز/
د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ خدمتونو د دفتر ،د حج او اوقافو وزارت او د متحده عربي اماراتو د سفارت په ګډو هڅو سره د ماینونو او له جګړې څخه د پاتې چاودیدونکو
توکو د ګواښ په اړه وروزل ش���ول .ټولیزه موخه دا ده چې د هیواد له  ۳۴والیتونو څخه د  ۱۳۹۳کال په پاتې میاش���تو کې  ۱۵۰۰۰تنه مال امامان وروزل ش���ي .سربیره پر
هغې ۳۰ ،کس���ان د افغانس���تان لپاره د ناروې کمیټې څخه ۱۶ ،تنه د افغانستان د ماشومانو د وجهي صندوق او  ۱۳تنه د سیارې مؤسسې څخه د ماینونو او له جګړې څخه د
پاتې چاودیدونکو توکو د ګواښ په اړه وروزل ش���ول .د ماینونو او له جګړې څخه د پاتې چاودیدونکو توکو د ګواښ په اړه د پوهاوي کڅوړې ،پوس���ترونه او د افغانس���تان د
ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز  ۲۴ساعته ټلیفوني شمیره مال امامانو او نورو ګډون کوونکو ته ورکړل شول.
د ملګ���رو ملتون���و د ماین پاکۍ خدمتونو دفتر او د افغانس���تان د مای���ن پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز به په راتلونکې کې هم خپل تخنیکي او مدیریتي مالتړ ته د افغانس���تان له
حکومت سره دوام ورکړي تر څو د افغانستان حکومت وکړای شي د ماینونو او له جګړې څخه د پاتې چاودیدونکو توکو د ګواښ په اړه د پوهاوي فعالیتونو لپاره د څارنې
او همغږۍ لپاره یو ملي ظرفیت را منځ ته کړي.
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 .9.3ماین پاکی او جندر

 .10.3له قربانیانو سره مرسته

د افغانستان د ماین پاکۍ پروګرام کې په بشپړه توګه د جندر له ادغام کیدو څخه د ډاډ د تر السه کولو په موخه د افغانستان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز د ملګرو ملتونو
د سازمان د ماین پاکۍ خدمتونو د دفتر په مرسته د جندر او ماین پاکۍ پروګرام ()GMAPسره یو تړون السلیک کړ او دغې مؤسسې ته یې دنده وسپارله ترڅو د افغانستان
د ماین پاکۍ په پروګرام کې د جندر اوسنی وضعیت وڅیړي او د افغانستان د ماین پاکۍ پروګرام لپاره د جندر د ادغام یوه استراتیژي جوړه کړي.

د افغانس���تان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز او د ملګرو ملتونو د س���ازمان د ماین پاکۍ خدمتونو دفتر په پام کې لري چې د افغانس���تان حکومت س���ره د ماینونو او نورو
مهماتو د قربانیانو او نورو معلولیت لرونکو اش���خاصو په مالتړ کې مرس���ته وکړي ترڅو دغه کس���ان په ټولنه کې انډولیز رول ولري .په دغه مالتړ کې اداري پراختیا ،د
تخنیکي مالتړ له الرې د ظرفیتونو لوړوالی ،دادخواهي ،پوهاوی ورکول او له قربانیانو سره د مرستو همغږي کول او د کار ،ټولنیزو چارو ،شهیدانو او معلولینو وزارت،
د عامې روغتیا وزارت او د ښوونې وزارت د بیالبیلو ریاستونو په چوکاټ کې د معلولیت لرونکو کسانو په ګټه فعالیتونه شامل دي.

 GMAPیوه خپلواکه مؤسسسه ده چې د جندر په هکله د ماین پاکۍ اړوندو مراجعو ته د روزنیزو پروګرامونو او د ظرفیت د لوړولو په ګډون تخنیکي مرستې وړاندې کوي.
د څیړنې تر بش���پړیدو او د یو لړ غونډو او بحثونو وروس���ته ،د  GMAPمؤسسې د افغانس���تان د ماین پاکۍ پروګرام لپاره د جندر د ادغام یوه استراتیژي د دغه پروګرام د
اړوندو مراجعو په سالمشورې جوړه کړه .د دغې استراتیژۍ پر بنسټ پکار ده چې الندې فعالیتونه په  ۱۳۹۲کال کې او تر هغې وروسته تر سره شي.
•
•
•
•
•
•
•
•

پلې کوونکۍ مؤسس���ې مکلفې دی څو په خپله کاري س���احه کې په بیالبیلو عمرونو کې د دواړو جنس���ونو د اړتیاؤ او لومړیتوبونو د پیژندلو لپاره د جندر یوه
څیړنه تر سره کړي.
پل���ې کوونک���ې مؤسس���ې باید د جندر د ادغ���ام لپاره د خپل کاري س���احې او فعالیتونو د ډول پر بنس���ټ کاري پالن طرحه کړي او دغه پالن باید د افغانس���تان
د ماین پاکۍ چارو د همغږې مرکز له خوا تصدیق شي.
د افغانستان د ماین پاکۍ چارو د همغږې مرکز /د ماین پاکۍ چارو د یووالي ریاست باید د ځمکې د خوشې کولو ،غیر تخنیکي سروې ،د سیمې له خلکو سره د
اړیکو او د ځمکې د سپارلو په برخو کې د افغانستان د ماین پاکۍ معیارونه ( )AMASد کیفیت د تضمین د فورمو سره یوځای تر بیاکتنې الندې ونیسي.
پلې کوونکو مؤسس���و ته پکار ده چې خپل معیاري عملیاتي کړندودونه د پورته یادو ش���ویو معیارونو په رڼا کې ،چې د اعتبار ورکولو د پروسې د یوې برخې په
توګه چک او بررسي کیږي ،تر بیاکتنې الندې ونیسي.
د افغانس���تان د ماین پاکۍ چارو د همغږې مرکز /د ماین پاکۍ چارو د یووالي ریاس���ت مکلف دی چې د غیر تخنیکي س���روې فورمې س���روې کړي ترڅو ډاډ
ترالسه شي چې ټول اطالعات د جنس او سن په تفکیک سره راټول شوي وي.
د افغانس���تان د ماین پاکۍ چارو د همغږې مرکز /د ماین پاکۍ چارو د یووالي ریاس���ت او پلې کوونکې مؤسسې مکلفې دي چې د ځمکې د سپارلو په مراسمو کې
د ښځو ،نجونو ،هلکانو او نارینه ؤ له ګډون څخه ډاډ تر السه کړي.
د افغانس���تان د ماین پاکۍ چارو د همغږې مرکز /د ماین پاکۍ چارو د یووالي ریاس���ت او پلې کوونکې مؤسس���ې باید د خپلو سیمه ییزو ټیمونو لپاره د جندر او د
جندر په تفکیک سره د معلوماتو د راټولولو د اهمیت په اړه پوهاوی ورکړي.
د افغانس���تان د ماین پاکۍ چارو د همغږې مرکز /د ماین پاکۍ چارو د یووالي ریاس���ت او پلې کوونکې مؤسس���ې باید هغه ش���بکې او ټولنې چې پکښ���ې ښځې،
نجونې او نور څنډې ته ایسار شوې ډلې د الس رسي وړ وي ،د اطالعاتو د راټولولو لپاره ولټوي.

د افغانس���تان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز د ماینونو او له جګړې څخه د پاتې چاودیدونکو توکو د ګواښ په اړه د پوهاوي د څانګې آمر د جندر د اړیکتیایي ش���خص
په توګه وګوماره او هم به له  ۲۰۱۴څخه تر  ۲۰۱۶پورې د جندر د ادغام استراتیژي په تطبیق کې د مرستې لپاره په  ۱۳۹۲کال کې د جندر یو مرستیال استخدام کړي.
د افغانس���تان د ماین پاکۍ پروګرام د پلې کوونکو مؤسس���و رییس���انو او د افغان حکومت اړوندو اړیکتیایي کسانو ته د ماین پاکۍ چارو کې د جندر د ادغام په اړه د GMAP
مؤسس���ې له خوا روزنه ورکړل ش���وه .د افغانس���تان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز د جندر سمون لپاره دخپلو کارکوونکو د وخت ځانګړي کولو ته دوام ورکوي ترڅو
د خپلو کارکوونکو د پوهې او مدیریت کچه لوړه او له دې الرې د جندر مالتړی یو اداري ظرفیت او کاري چاپیلایر را منځ ته کړي .همدارنګه  .د افغانستان د ماین پاکۍ
چارو د همغږۍ مرکز د جندر د اهمیت په اړه د ماین پاکۍ په ټولو څانګو کې پوهاوی ورکړی دی او تل زیار باس���ي ترڅو اړوندو اطالعاتو ته الس رس���ی پیاوړی کړي
ترڅو ډاډ تر الس���ه ش���ي چې د ماین پاکۍ په پریکړو کې له ټولو ډلو څخه اس���تازیتوب کیږي  .د افغانستان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز د جندر د ادغام استراتیژي په
الندې انترنت پاڼه کې پرته دهwww.macca.org.af/macca/merw-risk-education/ :

 1.10.3د عامې روغتیا وزارت سره کار :د فزیکي بیارغیدو څخه مالتړ
دغې پروژې د عامې روغتیا وزارت د فزیکې بیارغونې دیپارتمنت سره د فزیکي بیارغونې فعالیتونو
په برخه کې د  ۱۳۹۲کال لپاره د عامې روغتیا وزارت د لومړیتوبونو د یوې څانګې په توګه مرس���ته
وکړه ۲۱۰ .تنه روغتیایي کارکوونکي له پلي کوونکو مؤسسو څخه د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي
خدمتونو اساس���ي ټولګې او د روغتون د خدمتونو اساس���ي ټولګې د پروګ���رام په اړه له اووه والیتونو
څخه د یوه څلور ورځني روزنیز پروګرام په چوکاټ کې د معلولیت لرونکو کسانو د بیارغونې په اړه
د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د خدمتونو دفتر په مالي مرس���ته وروزل ش���ول .همدارنګه په  ۱۳۹۲کال
کې د فزیوتراپي ،پروس���تیز او اورتوز ،او په هیواد کې د فزیوتراپي خدمتونو څارنه او معیاري کول
د دغ���ې پروژې اړوندې برخ���ې وې .د دغه روزنیز پروګرام موخه د روغتیایي کارکوونکو د پوهې د
کچې لوړول او له دې الرې روغتیایي او د فزیکي بیارغونې خدمتونو ته د معلولیت لرونکو اشخاصو
د الس رس���ي تامینول وو .همدارنګه دغه روزنی���ز پروګرامونه د همغږۍ او روغتیایي مرکزونو ته د
رجعت ورکولو او بیارغونې د پیاوړتیا المل وګرځیدل.
په  ۱۳۹۲کې د افغانس���تان د ماین پاکۍ چ���ارو د همغږۍ مرکز او د عامې روغتیا وزارت له خوا څو
الرښ���ودونه او معیارونه تدوین او تصویب ش���ول .د  ۱۳۹۲کال په اوږدو کې د عامې روغتیا وزارت د فزیوتراپي ،پروس���تیتیک او اورتوتیک د څارنې غیر تخنیکي او
تخنیکي معیارونه تصویب کړل .د فزیکي بیارغونې یو الرښود د هغو پلې کوونکو مؤسسو لپاره چې د روغتون د اساسي خدمتونو د ټولګې د یوې برخې په توګه کار کوي،
جوړ ش���و او همدارنګه د روغتیایي خدمتونو د اساس���ي ټولګې لپاره د فزیکي بیارغونې الرښ���ود تر بیاکتنې الندې ونیول شو .دواړه دغه الرښودونه اوس مهال د تصویب
لپاره د پالیسي او پالن ریاست اړوندې څانګې ته سپارل شوي دي .په  ۱۳۹۲کال کې د روغتیایي کارکوونکو لپاره د معلولیت او فزیکي بیارغونې الرښود جوړ ،وژباړل
او چاپ شو .همدارنګه د عامې روغتیا وزارت  ۵۰۰۰ټوکه د ټولنې پر بنسټ والړ روغتیایي الرښودونه وویشل او په روغتونونو کې د شوکي نخاع ټپونو ته د رسیده ګۍ
یو الرښود یې په خپور کړ.
د عامې روغتیا وزارت د  UNMAS/UNOPSله الرې د وړتیا او پر مختګ موسس���ې ( )DAOس���ره یو تړون الس���لیک کړ چې له مخې یې دغه نهاد مکلف دی څو
په کنړ او کابل والیتونو کې د فزیکي بیارغونې خدمتونه وړاندې کړي .دغې پروژې راز راز خدمتونه (پروس���تیز ،اورتوز ،حرکي وس���ایل ،مرس���تندویه وسایل او روزنیز
پروګرامونه) څه د پاسه  ۳۰۰۰تنو معلولیت لرونکو اشخاصو لپاره وړاندې کړل .سربیره پر دې ،د کنړ ،خوست ،کابل او بامیان والیتونو د اورتوپیدي د تکنالوجستانو ۲۰
تنو مرستیاالنو ( )OTAد روزنې پالن بشپړ شو .دغه روزنیز پروګرام د  ۲۰۱۴کال د مې په لومړۍ په کابل کې پیل شو .په روغتونونو او نورو روغتیایي مرکزونو کې
د شوکي نخاع ټپونو ته د رسیده ګۍ الرښود هم بشپړ شو.
د قربانیانو س���ره د مرس���تې د فعالیتونو د غوره همغږۍ په موخه په  ۱۳۹۲کال کې د معلولیت د کاري ډلې غونډې جوړې ش���وې .د افغانستان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ
مرکز و د عامې روغتیا وزارت په هرات ،مزار شریف او سمنګان کې ګډې څارنیزې کتنې وکړې څو ډاډ تر السه کړي چې د معلولیت لرونکو اشخاصو د روغتیایي او
د فزیکي بیارغونې خدمتونه په یادو والیتونو کې د  ۱۳۹۲کال د کاري پالن مطابق پر مخ ځي.
په  ۱۳۹۲کال کې د افغانستان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز او د بیالبیلو وزارتونو همکارانو یې د کمبودیا هیواد د ماین پاکۍ ملي مرکز د قربانیانو سره د مرستې له
دیپارتمنټ څخه لیدنه وکړه او په دې اړه چې د ماینونو او له جګړې څخه د پاتې چاودیدونکو توکو د پیښو قربانیان او نور معلولیت لرونکي کسان څرنګه د کمبودیا د ماین
پاکۍ پروګرام کې ادغام شوي دي ،معلومات تر السه کړل .په دغه سفر کې نوموړي پالوي له قربانیانو سره د مرستې په برخه کې د کمبودیا د کاري طریقو او په دغه ډګر
کې د سکتوري وزارتونو د ونډې په اړه معلومات تر السه کړل.
په دغه سفر کې د افغانستان د حکومت او د افغانستان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز د استازیو اصلي موخه له قربانیانو او معلولیت لرونکو کسانو سره د مرستې په هکله
بحثونه وه .له همدې امله د پالوي غړیو او کوربه لوري په  CMAAکې د ماینونو او مهماتو د پیښود قربانیانو او نورو معلولیت لرونکو کسانو د ادغام په اړه بحثونه وکړل.
همدارنګه د دغه سفر بله موخه له قربانیانو سره د مرستې ،له معلولیت لرونکو کسانو سره د مرستې پروګرامونو ،د سیمې په کچه د ټولنیزو – اقتصادي فعالیتونو ،فزیکي
بیارغونې ،ښ���وونې او روزنې په برخه کې د افغانس���تان د حکومت د اس���تازیو د وړتیاؤ لوړلو وه .د افغانس���تان حکومت او د افغانستان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز
استازیو هم په خپل وار سره له قربانیانو او معلولیت لرونکو کسانو سره د مرستې په اړه خپلې تجربې له مقابل لوري سره شریکې کړې.
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 2.10.3د کار ،ټولنیزو چارو ،شهیدانو او معلولینو وزارت سره کار:
له اقتصادي ادغام ،فزیکي الس رسي او دادخواهي څخه مالتړ
د  ۱۳۹۲کال په اوږدو کې د افغانستان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز /د ملګرو ملتونو سازمان د ماین پاکۍ د خدمتونو دفتر له قربانیانو سره د مرستې پروژې چې د
کار ،ټولنیزو چارو ،شهیدانو او معلولینو وزارت له خوا د ظرفیتونو د لوړوالي او له قربانیانو او معلولیت لرونکو کسانو سره د مرستو د همغږ ي کولو لپاره په لومړیتوب
کې نیول شوې وې ،مرسته وکړه .د دغو اقداماتو اصلي تمرکز د همقطارانو په مالتړ او د ماینونو او له جګړې څخه د پاتې چاودیدونکو توکو د قربانیانو په ګډون د معلولیت
لرونکو کسانو لپاره په فني زده کړو او فزیکي الس رسي اوسیدلی ده.
سږ کال د کار ،ټولنیزو چارو ،شهیدانو او معلولینو وزارت د  UNMAS/UNOPSله الرې د ماینونو د قربانیانو افغاني نهاد ( ،)ALSOد افغانستان د معلولیت لرونکو
کسانو لپاره د الس رسي نهاد ( )AOADاو د بیارغوني او تفریح لپاره د مقطوع العضو بایسکیل چلوونکو سازمان ( )AABRARسره قراردادونه وکړل ترڅو د معلولیت
لرونکو کسانو ،د هغو د کورنیو ،ټولنې او اړوندو دولتي کارکوونکو لپاره په کابل ،هرات ،بامیان او بلخ والیتونو کې د فزیکي الس رسي ،مالتړو مرکزونو ،د همقطارانو
مالتړ ،فني زده کړو ،پوهاوي ورکولو ،دادخواهي او د ظرفیتونو د لوړوالي په اړه خدمتونه وړاندې کړي.
په  ۱۳۹۲کال کې پنځه بیالبیل روزنیز پروګرامونه دایر شول چې  ٪۹۵کارکوونکي د کار ،ټولنیزو چارو ،شهیدانو او معلولینو د وزارت د معلولیت ،کار او بشري سرچینو
له څانګو څخه ورڅخه ګټه واخیس���تله .د دغو کورس���ونو موخه د کار ،ټولنیزو چارو ،شهیدانو او معلولینو وزارت د ظرفیت پیاوړتیا وه ترڅو دغه وزارت وکړای شي چې
د معلولیت لرونکو اشخاصو اړتیاؤ او حقوقو ته په ښه توګه ځواب ووایي.
د کار ،ټولنیزو چارو ،شهیدانو او معلولینو وزارت کې د افغانستان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز تخنیکي سالکار خپلو د تخنیکي مرستو وړاندې کولو ته دوام ورکوي.
س���ږ کال دغه س�ل�اکار د کار ،ټولنیزو چارو ،ش���هیدانو او معلولینو د معلولیت لرونکو ماشومانو د حقوقو د کنوانسیون په اړه د یوه ورکشاپ په جوړولو ،د معلولیت لرونکو
اشخاصو لپاره د ملي پالیسي په تسوید ،د کار د نړیوال سازمان د فني بیارغونې او کارموندنې کنوانسیون لپاره د لومړني رپوټ د چمتو کولو او له قربانیانو سره د مرستې
د وضعیت په اړه د بیالبیلو څیړنو په تر سره کولو کې مرستې وکړې .د افغانستان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز د سالکار په همکارۍ د معلولیت د اړوندو چارواکو
د همغږۍ د ډلې  ۱۷غونډې جوړې ش���وې چې د مدني ټولنې فعاالنو ،له قربانیانو س���ره د مرس���تو د پروژو پلې کوونکو مؤسسو ،د کار ،ټولنیزو چارو ،شهیدانو او معلولینو
وزارت او نورو اړوندو مراجعو پکښې ګډون کړی وو .په دغو غونډو کې له قربانیانو سره د مرستې ،پالیسیو ،مقرراتو او قوانینو په اړه بحثونه وشول.
د پوهې د کچې د لوړولو لپاره د افغانستان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز سالکار د کار ،ټولنیزو چارو ،شهیدانو او معلولینو وزارت سره له قربانیانو سره د مرستې په
اړوند د  ۱۵ټلویزیوني او راډیویي مرکو په تر س���ره کولو کې مرس���ته وکړه .همدارنګه  ۱۴د دادخواهۍ غونډې ،ورکشاپونه او د معلولیت لرونکو اشخاصو د حقوقو په اړه
د دادخواهۍ کمیټې د غونډې په ګډون له  UNICEF, UNDP, ACPD, ACBAR, AIHRCس���ره د معلولیت په بیالبیلو اړوندو موضوعاتو پورې اړوندې د پوهاوي
غونډې جوړې شوې او د ټاکنو ،د رسنیو د مالتړ ،معلولیت ،پیښو او ټولشموله ښوونیزې پالیسۍ په اړه خبرې اترې وشوې .

 3.10.3د پوهنی وزارت سره کار :له ټولنیز ګډون (ټولشموله ښوونې) څخه مالتړ
د ټولش���موله ښ���وونې او د ماشوم پلوه ښ���وونځیو پالیسي ( )ICFEډاډ ورکوي چې ټول ماش���ومان د نژاد ،دین ،وړتیاؤ ،معلولیتونو ،روغتیایي وضعیت ،اقتصادي شالید او
ژبې په نظر کې نیولو پرته په انډولیزه توګه ښوونې او روزنې ته باید الس رسی ولري .د  ۱۳۹۲کال په ترڅ کې د افغانستان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز د پوهنی
وزارت سره د ټولشموله ښوونو په ډګر کې داسې وې چې د ښوونځیو د  ۱۰۰تنو ښوونکو لپاره د هیواد په شپږو والیتونو کې روزنیز پروګرامونه جوړ شول ترڅو هغوی
نورو ته روزنه ورکړي چې څه ډول ټولشموله ښوونې نورو ته ورسوي .سربیره پر هغې ،د ښوونځیو د  ۱۵۹۹ښوونکو او مدیرانو لپاره د کابل ښار په  ۲۹۴ښوونځیو کې
زده کړه ورکړل شوه ترڅو هغوي په خپلو ښوونځیو کې د ټولشموله ښوونو د وړاندې کولو جوګه شي .سربیره پر هغې  ۱۴۱۱معلولیت لرونکي ماشومان او والدین یې په
 ۷۳ښوونځیو کې په ټول هیواد کې وروزل شول.
د یادونې وړ ده چې س���ږ کال  ۳۰تنه ښ���وونکي د اش���ارې ژبې په یوه  ۲۵ورځني کورس ( دزده کړی په یوه  ۲۵ورځنۍ بسته )کې او  ۳۰نور ښوونکي د بریل رسم الخط
په  ۲۵ورځني کورس ( دزده کړی په یوه  ۲۵ورځنۍ بس���ته کی )کې وروزل ش���ول .د پوهنی وزارت د ټولشموله ښوونو د ریاست شل تنو کارکوونکو د ورځینو فعالیتونو
د اغیزمنتیا د زیاتیدو په موخه له قرباینانو س���ره د مرس���تې او معلولیت لرونکو کس���انو ته د رسیده ګۍ په روزنیز پروګرام کې ګډون وکړ .د ټولشموله ښوونو د الرښود دوه
زره کاپي ګانې د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ خدمتونو دفتر په مالي مرس���ته چاپ او په اړوندو ښ���وونځیو او ښ���وونکو باندې وویشل شول .د وزارت د کارکوونکو د وړتیاؤ
د لوړیدو د پالن د یوې برخې په توګه د پوهنی وزارت د ټولش���موله ښ���وونو د مدیر لپاره کمبودیا هیواد ته د س���فر زمینه برابره کړای شوه او لګښتونه یې هم ورکړل شول
ترڅو نوموړی خپل معلومات ډیر کړي او هم خپلې تجربې د کمبودیا هیواد د ماین پاکۍ پروګرام سره شریکې کړي.
د  ۱۳۹۲کال تر پایه پورې په ټولیزه توګه  ۱۲۰۰معلولیت لرونکي ماش���ومان د کابل ښ���ار او نورو والیتونو په دولتي ښ���وونځیو کې شامل شول .د افغانستان د ماین پاکۍ
چارو د همغږۍ مرکز له قربانیانو او معلولینو س���ره د مرس���تې د س�ل�اکار په همکارۍ سږ کال د ټولشموله ښوونو د همغږۍ د کاري ډلې شپږ غونډې جوړې شوې چې پایله
یې د افغانس���تان د ټولش���موله ښوونو د لومړنۍ پالیسۍ تسویدیدل وو .د ټولش���موله ښوونو پالیسي د هیواد په رسمي ژبو او انګلیسي ژبه چمتو شوې ده او راتلونکی کال به د
افغانستان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز او د ملګرو ملتونو د سازمان د ماین پاکۍ خدمتونو د دفتر په مرسته چاپ شي.
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څلورمه برخه:

د ماین پاکۍ چارو همغږي کول

 .1.4د ماین پاکۍ چارو پالن جوړول او همغږي
د  ۱۳۹۲کال په پیل کې د خطرناکو س���یمو ش���میر  ۴۸۶۶ته رس���یده چې  ۵۵۲کیلومتره مربع مساحت یې په ټول هیواد کې جوړاوه او  ۱۶۷۴کلي یې په  ۲۴۴ولسوالیو کې
له ګواښ س���ره مخ کړي ؤ .ددې لپاره چې له موجوده س���رچینو څخه په افغانس���تان کې د ماینونو او له جګړې پاتې مهماتو د پاکولو لپاره اعظمي استفاده وشي ،اړینه ده چې
دغه سرچینې د سالمو پالنونو او مدیریت په مټ په منطقي توګه همغږې شي.
د افغانس���تان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز د پالن او پروګرام
دیپارتمنټ له پلي کوونکو همکارانو او نورو اړوندو مراجعو س���ره
له نږدې څخه همکاري لري .نوموړی دیپارتمنټ د ماین پاکۍ چارو
لپاره د معلوماتو د مدیریت سیستم ( )IMSMAپه منظمه توګه نوی
کوي .دغه سیس���تم ټیمونه او د بس���پنه ورکوونکو ادارو سرچینې له
خطرناکو س���یمو سره تړي .همدارنګه دا سیستم د ټاکل شویو موخو
په لور پرمختګ ارزوي او مهمې تش���ې چې باید ورته رس���یده ګی
وشي په ګوته کوي.
د پ�ل�ان او پروګ���رام ډیپارتمنټ هر کال د راتلونک���ي کال په پالن
باندې کار کوي .په همدې دلیل د  ۱۳۹۲کال منس���جم عملیاتي پالن
په  ۱۳۹۱کال کې ترتیب ش���وی ؤ .د افغانس���تان د ماین پاکۍ چارو
د همغږۍ مرکز ت���ل هڅه کوي ترڅو د راتلونکي کاري کال له پیل
څخه دمخه یو عمومي پالن طرحه کړي .دا پروسه متعددو مشورتي
غون���ډو او د حکومت ،پلي کوونکو همکارانو او بس���پنه ورکوونکو
ادارو فعال ګ���ډون ته اړتیا لري .په دغه عمومي پالن کې په عمدي
توګه عملیات���ي تفصیالت نه ذکر کیږي ځکه چې س���ره له دې چې
موخ���ې بدلون نه مومي خو هغو ته د رس���یدو الرې چارې پرته له
شکه بدلون مومي.

اتم انځور :په  ۱۳۹۲کال کې د ډول او د تمویل د میکانیزم پر بنسټ ټیمونه

تیم های آموزشی تمویل شده توسط صندوق ملل متحد
برای مساعداین پاکی
%1

د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د مرستو د صندوق څخه
تمویل شوي د ماین پاکۍ ټیمونه
%22

په مستقیمه توګه تمویل شوي روزنیز ټیمونه
%5

د مسوداګریزې ماین پاکۍ ټیمونه
%18

په مستقیمه توګه تمویل شوي د ماین پاکۍ ټیمونه
%48

د ملګرو ملتونو د صندوق څخه تمویل شوي له قربانیانو
سره د مرستې ټیمونه
%6

د فعالیتونو د ترس���ره کولو په هکله د افغانس���تان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز په څیړنو کې ډیری دا موضوع تر غور الندې نیول کیږي چې تر س���ره شوي فعالیتونه
څرنګه کوالی ش���ي د نظر وړ پرمختګونه آس���انه کړي .دا طریقه د افغانس���تان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز ددې جوګه کوي تر څو په ډاګه کړای ش���ي چې څومره
خطرناکه سیمې پاتې دي او په یوه مناسب وخت کې د پروژې د ډیزاین چرخ فعال کړي او هغه پروژې چې په مستقیمه او یا غیر مستقیمه توګه تمویل شوې دي تشخیص کړي
د همغږۍ د ستونزې لوی والی په یوویشم انځور کې لیدلی شو چې ټول هغه د ماین پاکۍ ټیمونه چې په  ۱۳۹۲کال کې یې په افغانستان کې فعالیت درلود ښکاروي .د یادونې
وړ ده چې دغه انځور ټول سکتورونه د بشرپاله سکتور او سوداګریز سکتور په ګډون رانغاړي برابره ده چې د ماین پاکۍ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې د وجهي صندوق
څخه تمویل شوي وي او یا هم په مستقیمه توګه.

 .2.4د کیفیت د مدیریت له الرې د ماین پاکۍ چارو د اغیزمنتوب او ګټورتوب یقیني کول
د ماین پاکۍ په چارو کې د کیفیت د مدیریت موخه د سیمې خلکو ،بسپنه ورکوونکو ادارو ،د ماین
پاک���ۍ ق���رارداد د ورکړې مرجع او حکومتي چارواکو ته پ���ه دې اړه ډاډ ورکول دي چې د کیفیت
مقتضیات د ماین پاکۍ په ترڅ کې رعایت ش���وي دي او هغه ځمکه چې پاکه ش���وې ده د اس���تفادې
وړ ده.
د ماین پاکۍ په چارو کې د کیفیت مدیریت داس���ې موارد لکه د ماین پاکۍ مؤسس���و ته د اعتبارلیک
ورک���ول ،د ماین پاکۍ چارو د فعالیتونو څارنه (د کیفیت تضمین) او تر پاکیدو وروس���ته د ځمکې
تفتیش (د کیفیت کنترول) رانغاړي .س���ربیره پر هغې د ماین پاکۍ چارو اړوند د کیفیت تضمین کې
د اخځلیک په توګه د ماین پاکۍ چارو د معیارونو مدیریت او س���اتل هم ش���امل دي البته په داس���ې
م���واردو ک���ې چې د ټولو ماین پاکۍ فعالیتونو او د ماینونو د ګواښ په اړه د پوهاوي په برخو کې د
کیفیت مقتضیات وضع شوي وي

د  ۲۰۱۴کال د اپریل میاشتې پای د
افغانستان د ماین پاکۍ پروګرام کې د
کیفیت د مدیریت د یوه سیستم د رامنځ ته
کولو لپاره د ضرب االجل په توګه ټاکل
شوی دی .زمونږ د کیفیت د مدیریت
سیستم به د  ISO 9001:2008د کیفیت
د مدیریت د سیستم پر بنسټ والړ وي.
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د  ۱۳۹۲کال په ترڅ کې ،د ماین پاکۍ د ټول پروګرام د کیفیت د مدیریت په سیس���تم کې د س���مون د یوې برخې په توګه د اووه ماین پاکۍ مؤسس���و یعنې ATC, DAFA,
 DDG, HALO Trust, MCPA, MDCاو OMARد کیفیت مدیریت سیستم وکتل شو .د دغې کتنې پر موندنو باندې د بحث کولو ،د سمون د الرو د موندلو او د اړتیا
وړ تدابیرو د سنجولو په موخه د افغانستان د ماین پاکۍ پروګرام د کیفیت د مدیریت ټیم پنځه غونډې وکړې .د افغانستان د ماین پاکۍ پروګرام د کیفیت د مدیریت ټیم د کیفیت
د مدیریت د اړتیا وړ اس���نادو باندې کار کوي ،چې د  ۲۰۱۴کال د اپریل میاش���تې تر پایه به بش���پړ ش���ي .دغه نیټه د ماین پاکۍ په ټول پروګرام کې د کیفیت د مدیریت د یوه
معیاري سیستم د رامنځ ته کولو لپاره یو وروستی ضرب االجل دی .د کیفیت د مدیریت دغه سیستم د  9001:2008 ISOد کیفیت د مدیریت د مقتضیاتو پر بنسټ والړ دی.
د  ۱۳۹۲کال په اوږدو کې په ټولیزه توګه د ماین پاکولو د عملیاتو په ترڅ کې د چاودنو د  ۲۱پیښو په اړه څیړنې وشوې .له دغو پیښو څخه د تر السه شویو درسونو لنډیز
چمتو او د ماین پاکۍ مؤسسو سره شریک شو ترڅو په راتلونکو عملیاتو کې یې په پام کې ولري.

 .3.4اعتبار ورکول
له دې څخه د ډاډ تر السه کولو لپاره چې ټولې هغه د ماین پاکې مؤسسې چې په افغانستان کې کار کوي له تخنیکي او د بشري ځواک له پلوه په خوندي ،اغیزمنه او ګټوره
توګه د ماین پاکولو د فعالیتونو د پالن جوړولو ،مدیریت او پلي کولو جوګه دي ،اعتبار ورکول یو خورا مهم شرط بلل کیږي .د ماین پاکۍ څخه وروسته د څارنې او تفتیش
برس���یره ،د افغانس���تان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز له خوا د اعتبار ورکولو یو هراړخیز بهیر هم عملي کیږي ترڅو چې د ماین پاکۍ مؤسس���و چې په افغانستان کې د
فعالیت قصد لري ټول اړخونه وسپړل شي.
د افغانستان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز د اعتبار ورکولو یو پالوی رامنځ ته کړی دی چې د خپلو دیپارتمنتونو او د ماین پاکۍ د چارو د یووالي ریاست تجربه لرونکي
کارکوونکي یې غړیتوب لري .یاد پالوی د اعتبار ورکولو بهیر د ناپییلتوب ،ریښ���تینولۍ او روڼتوب د اصولو په رعایتولو س���ره پر مخ بیایي .د  ۱۳۹۲کال په اوږدو کې د
س���تاره ( )SDLپه نوم د ماین پاکۍ ش���رکت د اعتبار ورکولو بهیر ،چې یو نړیوال س���وداګریز د ماین پاکۍ شرکت دی ،او د بشرپاله ماین پاکۍ د دوه کورنیو مؤسسو چې د
بیارغونې او تفریح لپاره د مقطوع الصغو بایس���کیل چلوونکو نهاد ( )AABRARاو د کابل د اورتوپیدي مؤسس���ې ( )KOOپه نوم یادیږي ،بشپړ شو .په ورته وخت کې د
دغو دوه مؤسسو اسناد هم مرور شول او د عملیاتي اعتبار ورکولو په موخه د هغو د پروژو د ماهیت په نظر کې نیولو سره طی مراحل شول.
د اعتب���ار ورکول���و د بهیر د یوې برخې په توګه ،د افغانس���تان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز د کیفیت د مدیری���ت څانګې اووه میکانیزه واحدونه و آزمییل او اعتبار یې
ورکړ او همدارنګه  ۱۰۷د ماین موندونکو سپیو ټیمونو ته یې تر آزمیینې وروسته جواز ورکړ.

 .6.4د پروژو او پلي کوونکو مؤسسو ټاکل
د افغانستان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز یوه دنده دا ده چې بسپنه ورکوونکو ادارو ته د هغو پیسو د لګښت په اړه چې د افغانستان د ماین پاکۍ چارو لپاره یې ځانګړې
کړې دي (د سروې ،ماین پاکولو ،د ماینونو او له جګړې څخه د پاتې چاودیدونکو توکو او له قربانیانو سره د مرستې په اړه) مشوره ورکړي .د افغانستان د ماین پاکۍ چارو
د همغږۍ مرکز د ملګرو ملتونو د س���ازمان د ماین پاکۍ چارو د خدمتونو دفتر ( )UNMASته د ماین پاکۍ لپاره د ملګرو ملتونو د مرس���تې د وجهي صندوق د مرس���تو د
ځانګړي کولو د څرنګوالي په باب تخصصي مش���ورې ورکوي .همدارنګه د پروژې او پلې کوونکې مؤسس���ې ټاکل د مس���تقیمو بسپنه ورکوونکو مراجعو پر پریکړو باندې
ډیر ارزښ���ت اضافه کوي او د ملګرو ملتونو د س���ازمان د ماین پاکۍ د خدمتونو دفتر او د افغانس���تان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز په دغه بهیر کې د مس���تقیمو بسپنه
ورکوونکو مراجعو ګډون په جدي توګه تشویقوي .ددې په نظر کې نیولو پرته چې آیا یوه بسپنه ورکوونکې مرجع د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د مرستو وجهي صندوق سره
مرسته کوي که نه ،د افغانستان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز د پروپوزلونو د څیړنې ټیم په تیرو وختونو کې د مستقیمو بسپنه ورکوونکو مراجعو د غوښتنې پر بنسټ
پروپوزلونه څیړلي او خپلې سپارښتنې یې وړاندې کړي دي چې مستقیمه بسپنه ورکوونکې مرجع کوالی شي هغه د مالي بسپنې د ورکولو په باب د پریکړې کولو پر مهال
په پام کې وساتي .دا کار د ملګرو ملتونو د سازمان د ماین پاکۍ د خدمتونو دفتر او د افغانستان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز له پالیسۍ سره سمون خوري چې د دغې
پالیس���ۍ له مخې پلې کوونکې مؤسس���ې هڅوي چې د ملګرو ملتونو د ماین پاکې د مرس���تو د وجهي صندوق نه پرته د مالي تمویل نورې الرې هم ولټوي .د ملګرو ملتونو د
س���ازمان د ماین پاکۍ د خدمتونو دفتر او د افغانس���تان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز به له مستقیمو بسپنه ورکوونکو مراجعو سره د پروپوزلونو د څیړنې او په مستقیمه
توګه د تمویل شویو عملیاتو د کیفیت څخه د ډاډ د تر السه کولو په ډګرونو کې له مستقیمو بسپنه ورکوونکو مراجعو سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي.
د پروژې او پلې کوونکې مؤسسې د ټاکلو پالوی ،چې د ملګرو ملتونو د سازمان د ماین پاکۍ د خدمتونو دفتر او د افغانستان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز له استازیو
څخه جوړ دی او د ماین پاکۍ چارو د یووالي ریاس���ت پکښ���ې څارنیز رول لري ،هڅه کوي ترڅو چې د ماینونو د منع د معاهدې اړوندې پروژې ،د ماینونو د ګواښ په اړه
د پوهاوي پروژې او له قربانیانو س���ره د مرس���تو پروژې په روان او راتلونکي کال کې د بس���پنه ورکوونکو مراجعو له بودجو څخه د افغانستان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ
مرکز له پالیسیو سره سم پلې شي .د پروژې او د پلې کوونکې مؤسسې د ټاکلو پالوی د رقابتي بهیر له الرې د پروژو د تمویل په اړه هم ځیني پریکړې کوي .په ځینو مواردو
کې یوه پلې کوونکې مؤسس���ه کوالی ش���ي د هغو امتیازونو پر بنس���ټ چې په اړونده سیمه کې یې لري واردمخه وټاکل شي .څرنګه چې الندې به یې نور هم تفصیل ورکړل
شي ،د پروژې او پلې کوونکې مؤسسې د ټاکلو د پروسې موخه دا ده چې د بسپنه ورکوونکې مرجع د پیسو ارزښت تر السه شي نه دا چې هغه مرجع چې تر ټولو کم قیمت
وړاندې کوي بریالۍ شي .د  PIPSد بهیر پایلې یا د پروژې لپاره د یوه مفصل پروپوزل وړاندې کول او یا هم د یوې رقابتي پروسې له الرې د پروپوزلونو را بلل وي.

 .7.4د پروپوزلونو د کتنې بهیر

س���ربیره پر هغې ،د معیاري عملیاتي کړندودونو  ۲۳ټولګې د ماین پاکۍ د س���روې ،د ځمکې د س���پارلو او د پوځي تمریني س���یمو د پاکولو په برخو کې تر بیاکتنې وروسته
تصویب شوې.

د پروپوزلونو د بیاکتې ټیم د ماین پاکۍ چارو د پروګرام د دونرانو په اس���تازیتوب پروپوزلونه مرور کوي .دا ټیم یقیني کوي چې هره وړاندیز ش���وې پروژه روښانه او ټاکل
ش���وې پایلې ولري ،د هغو خطرناکو س���یمو په اړه د معلوماتو حقیقت چې یو پلی کوونکی همکار یې پاکوي معلوم کړي ،د ماین پاکۍ په برخه کې د افغانس���تان د ماین پاکۍ
چارو د همغږۍ دفتر او د افغانستان د حکومت له لومړیتوبونو سره اړخ ولګوي او پیسې په سمو ځایونو کې ولګوي.

 .4.4څارنه

کله چې د پروژې د ډیزاین او د پروپوزل د منځپانګې په اړه د افغانس���تان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز قناعت حاصل ش���و ،یوې مستقیمې بسپنه ورکوونکې ادارې ته
وړاندیز کیږي چې دغه پروژه تمویل کړي؛ او یا که چیرې د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د مرس���تو صندوق ته راجع وي په هغه صورت کې  UNMASته وړاندیز کیږي
چې د دغې پروژې تړون الس���لیک کړي .یو ش���میر مستقیمې بس���پنه ورکوونکې ادارې تل مخکې له دې چې یوه پلي کوونکو همکار ته کومه پروژه ورکړي د افغانستان د
ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز د تاییدي مکتوب غوښ���تونکی کیږي؛ خو ځیني نورې بس���پنه ورکوونکې ادارې له دغو خدمتونو څخه چې د افغانس���تان د ماین پاکۍ چارو
د همغږۍ مرکز یې وړاندې کوي ګټه نه اخلي.

څارنه د کیفیت د مدیریت د پروسې یوه مهمه برخه ده او د اعتبار ورکولو او تر ماین پاکۍ وروسته تفتیش پروسو سره په ګډه دا اعتماد را منځ ته کوي چې د ماین پاکۍ په
چارو کې د کیفیت مقتضیات رعایت شوي دي .د  ۱۳۹۲کال په اوږدو کې په ټولیزه توګه  ۲۰۱۲څارنیز لیده کاته د پروژو د مدیریت له سیستمونو ،د ماین پاکۍ فعالیتونو ،د
ماین پاکۍ د کاري برخو او روزنیزو کورسونو څخه تر سره شول چې د دغو کتنو پایلې  ۱۷۵۴د معیاري اجراآتو رپوټونه ۷۷ ،مالحظې ۱۲۱ ،د کوچنیو سرغړونو رپوټونه
او  ۶۰د لویو سرغړونو رپوټونه وو .ټولو سرغړونو ته رسیدګي شوې او پر وړاندې یې اصالحي او وقایوي اقدامات تر سره شول.

د پروپوزلونو لپاره غوښتنلیک ( )RFPد پروژې او پلې کوونکې مؤسسې د ټاکلو د پالوي له خوا هله خپریږي چې د پروپوزلونو د بررسي ټیم د  UNOPSد قواعدو او
مقرراتو سره سم مقایسوي ارزونې تر سره کړي:

 .5.4د ماین پاکولو ملي معیارونه

د پروپوزلونو د څیړنې ټیم ،پروپوزلونه د الندې ځانګړتیاؤ پر بنسټ مرور کوي:

د ماین پاکۍ معیارونه داسې اسناد دې چې تل د بدلون په حال کې وي او د نویو مقتضیاتو پر بنسټ چې په سیمه کې را منځ ته کیږي او یا هم د ماین پاکۍ په نړیوالو معیارونو
کې د نویو انکش���افاتو له امله تر بیاکتنې الندې نیول کیږي .له همدې امله د افغانس���تان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز د بیاکتنې یو پالوی تش���کیل کړ ترڅو د افغانستان د
ماین پاکۍ معیارونه مرور کړي او په راتلونکې کې د سمون په اړه یې خپل تخنیکي نظرونه وړاندې کړي .په  ۱۳۹۲کال کې د معیارونو دوه ټولګې ،یوه د ځمکې د سپارلو
معیارونه او دویمه د ماینونو او له جګړې څخه د پاتې چاودیدونکو توکو د س���روې معیارونه ( ۰۵.۰۲او  ۰۵.۰۱ش���میره معیارونه) مرور ش���ول او د هغو کتل شوې نسخه د
ماین پاکۍ ټولو نهادونو او اړوندو مراجعو باندې وویشل شوه.

	•له دې څخه ډاډ ترالسه کول چې هغه سیمې چې په پروپوزل کې ذکر شوې دي واقعي وي او
له هغو خطرناکو س���یمو س���ره چې د نورو پلي کوونکو همکارانو له خوا پالن شوې دي ټکر
ونه لري؛
	•له دې څخه ډاډ ترالسه کول چې انتخاب شوې خطرناکه سیمې شدیدې اغیزې ولري او د هماغه
کال په پالنونو کې ش���امل وي ،همدارنګه د پل���ي کوونکي همکار د لومړیتوب ټاکلو معیارونه
معقول او مجاز وي او د افغانس���تان د ماین پاکۍ چارو د پروګرام له منس���جم عملیاتي چوکاټ
سره سمون ولري؛
	•له دې څخه ډاډ ترالس���ه کول چې پلی کوونکی همکار به له وس���ایلو او تجهیزاتو څخه په سمه
توګه کار اخلي؛
	•له دې څخه ډاډ ترالس���ه کول چې پلی کوونکی همکار د هوا او نورو بهرنیو الملونو په نظر
کې نیولو سره د پروژې د پلي کولو لپاره کافي وخت په اختیار کې ولري؛
	•دې موضوع ته کتنه کول چې د ماین پاکانو لپاره به څومره کاري فرصتونه مهیا شي او څومره
شمیر به یې د زیانمن شویو سیمو د اوسیدونکو له منځ څخه په دندې وګومارل شي؛ او
	•له دې څخه ډاډ ترالس���ه کول چې پلی کوونکی همکار د پیسو د لګښت په بدل کې تر ټولو ښه
ارزښت وړاندې کړي.

سربیره پر دې ،ددې لپاره چې د افغانستان حکومت د ماین پاکۍ چارو معیارونه ( )AMASپه رسمیت وپیژني ،د افغانستان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز د افغانستان
د نورم او اس���تندرد ملي ادارې ( )ANSAس���ره په  ۲۰۱۱کال کې یو تفاهم لیک الس���لیک کړ .د دغه تفاهم لیک پر بنسټ د افغانستان د نورم او استندرد ملي اداره مکلفه ده
چې د افغانستان د ماین پاکۍ ټول معیارونه مرور او د افغانستان د نورم او استندرد د عالي شورا د وروستي تصویب لپاره یې چمتو کړي .په  ۱۳۹۲کال کې  ۰۲.۰۱شمیره
معیارون���ه (د مای���ن پاکۍ د اصطالحاتو د ټولګې په نوم) ۰۳.۰۱ ،ش���میره معیارونه (د کیفیت د مدیریت په نوم) او  ۰۴.۰۱ش���میره معیارونه (د روزنې او اهلیت په نوم) د
افغانس���تان د ماین پاکۍ د ملي معیارونو په توګه تصویب ش���ول .د افغانس���تان د نورم او استندرد د ملي ادارې تخنیکي کمیټه په  ۱۳۹۲کال کې  ۲۰معیارونه وکتل او د اډیټ
کمیټې ته یې واستول ترڅو د کمیسیون د وروستۍ منظوري د تر السه کولو لپاره یې چمتو کړي.
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د افغانستان د ماین پاکۍ چارو
د همغږۍ مرکز مستقیمې بسپنه
ورکوونکې مراجع د پروپوزلونود
څیړنې په بهیر کې ګډون ته په کلکه
رابولي ترڅو ډاډ تر السه شي چې د
بشرپاله سکتور ټولې پروژې ځانګړې
پایلې ولري او د افغانستان حکومت له
موخو سره اړخ ولګوي.
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په  ۱۳۹۲کال کې د افغانس���تان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز /د ماینونو د تطهیر چارو د یووالي ریاس���ت د پروپوزلونو د کتنې ټیم د بیالبیلو پروژو  32پروپوزلونه
وکتل چې له هغې ډلې څخه  ۲۳پروپوزلونه د سروې او ماین پاکۍ ۵ ،پروپوزلونه د ماینونو او له جګړې څخه د پاتې چاودیدونکوتوکو د ګواښ په اړه د پوهاوی ورکولو او
 ۴پروپوزلونه له قربانیانو س���ره د مرس���تې لپاره وړاندې شوي ؤ .د پروپوزلونو د کتنې ټیم وکړای شول په پروپوزلونو کې ځیني بدلونونه را منځ ته کړي سربیره پر دې ،د
پروپوزلونو د کتنې ټیم په دغو پروپوزلونو کې د خطرناکو سیمو د لستونو تر بررسي کولو وروسته د خطرناکو سیمو وضعیت ته په کتو سره د ځینو بدلونونو وړاندیز وکړ
(هغه سیمې چې حذف شوي دي ،پاکې شوې دي او یا هم د پروپوزلونو د کتنې پر مهال د نورو پلي کوونکو همکارانو په کاري پالنونو کې شاملې وې) چې په دې توګه له
کاري زیاتوالی څخه مخنیوی وشو او ډاډ ترالسه شو چې د لوړ لومړیتوب لرونکې خطرناکه سیمې به له ماینونو څخه پاکې شي.
د بیلګې په توګه ،په ۱۳۹۲کال کې د امریکا د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د متحده ایاالتو له خوا د ماین پاکۍ د پروژو د مستقیم تمویل په موخه د ګڼ شمیر
پروپوزلونو د څیړنې لپاره د افغانستان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز د پروپوزلونو د ارزونې ټیم څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه .دغه ټیم هغه سیمې چې په پروپوزلونو
کې د خطر د سیمو په توګه یادې شوې وې له هغو سیمو سره چې د اوتاوا تړون د ضرب األجل د غزیدو د غوښتنلیک پر بنسټ پالن شوې وې پرتله کړې چې په پایله کې
یې یو لړ تناقضات را برس���یره ش���ول .د تخنیکي کتنې په پایله کې جوته ش���وه چې کیدای شي  ۳۵۰۰۰۰۰متر مربع ځمکه د ماین پاکۍ په موخه د خطر پر هغو سیمو چې په
پروپوزلونو کې یې وړاندیز شوی وو ور زیاتې شي چې په دې کار سره د امریکا متحده ایاالتو لپاره څه د پاسه  ۳میلیونه ډالره وسپمول شول.

 .9.4د پروژې د پای ارزونه
په  ۱۳۹۲کال کې د افغانستان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز د مقایسوي کارت نمبر څخه په استفادې سره د ماین پاکۍ  ۳۶پروژې تر ختمیدو وروسته وارزولې .دغه
پروژې د اتو پلي کوونکو مؤسسو له خوا پلې شوې وې.
د ماین پاکې له  ۳۶پروژو څخه ۳۰ ،پروژو له  ٪۹۰څخه تر  ٪۱۰۰پورې نمرې واخیستلې چې د افغانستان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز یې «ډیر قناعت ورکوونکی»
بولي؛ څلور پروژ ،له  ٪۹۰څخه تر  ٪۶۵پورې نمرې واخیس���تلې چې «لږڅه قناعت بښ���ونکې» ګڼل کیږي او دوه پاتې پروژو تر  ٪۶۵لږ نمرې واخیستلې چې «د قناعت
نه وړ» بللی کیږي .کمروزې پالن جوړونه ،د ماین پاکۍ په ترڅ کې چاودنې او رپوټ ورکول هغه شاخصونه ؤ چې پکښې دغو شپږ پروژو کمې نمرې اخیستې وې.
د دغه کال په اوږدو کې په ټولیزه توګه  ۴۵پروژې فعالې وې خو د دغو  ۴۵پروژو له جملې څخه یواځې  ۳۶پروژې بش���پړې ش���وې .پاتې پروژې به په  ۱۳۹۳کال کې
بشپړې شي ځکه نو په دغې ارزونه کې شاملې نه شوې.

 .8.4مقایسوي کارت نمبر
مقایس���وي کارت نمبر د  ۱۳۸۸کال په پیل کې معرفي ش���وی دئ .دغه مدیریتي وس���یله هره پلې کوونکۍ مؤسس���ه د معیارونو د یوې ځانګړې ټولګې پر بنسټ ارزوي .دا
وس���یله د افغانس���تان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز ددې جوګه ګرځوي چې د هر پلي کوونکي شریک د کار پایلې ،کیفیت او اغیزمنتوب د شاخصونو د ورته ټولګې پر
بنسټ په ربعوار توګه وارزوي .دا وسیله نه یواځې دا چې یو له بل سره د پلي کوونکو شریکانو د پرتله کولو لپاره زمینه مساعدوي – داسې معلومات چې کوالی شي بسپنه
ورکوونکو سرچینو سره د پروژو د تمویل په اړوند پریکړو کولو کې مرسته وکړي – بلکې همدارنګه پلي کوونکو شریکانو ته د خپلې وړتیا په هکله یو کره انځور په الس
ورکوي ترڅو ورڅخه د خپل ځان د سمون او پراختیا لپاره ګټه پورته کړي.
ټولې نمرې ( )٪۱۰۰د ش���اخصونو په څلورو ټولګو وېش���ل کېږي چې په الندې ډول دي :عملیاتي چارې ،د کیفیت مدیریت ،د ماین پاکۍ په ترڅ کې د ماینونو د چاودېدو
پېښې ،او رپوټ ورکول .دا چې د پلي کوونکو شریکانو اصلي دنده د ماین پاکۍ چارو تر سره کول دي ،ځکه نو د عملیاتي چارو شاخص ډېر اهمیت لري او له همدې کبله
 ٪۴۰نمرې ورته ځانګړې شوې دي .نور شاخصونه تقریباْ ورته نمرې لرې او په ترتیب سره  ٪۲۵ ،٪۲۰او  ٪۱۵نمرې ورته ځانګړې شوې دي .هر شاخص په خپل وار
س���ره په څو فرعي ش���اخصونو – یا پوښتنو – ویشل شوی ده چې د افغانس���تان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز ددې جوګه ګرځوي تر څو د پالن جوړونې ،د امکاناتو د
ګټورتوب ،د تر س���ره ش���وي کار اغیزمنتوب او د رپوټ ورکولو د اغیزمنتوب په ډګرونو کې د پلي کوونکي همکار وړتیاوې اندازه کړي .د افغانستان د ماین پاکۍ چارو د
همغږۍ مرکز د مقایسوي کارت نمبر په هکله د نورو تفصیالتو لپاره  www.macca.org.afبریښنا پتې ته مراجعه وکړئ.
الندې ګراف د مقایس���وي کارت نمبر په اس���اس له کال  ۱۳۸۸څخه بر  ۱۳۹۲پورې د پلي کوونکو مؤسس���و پایلې ښ���کاروي .څرنګه چې په ګراف کې لیدل کیږي ،پایلې
ښکاروي چې د پلي کوونکو مؤسسو د کار ګټورتوب او کیفیت د وخت په تیریدو سره ښه شوی ده.
نهم انځور :له  ۱۳۸۸کال څخه تر  ۱۳۹۲کال پورې د پلي کوونکو مؤسسو مقایسوي کارت نمبر
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 .10.4د لیږد پروسه
په  ۱۳۹۲کال کې د ماین پاکۍ پروګرام د مالکیت د ملي کولو په الره کې د پام وړ او محسوس پرمختګونه وشول .د ماین پاکۍ د اړوندو مراجعو او د عدلیې وزارت تر منځ د
ګڼ شمیر بحثونو په پایله کې ځینې مقررې د افغانستان د پیښو پر وړاندې د مبارزې د ملي ادارې د ماین پاکۍ د چارو د یووالي ریاست ،چې یو دولتي نهاد دی او په افغانستان
کې د ماین پاکۍ فعالیتونو د همغږۍ دنده لري ،د جوړښت ،دندو او مسؤولیتونو د الپسې روښانه کولو لپاره تر بحث الندې ونیول شوې او د تصویب لپاره وړاندې شوې.
س���ربیره پر هغې ،د پرس���ونل ضد ماینونو د منع کنوانس���یون د نهمې مادې او د خوشه یی مهماتو د کنوانسیون سره په مطابقت کې د دغې مشورتي پروسې پایله یوه ضمیمه
وه چې د جواز پرته د وس���لې ،مهماتو او چاودیدونکو توکو د اس���تفادې ،الس رسي ،سوداګرۍ او زیرمهکولو اوسني قانون باندې ضمیمه شوه .د پرسونل ضد ماینونو د منع
کنوانسیون نهمه ماده او د خوشه یي مهماتو کنوانسیون له غړیو دولتونو څخه غواړي چې« :د دغه کنوانسیون د تنفیذ لپاره هر ډول مقتضي حقوقي ،اداري او نور اقدامات،
د هغو فعالیتونو د مخنیوي او ټکولو لپاره چې د دغه کنوانس���یون پر بنس���ټ د غړیو هیوادونو لپاره منع دي خو د اش���خاصو له خوا د یادو دولتونو د کنترول الندې قلمرو تر
5
سره کیږي د مجازاتو د اعمال په ګډون ،تر الس الندې ونیسي».
دغه ضمیمه د «خوشه یي مهماتو کنوانسیون او د اوتاوا معاهدې»َ ته راجع ده .د دغې ضمیمې اهمیت ته په پام سره ،د افغانستان د جمهوري ریاست دویم مرستیال ښاغلي
محم���د کریم خلیلي عدلیې وزارت ته د هغه سمدس���تي بش���پړولو په اړوند یو ځانګړی هدایت ورکړ .د دفاع وزارت ،کورنیو چ���ارو وزارت ،عدلیې وزارت ،د ملي امنیت
عمومي ریاس���ت ،د پیښ���و پر وړاندې د مبارزې د ملي ادارې د ماین پاکۍ چارو د یووالي ریاس���ت ،د افغانستان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ ریاست او پلې کوونکو مؤسسو
دغه مسوده په ګډه تر څیړنې الندې ونیوه او پر محتویاتو یې هوکړه وکړه .د دغې ضمیمي وروستۍ مسوده د پړاوونو د تیرولو په موخه د عدلیې وزارت ته واستول شوه.
د  ۱۳۹۲کال په اوږدو کې د افغانستان د اسالمي جمهوریت د ماین پاکۍ چارو د یووالي رییس د افغانستان په استازي توب په الندې نړیوالو غونډو کې ګډون وکړ:
•
•
•
•
•
•
•

د ماین پاکۍ د پروګرامونو د رییسانو او د ملګرو ملتونو د سازمان د سالکارانو شپاړسمه غونډه ،ژنیو ،د  ۲۰۱۳کال د اپریل له لسمې تر دولسمې نیټې پورې
د خوشه یي مهماتو د کنوانسیون د غړیو هیوادونو د دوه جلسو تر منځ غونډه ،ژنیو ،د  ۲۰۱۳کال د مې میاشتې له دوه ویشتمې تر څلورویشتمې نیټې پورې.
افغانانو ته د ماین پاکۍ پروګرام د مالکیت د لیږد ورکشاپ ،ژنیو ،د  ۲۰۱۳کال د مې میاشتې له دوه ویشتمې تر څلورویشتمې.
د پرسونل ضد ماینونو د منع کنوانسیون د دایمي کمیټې غونډه ،ژنیو ،د  ۲۰۱۳کال د مې میاشتې له اوه ویشتمې څخه تر یو دیرشمې نیټې پورې.
د ماین پاکۍ پروګرامونو د سیمه ییزو مبادالتو پروګرام ،د تاجکستان دوشنبه ښار ،د  ۲۰۱۳کال د اګست میاشتې یوویشتمې څخه تر نهه ویشتمې نیټې پورې
د خوشه یي مهماتو د کنوانسیون د غړیو هیوادونو څلومه غونډه ،د زامبیا هیواد لوساکا ښار ،د  ۲۰۱۳کال د سپتامبر میاشتې له لسمې تر دیارلسمې نیټې پورې.
د پرسونل ضد ماینونو د منع کنوانسیون د غړیو هیوادونو دیارلسمه غونډه ،ژنیو ،د  ۲۰۱۳کال د دسامبر له دویمې څخه تر پنځمې نیټې پورې.

د مای���ن پاک���ۍ چارو د یووالي رییس په پورته یادو ش���ویو غونډو او ورکش���اپونو کې د ماینونو او له جګړې څخه د پاتې چاودیدونکو توک���و د پاکولو ،د ماینونو او مهماتو د
ګواښ په اړه د پوهاوي پروګرامونو ،له قربانیانو س���ره د مرس���تو د ملي تطبیقي اقداماتو په باب هر اړخیز معلومات وړاندې کړل او په دغه س���کتور کې د افغانستان تجربې
او بریاوې یې له نورو سره شریکې کړې.

 .11.4د ماین پاکۍ وروسته اغیزو څیړنه

د ماین پاکۍ وروسته اغیزو د څیړنې لپاره د منل شوې طرحې سره سم ،په  ۱۳۹۲کال کې د پاکو شویو د ماینونو سیمو او د جګړې سیمو لس سلنه برخه وارزول شوه او
د ټولو بشپړو شویو رپوټونه  ٪۲۰د میز پر سر د څیړنې لپاره انتخاب شول .د ماین پاکۍ وروسته اغیزو څیړنه الندې موارد رانغاړي:
	•د پالن جوړونې په پړاو کې  ۱۷۵پاکې شوې او حذف شوې سیمې د ماین پاکۍ وروسته اغیزو د څیړنې لپاره وټاکل شوې چې د  ۱۷۵۰سیمو له لس سلنې سره سمون
خوري چې په  ۱۳۹۱کال کې پاکې یا حذف شوي دي.
	•په ټولیزه توګه  ۱۴۰سیمې په  ۱۶والیتونو کې د پروان ،پنجشیر ،کاپیسا ،بامیان ،بغالن ،تخار ،بدخشان ،بلخ ،سمنګان ،کندهار ،خوست ،پکتیا ،ننګرهار ،لغمان ،هرات
او کابل والیت په ګډون اروزل شوي دي.
	•پنځه دیرش سیمې په اتو والیتونو کې د کندز ،غزني ،سرپل ،غور ،بادغیس ،هلمند او لوګر په ګډون د ناامنیو له امله له ارزونې پاتې شوې.
	•د ماین د سیمو او د جګړې د سیمو د بشپړو شویو رپوټونو شل سلنه د میز د مخ د څیړنې لپاره وټاکل شوې .د میز پر مخ د اسنادو څیړنه ددې لپاره تر سره کیږي چې
ډاډ تر السه شي چې د بشپړولو او تسلیم ورکولو د پروسې مقتضیات مراعات او اړوند اسناد ثبت شوي وي.
د ماین پاکۍ وروسته اغیزو د څیړنې موندنې:
	• ٪۹۵سیمې چې وکتل شوې خلکو ورڅخه استفاده کوله.
	• ٪۹۵پاکې شوې سیمې په سمه توګه د سیمې خلکو او سیمه ییزو چارواکو ته سپارل شوې وې .دا په داسې حال کې ده چې  ٪۵سیمې په سمه توګه نه وې سپارل شوې؛
د مستفیدینو په وینا هغوی د پروژو د بشپړیدو رپوتونه السلیک کړي نه وه او یا هم سیمه ییز چارواکي د سپارلو په مراسمو کې حاضر شوي نه وه.
	• ۱۴۰سیمې چې د ماین پاکۍ وروسته اغیزو د څیړنې پروژې له خوا وڅارل شوې  ۷.۴کیلومتره مربع ځمکه رانغاړي ،چې له هغې جملې څخه  ٪۵۲سیمې د کرنیزو
موخو لپاره کارول کیدې او نورې س���یمې د څرځایونو ،س���ړکونو ،الرو او بیالو په ډلو ویشل شوي دي .د ماین پاکۍ وروسته اغیزو څیړنه اټکل کوي چې د پاکو شویو
ځمکو هغه برخه چې د کرنیزو موخو لپاره کارول کیږي  ۱۰۰۰ټنه غنم حاصل ورکوي او د مستفیدینو لپاره په کال کې تر یو میلیون ډالرو پورې عاید کوي.
	•د سیمې  ٪۹۵.۷خلکو وویل چې د ماینونو او له جګړې څخه د پاتې چاودیدونکو توکو له امله را منځ ته شوي خنډونه لیرې شوي دي؛ پاتې خلکو په سروې کې دغې
پوښتنې ته ځواب ورنکړ او یا هم د خپلو ځمکو له خوندي توب څخه  ٪۱۰۰ډاډه نه وه.
	•د س���یمې  ٪۹۷خلکو د ماین پاکۍ د کار له طریقې څخه خوښ���ي څرګنده کړه؛ پاتې درې فیصده یا د ماینونو س���یمو ته د لومړیتوب قایلیدو له څرنګوالي څخه ناخوښ وه
او یا یې هم د ماین پاکۍ خدمتونو له کیفیت څخه شکایت درلود.
	•په هغو سیمو کې چې وڅیړل شوې د هیڅ ډول پیښې رپوټ ورنکړل شو خو په مجاورو سیمو کې پیښې رامنځ ته شوې وې.
	•په سروې شویو سیمو کې بیاخلي ککړتیا یا د وسله والو نښتو رپوټ ورنکړل شو.
	•د هغو کسانو له جملې څخه چې د ماین پاکۍ وروسته اغیزو د څیړنې په ترڅ کې سروې شول ٪۵۱.۴ ،یې د ماینونو د ګواښ په اړه پوهاوی تر السه کړی نه وه.
	•د ماین پاکۍ وروس���ته اغیزو د څیړنې تیم ته جوته ش���وه چې د س���روې او ماین پاکۍ ټیمونو په  ٪۸۲سیمو کې چې سروې شول د پروژې تر پلی کولو دمخه او یا هم په
جریان کې یې له سیمه ییزو چارواکو سره اړیکه ټینګه کړې وه.
	• ٪۷۴کسانو چې ورسره مرکه وشوه وویل چې نور د ماین پاکۍ مرستو ته اړتیا نه لري.
	• ٪۱۰۰کسانو چې ورسره مرکه وشوه وویل چې د خپلې ځمکې د مالکیت په برخه کې هیڅ ډول ستونزه نه لري.
	•د ماین پاکۍ وروسته اغیزو د څیړنې پر مهال د ځمکې د غصب د هیڅ ډول پیښې رپوټ ورنکړای شو.

په هغو س���یمو کې چې له ماینونو او له جګړې څخه د پاتې چاودیدونکو توکو له ش���تون څخه پاکې ش���وې دي د ماین پاکۍ د فعالیتونو د ټولنیزو او اقتصادي اغیزو د بررسي
په موخه ،د ماین پاکۍ وروس���ته اغیزو څیړنه تر س���ره ش���وه .په افغانستان کې د ماین پاکۍ وروسته اغیزو څیړنه شپږ میاشتې تر یوه کاله تر هغې وروسته چې یوه سیمه له
ماینونو څخه پاکه ش���وې وي ،تر س���ره کیږي .د ماین پاکۍ وروس���ته اغیزو څیړنه کې پر دې هم تحقیق وشو چې آیا د سروې معلومات په ماینونو او له جګړې څخه د پاتې
چاودیدونکو توکو باندې د ککړو س���یمو په باب معتبر دي او عیني حقایق ښ���کاروي که نه .په  ۱۳۹۲کال کې د ماین پاکۍ چارو د یووالي ریاس���ت د افغانستان د ماین پاکۍ
چارو د همغږۍ مرکز په لږ څه همکارۍ سره د مؤثقو پایلو په تر السه کولو سره د ماین پاکۍ وروسته اغیزو څیړنه تر سره کړه.
په  ۱۳۹۲کال کې لس فیصده ټولې هغه سیمې چې په  ۱۳۹۱کال کې پاکې شوې او یا هم حذف شوې وې د ماین پاکۍ وروسته د اغیزو د څیړنې لپاره وټاکل شوې .د ماین
پاکۍ وروسته اغیزو د څیړنې لپاره د سیمو په ټاکلو کې الندې معیارونه په پام کې نیول شوي وه:
	•امنیت
	•د بیالبیلو پلې کوونکو مؤسسو له خوا پاکې شوې سیمې
	•په بیالبیلو منطقو کې پرتې سیمې
	•د سیمو له پاکولو /حذف څخه لږ تر لږه شپږ میاشتې تیرې وي
	•په هوارو ،غرنیو او نورو سیمو کې د په ماینونو ککړې سیمې
	•د ماینونو له سیمو څخه راز راز پایلې تر السه شو ،لکه:
◦ ◦د کرنیو محصوالتو کمیت چې په پاکو شویو ځمکو کې کرل شوي دي
◦ ◦د کورنیو شمیر چې په پاکو شویو سیمو کې هستوګن شوي دي
◦ ◦د هغه عاید اټکلي اندازه چې د کلي خلک یې له ماینونو څخه د خپلو ځمکو د پاکیدو له امله تر السه کوي
◦ ◦د عامه تاسیساتو شمیر چې په پاکو شویو سیمو کې جوړ شوي دي.
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 .12.4د نړیوالو معاهدو پر بنسټ رپوټ ورکول
د ماین پاکۍ چارو د یووالي ریاس���ت د افغانس���تان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز په تخنیکي همکاري سره او د افغانستان د اسالمي جمهوریت په استازیتوب هغه رپوټ
چې د ماینونو د منع معاهدې په اوومه ماده کې صراحت لري چمتو او نهایی کړ او د هیواد د بهرنیو چارو وزارت ته یې وسپاره .دغه رپوټ د  ۲۰۱۴کال د اپریل میاشت
په وروستیو کې خپور شو.

یوولسم انځور :د  ۱۳۹۲کال لپاره د بودجې ویش (مستقیم او د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د مرستو صندوق)

$8,989,624

$5,361,053

 .13.4له پولې هاخوا مرستې او همغږي
د افغانس���تان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز وکړای ش���ول د  ۱۳۹۲کال په ترڅ کې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د ماین پاکۍ له نورو پروګرامونو س���ره تخنیکي همکاري
وکړي .د افغانستان او د مرکزي آسیا د هیوادونو تر منځ د سیمه ییزو همکاریو د یوې برخې په توګه ،د افغانستان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز د  ۲۰۱۳کال په نوامبر
میاش���ت کې د اروپا د امنیت او همکارۍ س���ازمان ( )OSCEپه س���یمه ییز کنفرانس کې چې د قزاقستان هیواد په الماتا ښار کې جوړ شوی وو ،ګډون وکړ .د دغه کنفرانس
موخه د چاودیدونکو توکو له امله د را والړو شویو ننګونو د له منځه وړلو لپاره له مرکزي آسیا څخه د ګډون کوونکو هیوادونو تر منځ د تخنیکي همکاریو هڅول وه.

$57,709,952

د تخنیکي همکاریو د یوې برخې په توګه ،د افغانس���تان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز تاجکس���تان ته د درې س���فرونو په ترڅ کې د دغه هیواد د ماین پاکۍ معیارونه په
بشپړه توګه مرور کړل .له تاجکستان سره دغې همکارۍ درې اونۍ وخت ونیوه .دغه همکاري د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان په مالي مالتړ شونې شوه.
د کولمبیا د ماین پاکۍ پروګرام د افغانستان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز له رییس څخه غوښتنه وکړه ترڅو د پرسونل ضد ماینونو د معاهدې د منع په اړوند د ضرب
اآلجل د لس کلونو د غزیدو په باب د افغانستان تجربې ورسره شریکې کړي .د امریکا د ایالتونو د کیفیت د مدیریت سیستم ( )OASچي په کمبودیا هیواد کې تر ډیره بریده د
تخنیکي مرستو ،عملیاتي اعتبار ورکولو او د ماین پاکۍ د عملیاتي کیفیت تضمین په غاړه لري ،د افغانستان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز د کیفیت د مدیریت د څانګې
د آمر له خوا تر کره کتنې الندې ونیول شو او خپلې موندنې او په راتلونکې کې د سمون په موخه د اړتیا وړ سپارښتنې یې ورسره شریکې کړې.
سربیره پر هغې ،د افغانستان د ماین پاکۍ چارو د همغږې مرکز د مدیریت د کیفیت څانګې آمر یو پنځه ورځین کورس د  ۲۰۱۳کال د اکتوبر له اته ویشتمې څخه د نوامبر
تر لومړۍ نیټې پورې د ماین پاکۍ د کیفیت د مدیریت د سیستمونو په هکله د کولمبیا د ماین پاکۍ پروګرام ته وړاندې کړ .د دغه کورس موضوع ګانې د ماین پاکۍ ارکان،
د ماین پاکۍ پروګرام جوړښت ،پالن جوړول او لومړیتوب ورکول ،د ځمکې د سپارلو بهیر ،د ماین پاکۍ معیارونه ،د ماین پاکۍ د کیفیت مدیریت ،اعتبار ورکول ،څارنیزه
او تر ماین پاکۍ وروسته بیلګه اخیستل ،د ماین پاکۍ پیښې او د خوندیتوب اصطالح ګانې او تعریفونه وه.

 .14.4د سرچینو سمبالول

Coordination, Management, Advocacy, & External Quality Assurance
Clearance & Survey
Mine/ERW Risk Education & Victim Assistance

د  ۱۳۹۲کال لپاره ټوله د اړتیا وړ بودجه د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ د لګښ���تونو په ګډون  ۸۴.۳میلیونه امریکایي ډالره وه .له هغې جملې څخه د افغانس���تان د ماین پاکۍ
پروګرام  72میلیونه امریکایي ډالره له بس���پنه ورکوونکو مراجعو څخه ،د افغانس���تان حکومت په ګډون ،د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د مرستو وجهي صندوق او په مستقیمه
توګه د ماین پاکۍ مؤسسو لپاره تر السه کړل .دا په دې معنا ده چې د افغانستان د ماین پاکۍ چارو پروګرام په  ۱۳۹۲کال کې د خپلې اړتیا وړ بودجې  ٪85برخه تر السه کړه.
تر الس���ه ش���وې بودجه په س���روې ،ماین پاکولو ،د ماینونو او له جګړې څخه د پاتې چاودیدونکو توکو د ګواښ په اړه د پوهاوي په پروګرامونو ،له قربانیانو سره په مرستې
او همغږۍ باندې ولګیده ۲۰.۱ .میلیونه ډالر د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د مرس���تو له وجهي صندوق څخه ځانګړې ش���وې وې او پاتې  51.9میلیونه ډالر د دوه اړخیزو
هوکړو له الرې تر السه شول.

د افغانستان د ماین پاکۍ پروګرام له ماینونو او له جګړې څخه د پاتې چاودیدونکو توکو څخه زیانمنو شویو ټولنو لپاره په افغانستان کې د اړتیا وړ خدمتونه وړاندې کوي .د
مس د کان د پروژې په استثنا چې د افغانستان دولت له بودجې څخه تمویلیږي ،د افغانستان د ماین پاکۍ چارو پروګرام تر ډیره د نړیوالې ټولنې له خوا تمویلیږي .د سرچینو
سمبالول د افغانستان د ماین پاکۍ چارو د پروګرام د بقا لپاره حیاتي ارزښت لري .په نړیواله کچه د بودجې د ترالسه کولو لپاره د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ چارو د خدمتونو
دفتر ( )UNMASد هڅو س���ربیره ،د افغانس���تان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز هم د بودجې د ترالس���ه کولو لپاره زیار باسي تر څو د افغانستان حکومت سره مرسته
وکړي چې د ماینونو او له جګړې پاتې مهماتو د نړیوالو معاهدو پر وړاندې خپل مکلفیتونه ادا کړي.

څرنګه چې په دې چارت کې لیدل کیږي ،هغه اندازه پیسې چې د همغږۍ د فعالیتونو لپاره ورکړل شوي دي د  ۱۰.۸میلیونه ډالرو په پرتله چې په  ۱۳۹۱کال کې د همغږۍ
په فعالیتونو کې لګول شوې وې کمې دي .د افغانستان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ دفتر په پام کې لري چې په راتلونکو کلونو کې د همغږۍ اړندو لګښتونه تر ډیره د کورنیو
او بهرنیو پستونو د کمولو له الرې را ټیټ کړي .په اغیزمنه توګه د ماین پاکۍ پروګرام د پر مخ بیولو لپاره همغږي حیاتي ارزښت لري چې د ضرب االجل د غزولو غوښتنې
ته اغیزمن ځواب یقیني کوي او حکومت س���ره مرس���ته کوي ترڅو د پرسونل ضد ماینونو د منع کنوانسیون س���ره سم خپل مکلفیتونه سر ته ورسوي .د همغږۍ له فعالیتونو
څخه مالتړ کول د افغانستان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز او د ماین پاکۍ چارو د یووالي ریاست ددې جوګه کوي چې په الندې مواردو باندې کار ته دوام ورکړي:

د افغانس���تان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز د س���رچینو د س���مبالولو استراتیژي د مالي سرچینو له راټولولو څخه وړاندې ځي او د وخت او مهارتونو له پلوه د دونرانو د
مالتړ جلبول هم رانغاړي چې یو غوره مثال یې له عربي متحده اماراتو س���ره د افغانس���تان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز همکاري په کابل کې د متحده عربي اماراتو
په روزنیز مرکز کې  ۱۵۰۰۰مال امامانو ته د ماینونو او له جګړې څخه د پاتې چاودیدونکو توکو په اړه د معلوماتو د ورکول دي .دغه ډول نوښ���تونه د بس���پنه ورکوونکو
مراجعو او د ماین پاکۍ پروګرام تر منځ د مش���ارکت د پیاوړتیا المل ګرځي ځکه چې د بس���پنه ورکوونکو مراجعو همکاريو ته له مالي همکاریو هاخوا پراختیا ورکوي .د
افغانس���تان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز د ماینونو او مهماتو د اړوندو فعالیتونو پلي کول له  UNHCRاو  OCHAس���ره هم همغږي کړل .س���ربیره پر هغې ،د بسپنه
ورکوونکو مراجعو د مرس���تو کمیدو ته په پام س���ره ،دغو ځانګړیو نوښ���تونو د ماین پاکۍ پروګرام ددې جوګه کړ چې د ماینونو او له جګړې څخه د پآتې چاودیدونکو توکو
اړوند پیغامونه هغو ټولنو ته ورسوي چې له نورو الرو د غټو لګښتونو پرته له بلې الرې هغوی ته الس رسی شونی نه وو.

1.1د پالیسیو ،لومړیتوبونو او پالنونو مشخص کول د افغانستان د ملي پراختیا د استراتیژۍ په ګډون د حکومتي مقتضیاتو او مسؤولیتونو ،د لومړیتوب لرونکو ملي
پروګرامونو ،د اوتاوا معاهدې ،د خوشه یي مهماتو د کنوانسیون او د معلولیت لرونکو اشخاصو د کنوانسیون او نورو له مخې.
2.2څارنه او ارزونه
3.3د ماین پاکۍ لپاره د معلوماتو د مدیریت سیستم ( ،)IMSMAد ماین پاکۍ ملي دیتابیس.
4.4د افغانستان د ماین پاکۍ معیارونو ساتل او سمون ،پلي کوونکو مؤسساتو ته اعتبار ورکول او د هغو د کار له کیفیت څخه ځان ډاډمن کول ددې په یقیني کولو سره چې
پلې کوونکې مؤسسې د افغانستان د ماین پاکۍ معیارونه مراعات او لوړ کیفیت لرونکي د ماین پاکي خدمتونه وړاندې کړي.

د افغانستان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز په افغانستان کې د بشرپاله ماین پاکۍ ټولې بودجې څاري .د ماین پاکۍ چارو لپاره بودجه له دوه الرو څخه تر السه کیږي:
•
•

د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د مرستو صندوق سره مرستې ،چې د  UNMASله خوا اداره کیږي او  UNOPSیې پلي کوونکو همکارانو ته په قرارداد ورکوي؛
د پلي کوونکو همکارانو او نړیوالو بسپنه ورکوونکو ادارو او افغان حکومت تر منځ مستقیمې هوکړې.

بودجه د ټول کال په اوږدو کې ورکول کیږي چې البته د بسپنه ورکوونکو مراجعو د تمویل څرخونو او د نویو پروژو له پیل کیدو سره تړاو لري .په ځیني مواردو کې بسپنه
ورکوونکې ادارې څو کلنې ژمنې کوي ،او یا دا چې مرستې یې له افغاني کلیز سره سمون نه خوري چې په دې ډول مواردو کې د ځانګړې کولو پروسې ته اړتیا ده ترڅو
دغه مرستې د دوه افغاني کلونو تر منځ وویشي.
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په داسې حال کې چې د پرسونل ضد ماینونو د معاهدې کاري پالن وړاندوینه کوي چې د پالن له پرمختګ سره به لږ بودجې ته اړتیا وي ،خو له بسپنه ورکوونکو مراجعو
څخه تر السه شوې بودجه په تیرو درې کلونو کې په الپسې ګړندۍ توګه کمه شوې ده .که چیرې دا حالت دوام ومومي ګومان کیږي چې افغانستان به د  ۲۰۲۳کال ضرب
االجل د پرسونل ضد ماینونو د معاهدې پر بنسټ تر السه نشي کړی.
د یوې مثبتې یادونې په توګه باید وویل شي چې د افغانستان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز کاري پالن او د پروګرام د ګټورتوب پرلپسې سمون ته ژمن پاتې کیږي .په
حقیقت کې ،په  ۱۳۹۲کال کې د بودجې د کمیدو س���ره س���ره ،دغه پروګرام وکړای ش���ول چې په لږ امکاناتو سره ډیر کارونه تر سره کړي څرنګه چې له ټاکل شوې موخې
څخه یې  ٪۳۰ډیر پرمختګ درلود .س���ربیره پر هغې ،د دودیزو بس���پنه ورکوونکو د مرستو کمیدو ته په پام سره د افغانستان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز او د ملګرو
ملتونو د سازمان د ماین پاکۍ خدمتونو دفتر له یو شمیر نویو بسپنه ورکوونکو مراجعو سره اړیکه ټینګه کړه ترڅو چې د دغه پروګرام د بسپنه ورکوونکو شمیر ډیر شي.
هیله کیږي چې دغه بحثونه به په راتلونکې کې د نویو بسپنه ورکوونکو سرچینو د موندلو المل وګرځي.

د افغانستان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز • کلنی راپور 32 • 1392

الندې جدولونه د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د مرستو د وجهي صندوق د مرستو او د مستقیمو مرستو ویش د بسپنه ورکوونکو مراجعو په تفکیک سره ښکاروي.
دیارلسم جدول :مستقیمې مالي مرستې او د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د مرستو د وجهي صندوق مرستې په  ۱۳۹۲کال کې.

بسپنه ورکوونکې مراجع
بلجیم
دنمارک
فنلند
آلمان
د افغانستان حکومت
آیرلند
جاپان
هالند
ناروی
د افغانستان ،پاکستان او تاجکستان د منطقوي ادغام پروګرام
سویدن
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر
عربي متحده امارات
انگلستان
د امریکا متحده ایالتونه
ټولګه
په  ۱۳۹۲کال کې د مستقیمو مرستو او د ملګرو ملتونو د ماین
پاکۍ د مرستو وجهي صندوق ته د مرستو ټولګه

مستقیمې مرستې
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

بسپنه ورکوونکې مراجع
آسترالیا
اطریش
کانادا
دنمارک
د اروپا اتحادیه
فنلند
ایتالیا
جاپان
کوریا
لیتوانیا
لوگزامبورگ
هالند
عمان
سعودی عربستان
د ملګرو ملتونو نامحدوده بودجه
عربي متحده امارات
د امریکا متحده ایالتونه
ټولګه

د ملګرو ملتونو د ماین
پاکۍ مرستو له وجهي
صنوق سره مرستې

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

پاتې ننګونې

		
بخش پنجم:

د  ۱۳۹۲کال په پای کې (چې د  ۲۰۱۴کال د مارچ له  ۲۰مې س���ره س���مون خوري)  ۴۲۹۴په ماینونو او له جګړې څخه د پاتې چاودیدونکو توکو باندې ککړې س���یمې چې
 ۵۱۸.۹کیلومتر مربع کیږي په هیواد کې پاتې ش���وې .یادې د خطر س���یمې په  ۱۶۰۹کلیو ۲۵۳ ،ولسوالیو او  ۳۳والیتونو کې پرتې دي چې په مستقیمه توګه یې ۷۷۴۰۰۰
کس���ان او په غیر مس���تقیمه توګه یې د هیواد ټول وګړي زیانمن کړي دي .ټول دغه خطرونه د افغانس���تان په غوښتنلیک کې او همدارنګه د اوتاوا د ماینونو د منعی تړون پر
وړاندې د هغه د مکلفیتونو د یوې برخې په توګه په  ۲۷۲پروژو کې تنظیم شوي دي .الندې جدول د پیژندل شویو خطرناکو سیمو ویش د چاودیدونکو توکو د ډول پر بنسټ
د  ۱۳۹۲کال په پای کې ښکاروي.
څوارلسم انځور :د  ۱۳۹۲کال په پای کې پاتې چاودیدونکي توکي

د ککړتیا ډول

د خطر د سیمو مساحت
(په کیلومتر مربع)

د خطر د سیمو شمیر

د پرسونل ضد ماینونو باندې ککړې سیمې

2,960

248.7

د ټانګ ضد ماینونو باندې ککړې سیمې

1,116

235.6

د جګړې سیمې /له جګړې څخه د پاتې چاودیدونکو توکو باندې ککړې سیمې

218

34.6

ټولګه

4,294

518.9

څرنګه چې په پورتني جدول کې لیدل کیږي ،د ککړتیا لوی المل د پرسونل ضد ماینونه دي چې شاوخوا  ٪۴۸ټولې ککړې سیمې رانغاړي .شپاړسم جدول د چاودیدونکو
توکو ویش د زون په اس���اس ښ���کاروي .د پرس���ونل ضد ماینونو باندې د ټولو ککړو سیمو کابو نیمایي برخه په مرکزي زون (کابل ،لوګر ،وردګ ،پروان ،پنجشیر ،بامیان
او کاپیس���ا والیتونه) کې موقعیت لري .په پرس���ونل ضد ماینونو باندې ککړې هغه سیمې چې په دې زون کې واقع دي د پرسونل ضد ماینونو باندې د ټولو ککړو سیمو کابو
 ٪۳۰برخه جوړوي.

زون
مرکز
جنوب
شمال ختیځ
ختیځ
شمال
جنوب ختیځ
لویدیځ
ټولګه

په پرسونل ضد ماینونو باندې ککړې
سیمې
مساحت
شمیر
(په 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

پنځلسم جدول :د  ۱۳۹۲کال په پای کې د زون پر بنسټ ککړتیا

د ټانګ ضد ماینونو باندې ککړې
سیمې
مساحت
شمیر
(په 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

د جګړې سیمې
شمیر
50
16
58
34
33
14
13
218

مساحت
(په 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

د پورته یادو شویو ککړتیاؤ سربیره ،یوه بله ننګونه چې په دې وروستیو وختونو کې په ډاګه شوې ده د آیساف او ناټو قوتونو تمرین ځایونه او قرارګاه ګانې ديږ له ۲۰۱۰
کال څخه د  ۲۰۱۴کال د مارچ تر پایه پورې ،د افغانس���تان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز د آیس���اف او ناټو ځواکونو د تمرین ځایونو او قرارګاه ګانو دننه یا ش���اوخوا
سیمو کې له جګړې څخه د پاتې چاودیدونکو توکو د چاودنې له امله د مرګ ژوبلې  ۸۲پیښې ثبت کړي دي .په دغو پیښو کې  ۲۳تنه مړه شوي او  ۵۹تنه نور ټپیان شوي
دي؛  ٪۸۳مرګ ژوبله ماش���ومانو ته اووښ���تې ده .په  ۲۰۱۴کال کې تر دې دمه د مرګ ژوبلې  ۱۱پیښ���ې ثبت شوي دي .دا په داسې حال کې ده چې د مرګ ژوبلې کچه په
ورته وخت کې په  ۲۰۱۳کال کې اته دیرش کسه ،په  ۲۰۱۲کال کې نهه ویشت کسه ،په  ۲۰۱۱کال کې یو کس او په  ۲۰۱۰کال کې درې کسه وه .د مرګ ژوبلې د کچې
دغه لوړوالی د نړیوالو ځواکونو له وتلو س���ره مصادف دی .دغه پیښ���ې د هیواد د  ۳۴والیتونو له ډلې څخه په  ۱۲والیتونو کې را منځ ته ش���وې دي چې د ستونزې د لوی
والي څرګندونه کوي.
په  ۲۰۱۳کال کې د امریکا د متحده ایاالتو د اردو د انجنیرانو مرکز ( )USACEد اس���ترلینګ – افغانس���تان ماین پاکي ش���رکت ( )SDAته د پوځي تمرینونو د س���یمو د
س���روې او پاکولو یو قرارداد ورکړ او د ماین پاکۍ دغه ش���رکت په بلخ ،فراه ،کندهار ،خوست ،لغمان ،پکتیکا ،پکتیا ،ارزګان او زابل والیتونو کې د قرارداد شویو تمریني
سیمو د سروې او ماین پاکۍ کار پیل کړ.
تر دې دمه  ۳۲تمریني سیمې چې  ۱۵۹.۵کیلومتره مربع مساحت رانغاړي سروې شوي دي .په  IMSMAکي د مندرجو اطالعاتو پر بنسټ اووه تمریني سیمې پاکې شوې
دي او په  ۱۲نورو تمریني سیمو کې کار دوام لري .تر اوس مهاله  ۶۶.۴کیلومتره مربع سیمه د استرلینګ – افغانستان شرکت له خوا پاکه شوې ده او  ۳۳۷۷۲له جګړې
پاتې چاودیدونکي توکي او  ۱۱۹۶۵سپک مهمات له منځه وړل شوي دي.
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د مخففونو لړلیک

HDI

د حمایت د ورنو د ماین پاکۍ نړیواله مؤسسه

HI

هندیکپ انترنشنل

ICFE

ټولشموله زده کړې او ماشوم پلوه ښوونځي

AABRAR

د بیارغوني او تفریح لپاره د مقطوع العضو بایسکیل چلوونکو سازمان

IDP

کورني بې ځایه شوي خلک

AAR

د مرستې او هوساینې مؤسسه

ILO

د کار نړیوال سازمان

ACBRN

د افغانستان د ټولنې په مرسته د بیارغونې شبکه

IMAS

د ماین پاکۍ نړیوال معیارونه

ACL

د پرسونل ضد ماینونو د محوې لپاره د افغانستان کمپاین

IMSMA

د ماین پاکۍ چارو لپاره د معلوماتو د مدیریت سیستم

ACPD

د معلولیت لرونکو د حقوقو د غوښتنې کمیټه

IOF

عملیاتي منسجم چوکاټ

ADC

د اسد د ورونو د ماین پاکۍ شرکت

IPs

پلي کوونکې مؤسسې

AGD

د افغان ګرین فیلد د ماین پاکۍ مؤسسه

ISAF

د امنیت مرستندویه نړیوال ځواکونه

AIED

په الس جوړ شوي متروک چاودیدونکي توکي

KDC

د کاوون د ماین پاکۍ شرکت

AIHRC

د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون

KMCC

د کابل د ماین پاکۍ شرکت

ALSO

د ماینونو د قربانیانو افغاني نهاد

KOO

د کابل اورتوپیدي مؤسسه

AMAS

د افغانستان د ماین پاکۍ معیارونه

M/ERW RE

د ماینونو او له جګړې څخه د پاتې چاودیدونکو توکو د ګواښ په اړه روزنه

AMDC

د ایمس د ماین پاکۍ شرکت

MACCA

د افغانستان د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ مرکز

ANDMA

د پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي اداره

MAPA

د افغانستان د ماین پاکۍ چارو پروګرام

ANSA

د افغانستان د نورم او استندرد ملي اداره

MCPA

د ماینونو د پالن جوړونې او پاکولو اداره

AOAD

د افغانستان د معلولیت لرونکو کسانو لپاره د الس رسي د برابرولو مؤسسه

MDC

د ماین موندلو مرکز

AP

د پرسونل ضد ماین

MEIFCS

د ماینونو او له جګړې پاتې مهماتو له اغیزو څخه د خالصو ټولنو سروې

APMBT

د پرسونل ضد ماین د منع معاهده

MoE

د ښوونې وزارت

ARCS

د افغاني سرې میاشتې ټولنه

MoI

د کورنیو چارو وزارت

AT

د ټانګ ضد ماین

MoLSAMD

د کار ،ټولنیزو چارو ،شهیدانو او معلولینو وزارت

ATC

افغان تخنیکي سالکاران

MoPH

د عامې روغتیا وزارت

BAC

د جګړې د سیمو پاکول

MoRA

د حج او اوقافو وزارت

BPHS

د روغتیایي خدمتونو اساسي مجموعه

MOU

تفاهم لیک

BSC

مقایسوي کارت نمبر

MRRD

د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت

CAMACC

د مرکزي آسیا د ماین پاکۍ د همغږۍ شورا

NATO

د شمالي اتالنتیک پیمان سازمان

CBD

د سیمې د خلکو په مرسته ماین پاکي

NDSS

د ماین پاکۍ د مالتړ ملي خدمتونه

CBMRE

د سیمې د خلکو په مرسته د ماینونو او له جګړې پاتې چاودیدونکو توکو د ګواښ په اړه پوهاوی

NGO

نادولتي مؤسسه

CBR

د سیمې د خلکو په مرسته بیارغول

NPCWD

د معلولیت لرونکو ماشومانو لپاره ملي مشارکت

CCM

د خوشه یی مهماتو کنوانسیون

NTS

غیر تخنیکي سروې

CDC

د سیمې پراختیایي شورا

OAS

د امریکایي ایالتونو سازمان

CMAA

د کمبودیا د ماین پاکۍ ملي اداره

OMAR

د افغانانو د هوساینې د ماین پاکۍ مؤسسه

CPO

د ماشومانو د خوندي ساتنې کارکوونکی

OSCE

د مرکزي اروپا د امنیت سازمان

CRPD

د معلولیت لرونکو اشخاصو د حقوقو کنوانسیون

OTA

د اورتوپیدي د تکنالوجست مرستیال

DAFA

د افغانستان لپاره د ماین پاکۍ مؤسسه

P&O

پروستوتیک او اورتوتیک

DAO

د پراختیا او وړتیا سازمان

PDIA

له ماین پاکۍ وروسته د اغیزو څیړنه

DDC

د ولسوالۍ پراختیایي شورا

PIPS

د پروژې او پلې کوونکې مؤسسې ټاکل

DDG

د ډنمارک د ماین پاکۍ ډله

PRT

د پروپوزلونو د کتنې ټیم

DMC

د ماین پاکۍ چارو د یووالي ریاست

PWD

معلولیت لرونکی شخص

DRD

د معلولیت او بیارغونې ډیپارتمنټ

QA

د کیفیت تضمین

DSCG

د معلولیت د اړوندو مراجعو د همغږۍ ډله

QC

د کیفیت کنترول

EOD

د چاودیدونکو توکو له منځه وړل

QMS

د کیفیت د مدیریت سیستم

EODT

د چاودیدونکو توکو د له منځه وړلو ټکنالوژي

RFP

د پروپوزل لپاره غوښتنه

ERW

له جګړې څخه پاتې چاودیدونکي توکي

RONCO

د رونکو مشورتي شرکت

FSD

د ماین پاکۍ لپاره د سویس بنیاد

SAA

سپک مهمات

GMAP

د جندر او ماین پاکۍ پروګرام

SADC

د طوفان د ماین پاکۍ افغاني شرکت

HALO Trust

په خطرناکو سیمو کې د ژوند د مالتړ مؤسسې صندوق

SDA

استرلینگ – افغانستان د ماین پاکۍ مؤسسه
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SDC

د استندرد ماین پاکۍ شرکت

SDG

د صافي د ماین پاکۍ ډله

SHA

شکمنه خطرناکه سیمه

SOP

معیاري عملیاتي کړندودونه

TC

تخنیکي کمیټه

TDC

د ترست د ماین پاکۍ شرکت

TDG

د تایتان د ماین پاکۍ ډله

UNDP

د ملګرو ملتونو د سازمان پراختیایي پروګرام

UNICEF

د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق

UNMAS

د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ چارو د خدمتونو دفتر

UNOPS

د ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو دفتر

USACE

د امریکا د متحده ایالتونو د پوځ د انجنیرانو مرکز

UXO

ناچاودیدلي مهمات

VA

له قربانیانو سره مرسته

VPM

د قربانیانو د وړاندوینې موډل

VTF

د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د مرستو صندوق
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د ا فغا نس���تا ن د ما ی���ن پا ک���ۍ چا ر و د همغ���ږ ۍ مر کز
139۲

www.macca.org.af

