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مقدمه
افغانستان دارای قديمی ترين پروگرام ماين پاکی بشردوستانه در سطح جھان است که توسط جامعه بين المللی حمايت
ګرديده است اين کشور که از جمله کشور ھای شديدآ متآثر از ماين ھای زمينی است از ديرزمان از ناحيه ناامنی و
ت چالش
حوادث طبيعی رنج می برد ،و دارنده سلسله چالش ھای جغرافيايی و اقليمی است .باوجود چنين حاال ِ
برانگيز ،افغانستان نتايج بسيارخوبی در مبارزه عليه ماين ھا و مھمات باقيمانده ازجنگ دارد ،و متعھد است که تعھد
خود را تحت ماده پنجم معاھده منع ماين ھای ضد پرسونل و يا معاھده "اوتاوا" انجام دھد که تمام ساحات مشخص
شده ملوث باجنګ افزار ھا را پاکسازی نمايد .حاالت نشاندھنده آن است که کشور نيازبه حمايت بين المللی دارد ،تا
بتواند به اھداف خود نايل آمده و تعھدات خود را عملی نمايد.
افغانستان در اکثرموار ِد ماين پاکی رھبری را برعھده داشته و قصد دارد ھمين طور ادامه دھد .شايد بزرگترين
چالش در مقابل پروگرام ماين پاکی افغانستان وسايرپروگرام ھای ماين پاکی در جھان ،نشان دادن منابع مورد
ضرورت ماين پاکی بطور معتبرخواھد بود .قبالً اين فرضيه وجود داشت که پاک کردن ماين ھا در نفس خود ھميش
يک کار خوب است .در اين اواخرواضح گرديده که برای مقابله با تاثيرات فعلی و بعدی ماينھای زمينی ،مھمات
منفجر ناشده ،و ديګر مھمات باقيمانده از جنگ از جمله مشکالتی است که ھميشه حکومت ھای ملی و حمايت کننده
گان بين المللی با آن روبرو اند.
امروز پروگرام ھای ماين پاکی بايد نشان دھند که فعاليت ھايی را که اين ھا انجام ميدھند تنھا با ارزش نيستند ،بلکه
از ديگر فعاليتھای که حکومت در نظر داشته ميتواند با ارزش تر است .يک واکنش معمول اين است که بايد کوشش
شود تا فھم ماين پاکی در پروگرام ھا و سازمان ھای انکشافی بطور وسيع افزايش يابد – شامل سازی ماين پاکی در
توسعه .اين پالن ستراتيژيک يک فھم شفاف تر و خواست ھای بيشتر را بازتاب ميدھد که :موفقيت و پايداری آينده در
پروگرام ماين پاکی افغانستان تنھا در صورتی بدست آمده ميتوانداګر ماين پاکی فھم خويش را باال برده وتوانايی
حصول قناعت ضروريات انکشاف ،،توقعات و اصول را دارا باشد – .شامل سازی توسعه به ماين پاکی.
آرزوھايی که در اھداف ستراتيژيک اين پالن مشخص گرديده اند :تسھيل توسعه ،اشتغال با ساير سکتورھا ،اقدام
برای کم کردن تآثير ماين و مھمات باقيماندۀ ازجنگ ،اقدام برای کاھش عواقب حادثات ماين و مھمات باقيماندۀ از
جنگ و شامل سازی جندر و تنوع.
اين آرزوی پروگرام ماين پاکی افغانستان است که نه تنھا ادعا کندکه کار اين پروګرام يک تغيری مياورد ،بلکه ادارت
دولتی،برنامه ھای انکشافی ،کمک کننده گان و انستتيوت ھای بين المللی ھمه بايد به اين حقيقت متقاعد شوند ،که تا
اندازه ای به طور فعال ازپروگرام ماين پاکی افغانستان تقاضای خدمات کرده و اين پروګرام را حمايت کنند .به دنبال
چنين دورنمايی که در اھداف منعکس شده و دراين پالن ګنجانيده شده است پروگرام ماين پاکی افغانستان يک بار
ديگر ميخواھد درين راستا سمت رھبری را داشته باشد.
در اين پالن اھداف مرتبط وبا معنی وچالش برانګيزګنجانيده شده است .تطبيق اين اھداف باعث تغير قابل مالحظه ای
در حالت اجتماعی و اقتصادی در افغانستان ميګردد .اما پروګرام ماين پاکی افغانستان نميتواند به تنھايی اھداف تعين
شده را بدست آورد .درين رابطه به کمک و پشتيبانی کننده گان بين المللی ،ادارات و شرکا ضرورت احساس
ميګرددو خواھشمند کمک ھای بعدی در اين زمينه است.

iii

1

عناوين
معرفی 1 ..........................................................................................................................

1
1.1
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4

ترتيب/تدوين ،امضا و تائيدپالن ملی ستراتيژيک ماين پاکی 7 ........................................................

2

مبحث ستراتيژيک 8 ............................................................................................................

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.3
3.3.1
3.3.2
3.4
3.4.1
3.4.2
3.5

وضعيت سياسی ،اقتصادی و اجتماعی در افغانستان 8 .....................................................................
قانون بين المللی بشری 8 .............................................................................................................
برخورد و نا امنی 8 ....................................................................................................................
مبحث اقتصادی و جغرافيايی 9 ......................................................................................................
حمايت بين المللی 9 ....................................................................................................................
وسعت مشکل10 .................................................................................................................
ماين ھای زمينی و مھمات منفجر ناشد ٔه باقيمانده از جنگ 10 ................................................................
مواد انفجاريه تعبيه شده با پليت فشاری 11 .......................................................................................
ساحات تطبيقات نظامی 11 ...........................................................................................................
آزادی فعاليت کردن 11 ...............................................................................................................
ظرفيت ھا ،توانمندی ھا و دستاوردھای پروگرام ماين پاکی افغانستان11 ................................................
ظرفيت ھا و توانمندی ھا 11 .........................................................................................................
دستاوردھا تا اکنون 12 ................................................................................................................
جنبه ھای محيطی 13 ............................................................................................................
تاثيرات محيطی و پروگرام ماين پاکی افغانستان 13 ............................................................................
تاثيرات محيطی باالی پروگرام ماين پاکی افغانستان 14 .......................................................................
ارزيابی ،بررسی و تحليل 14 ..................................................................................................

پالن ھای عملياتی 16 ..........................................................................................................

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

تسھيل انکشاف 16 ...................................................................................................................
ھمکاری با سکتور ھای ديگر 16 ..................................................................................................
پنج رکن – اقدامات پيشگيرانه 16 ................................................................................................
پنج رکن – اقدامات پاسخگو 17 ..................................................................................................
گسترش جندر و تنوع 17 ...........................................................................................................

شاخص ھا و نظارت18 ..................................................................................................... :

5
5.1
5.2
5.3

شاخص ھای ستراتيژيک 18 ......................................................................................................
شاخص ھای عملياتی 18 ...........................................................................................................
نظارت 18 ............................................................................................................................

تحليل و مديريت خطر 19 .....................................................................................................

6
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2

خطرات ستراتيژيک 19 ........................................................................................................
خطرات وسيع-پروگرام ماين پاکی افغانستان 19 .................................................................................
خطرات تطبيق پالن 22 ...............................................................................................................
نتايج مثبت 23 ...........................................................................................................................
ستراتيژی ھای کاھش خطر 23 ...............................................................................................

بسيج منابع 25 ...................................................................................................................

7
7.1

iv

دورنما 2 .............................................................................................................................
ماموريت 2 .......................................................................................................................
مقاصد و اھداف ستراتيژيک 2 .................................................................................................
ھدف  :1تسھيل توسعه 2 ..............................................................................................................
ھدف  :2اشتغال با سکتور ھای ديگر 3 ..........................................................................................
ھدف  :3پنج رکن ماين پاکی 4 ......................................................................................................
ھدف  :4شامل سازی جندر و تنوع 6 ..............................................................................................

ستراتيژی ھای بسيج منابع 25 .....................................................................................................

7.2

پيشبينی بسيج منابع 26 .............................................................................................................

ارزيابی خارجی 27 ............................................................................................................

8
8.1
8.2

ارزيابی ميان مدت 27 ..............................................................................................................
ارزيابی نھايی27 ....................................................................................................................

بررسی داخلی 28 ...............................................................................................................

9
9.1
9.2
9.3
9.4

نتيجه

بررسی ساالنه – مقياس کوچک 28 ..............................................................................................
بررسی ميان مدت– بشمول نتايج ارزيابی 29 ...................................................................................
بررسی پايان دوره 29 ..............................................................................................................
بررسی ھای ديگر29 ...............................................................................................................

30 ................................................................................................................................

ليست ضمايم 30 .................................................................................................................................
مخففات

31 .................................................................................................................................

ضميمه  –Aجدول اھداف و پالن ھای عملياتی A‐1 .....................................................................................
ھدف  :1تسھيل انکشاف A‐1................................................................................................................
ھدف  :2ھمکاری با سکتور ھای ديگر A‐3..............................................................................................
ھدف  :1-3فعاليتھای پيشگيرانه برای کاھش تاثيرات ماين ھا و مھمات منفجر ناشده باقيمانده از جنگ A‐7.......................
ھدف  :2-3فعاليتھای جوابی برای کاھش تاثيراتحوادث ماين و مھمات منفجر ناشده باقيمانده از جنگ A‐10.....................
ھدف  :4گسترش جندر و تنوع A‐14......................................................................................................

ضميمه  –Bشرکای که در پروسه پالنگذاری ستراتيژيک اشتراک داشتند B‐1 .................................................
ضميمه -C

مراجع دولت افغانستان C‐1 .................................................................................................
اھداف انکشافی ھزار ساله C‐1 ..................................................................................................
ستراتيژی انکشاف ملی افغانستان )ستراتيژی انکشاف ملی افغانستان( C‐1 ................................................
پالن عملياتی ملی )C‐2 ......................................................................................... (2013-2009

ضميمه  –Dروابط با دولت D‐1............................................................................................................

v

 1معرفی
پروگرام ماين پاکی افغانستان يک مثال برتری از پروگرام ھای کامياب ماين پاکی بوده و ھمچنان يک تصوير
ازمشکالتی را نشان ميدھد که ماين پاکی به سطح جھانی با آن روبرو است .روند بسيار مھم به سطح ملی و بين
المللی اين است که حمايت کمک کننده گان کاھش يافته است ،در بعضی حاالت کاھش در منابع مالی ،از سوی ھم
موجوديت منابع مالی ولی در سلسله فعاليتھای زيادی تقسيم گرديده .در ھر حالت نتيجه اين است که بدست آوردن
منابع مالی جھت ادامه فعاليتھای ماين پاکی به اندازه قبلی مشکل است.
عوامل گوناگون باالی اين روند تاثير دارند .شماری آنھای که بسيار مھم اند از اين قرار است :انگيزه اينکه موضوع
ماين ھا تا اندازه زيادی حل گرديده است ،نگرانی کمک کننده گان اين است که فعاليت ھای ماين پاکی نتيجه ايرا ارايه
نميکند که اندازه کمک ھای مالی را توجيه نمايد،کاھش در اندازه کمک ھای مالی در اثروضعيت اقتصادی جھانی و
تقاضا ھای زياد از جانب حکومت ھای کمک کننده گان بخاطر توجيه در مصارف.
پروگرام ماين پاکی افغانستان با حالتی که روبرو است آنرا درک کرده و واقعيت آنرا قبول دارد .اين پالن ملی
ستراتيژيک ماين پاکی نشاندھنده حالتی است که در آن عملی خواھد شد و در داخل افغانستان و جھان به واقعيت ھا و
چالش ھای که با آن روبرو است .به طور مشخص ،پالن ملی ستراتيژيک ماين پاکی ضرورت به پروگرام ماين پاکی
افغانستان را شناسايی کرده تا نشان دھد کاريکه انجام مييابد برای انکشاف افغانستان الزم است ،که بطور مؤثر آن
عملی شود ،و تعھد اين است که پروگرام ماين پاکی افغانستان ديگر شرکای کاريرا در عرصه اھميت برنامه ترغيب
کند؛ اين فکر بايد نشود که ديگران به طور خودکار به اين نتيجه خواھند رسيد.
در عين حال تحت معاھده "اوتاوا" افغانستان مسووليت ھای مھمی دارد؛ مسووليت ھای که بدون حمايت بين المللی
امکان پذير نيست که بدست آورده شود .افغانستان ھميشه حامی قوی کمپاين عليه ماين ھای زمينی بوده ،و نتيجه
بدست آمده بدنام سازی جھانی اين تسليحات شوم را درک ميکند .مبارزه با ماين ھای زمينی ،و ديگر اقسام مھمات
منفجر ناشد ٔه باقيمانده از جنگ يک بخش مھم در پروسه رھايی افغانھا از عواقب جنگ ميباشد .پاکسازی ساحات و
اعالن کردن ولسوالی ھا منحيث ولسوالی ھای عاری از ماينھای زمينی نه تنھا برای توسعه بعدی زمينه را مساعد
ميسازد ،بلکه يک پيام قوی را ھم دارد که جنگ ازينجا رفت و مردم آينده را به نظر مثبت خواھند ديد.
اين پالن ستراتيژيک ھدف عمومی پروگرام ماين پاکی افغانستان را برای مدت  1) 1399-1395اپريل 1 -2016
مارچ  (2020مشخص ميکند ،نتايج متوقع عمليات و فعاليتھا ،و بطور عموم راه ھای که از طريق آن ھمين اھداف
بدست آورده ميشوند .بخش اصلی اين سند ،حالت فعلی ماين پاکی را بيان ميکند ،قسمی که اين حالت باالی پروگرام
ماين پاکی افغانستان تاثير داشته و اھداف ستراتيژيک برنامه را مشخص ميسازد .توضيحات در باره پالن ھای
عملياتی ،راه ھای اندازه گيری پيشرفت و مسووليت ھای کليدی در پالنگذاری ستراتيژيک در ضميمه  Aمشخص
گرديده .مديران عملياتی بايد پالن ھای مشرح تری را مربوط به فعاليتھای مشخص و کار ھای خود در چوکات ساحه
کاری و مسووليت شان ترتيب دھند.
با مرور زمان شرايط بطوری تغير ميکنند که برای پروگرام ماين پاکی افغانستان اھميت زيادی خواھد داشت .مھم اين
است که سيستم پالنگذاری ستراتيژيک در افغانستان انعطاف پذير باشد ،تا بتواند جوابده باشد ،ھمچنان تغيير کند و با
تغيير حالت خود را تنظيم کند .از سوی ھم يک پروسه بررسی قوی بخشی از اين پالن است تا رھبران ستراتيژيک،
مديران و شرکای کاری بتوانند مناسب بودن تداوم و اعتبار پالن را در فواصل منظم مالحظه کنند ودر صورت
تغييرحالت آنرا وفق داده و فعاليتھای درست را راه اندازی نمايند تا اين پالن در مسير درست قرار داشته که برای
مردم افغانستان مفيد واقع شود.
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 .1دورنما ،ماموريت ،مقاصد و اھداف ستراتيژيک
 1.1دورنما
يک کشور پاک از ماين ھای زمينی و مھمات منفجرناشد ٔه باقيمانده ازجنگ جاييکه مردم و جوامع در يک محيط امن
زنده گی کنند که برای توسعه ملی مساعد باشد و جاييکه بازماندگان ماين ھای زمينی ومھمات منفجرناشد ٔه باقيمانده
ازجنگ بطور کامل در جامعه مدغم شوند و بدين ترتيب حقوق و نيازمندی ھای شان شناسايی و برآورده شود.

 1.2ماموريت
برنامه يی ماين پاکی که چنين مؤثريت ،کفايت آرايی آشکار ،و فوايد چنين ارزشھای شناخته شده در حفاظت مردم
غير نظامی و توسعه گسترده افغانستان را حمايت کند ،که خدمات شان مقتضی و توسط ارگان ھای حکومت ملی،
پروژه ھای توسعه يی که از سوی نھاد ھای بين المللی حمايت ميشوند و ديگر برنامه ھا ،تا آن مدتی که ضرورت
باشد تمويل شده باشد.
پروگرام ماين پاکی افغانستان يکی از وسيع ترين و قديمی ترين برنامه ھای ماين پاکی در جھان ميباشد ،که از طرف
رياست ھماھنگی ماين پاکی تحت قيموميت اداره ملی امادگی مبارزه با حوادث رھبری ميشود .رياست ھماھنگی ماين
پاکی از طرف مرکز ماين پاکی ملل متحد برای افغانستان که يک پروژه دفتر خدمات ماين پاکی ملل متحد
ميباشدحمايت ميشودوبا ھمکاری نزديک با ادارات ملی و بين المللی سلسله خدماتی را ارائه ميکنند که بخاطر کاھش
دادن تاثير ماين ھا و مھمات منفجر ناشد ٔه باقيمانده از جنگ باقيمانده از چندين دھه جنگ طرح شده است.

 1.3مقاصد و اھداف ستراتيژيک
پالن ملی ستراتيژيک ماين پاکی مجموعا ً چھار ھدف ٣٣ ،مقاصد و  ١٠٨پالن عملياتی وابسته دارد .تشريحات اضافی
درباره پالن ھای عملياتی ،مراحل مھم ،شاخص ھا و اندازه وقت در ضميمه Aھمين پالن گنجانيده شده است.
 1.3.1ھدف  :1تسھيل توسعه
ايجادو نگھداری اعتماد ،اينکه تمام جنبه ھای پروگرام ماين پاکی افغانستان اعم از پالنگذاری ،اولويت بندی،
عمليات ،نظارت و ارزيابی خبر داده شده و در مقابل ضروريات توسعه توسط مردم و حکومت افغانستان ارزيابی
گرديده است.
) پيشنيازبرای پروژه ھای انکشافی( اين عزم بيان شده در سکتور ماين پاکی است .در شناختن اھميت اين نظريه،
تالش ھای قابل مالحظه ای عملی گرديده که اين امر را به واقعيت مبدل ساخت و معلومات معتبر تھيه شده است که
کاميابی درين راستا را نشان ميدھد .در عين زمان ،کار کافی انجام نشده تا توافق آنھايی که بيرون از حلقه ماين پاکی
در پروژه ھای انکشافی دخيل ھستند حاصل گردد.
با داشتن اين ذھنيت ،اين يک ھدف اساسی دردوران ستراتيژيک  (2020-2016) 1399-1395است تا اطمينان
حاصل گردد که پروگرام ماين پاکی افغانستان فھم خود را در مورد رابطه بين فعاليتھای که انجام ميشوند و نتيجه
بدست آمده ،وخدمات بھتر ارتباطات که تھيه گرديده را بھبود بخشيده،واينکه چگونه اينھا در عرصه بھبود امنيت عامه
و توسعه اجتماعی و اقتصادی زمينه را مساعد ميسازند .از طريق گفتگوی بھبود يافته با شرکای کاری دولتی،
وزارت خانه ھای مربوطه و ديگر سکتور ھای توسعه يی،پروگرام ماين پاکی افغانستان ميخواھد تا فھم بيشتری را
ميان تمام شرکای کاری ،در رابطه به خدماتيکه اين پروگرام به سکتور توسعه يی ارائه ميکند ايجاد کند .در عين
زمان پروگرام ماين پاکی افغانستان ميخواھد فھم خود را ،در مورد نيازمندی ھا ،توقعات ،و ضروريات مستفيد
شوندگان و آن گروپ از شرکای کاری ايکه بطور مستقيم از فعاليت ھای ماين پاکی متاثر اند ،افزايش دھد
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بوسيله شناسايی پروژه ھای مشخص انکشافی پالن شده ،و ارزيابی تاثيرات ماين ھا و مھمات منفجر ناشده باقيمانده از
جنگ برتطبيق آن ،معلومات جمع آوری شده و برای ازدياد کمک درچنين فعاليتھا استفاده ميشود ،ضمنآمشارکت
رسمی و موثرارتقا مييابد.
بوسيله تالش ھای بھبود يافته دادخواھی ،بشمول تھيه معلومات حمايوی قابل اعتبار ،پروگرام ماين پاکی افغانستان
ميخواھدمطمين ګردد که موضوعات ماين پاکی به سطح دولتی در چارچوب کاری انکشاف اعم از برنامه ھای ملی
داراياولويت ) (NPPsودربدست آوردن اھداف توسعه پايدار )  (SDGسھيم ګردد .در آن وقت پروگرام ماين پاکی
افغانستان در موقفی قرار خواھد داشت تا در بسيج مؤثرمنابع مورد نيازجھت مقابله با تاثير تحليل شده کمک نمايد.

مقاصد ستراتيژيک
 .1شناسايی پروژه ھای توسعه يی پالن شده برای پنج سال آينده ،بررسی تاثيرماين /مھمات منفجر ناشد ٔه
باقيمانده از جنگ باالی آن وبسيج منابع برای پالنگذاری عمليات ھای پاکسازی از  1395الی 1399
)(2020-2016
 .2شامل ساختن چالش ھای ماين و مھمات منفجر ناشد ٔه باقيمانده از جنگ در برنامه ھای ملی دارای
اولويت،اھداف انکشاف پايدارو ديگر پروگرام ھای توسعه يی جھت تسھيل تطبيق مصؤن پروګرام ھای
انکشافی در افغانستان.
 .3شامل ساختن ماين پاکی در پاليسی ھای پروژه ھای انکشافی ،پالن ھای ستراتيژيک واليتی وزارت خانه ھا
و اداراتکليدی دولتی.
 1.3.2ھدف  :2اشتغال با سکتور ھای ديگر
حصول اطمينان ازاينکه وزارت خانه ھا ،ديپارتمنت ھا و ارگان ھای حکومت افغانستان ،ھمچنان سازمانھاو
انستتيوت ھای غير دولتی ملی و بين المللی وشرکای سکتور خصوصی در اين مورد آګاھی دارند و اينکه آنان
اھميت پروگرام ماين پاکی افغانستان را در ستراتيژی ھا ،اولويت ھا و فعاليت ھای خود در نظر داشته باشند.
با ارتقاع اين فھم که  ،ماين پاکی در عمل با موضوعات وسيع انکشاف و امنيت بشری رابطه دارد نسبت به اينکه
بطور سنتی پيشکش ميګردد ،پروگرام ماين پاکی افغانستان متعھد است تا اشتغال رسمی خود را با ديگر سکتور ھا
وسعت بخشد .اينکار وقتی امکان دارد تا اھداف پروگرام ماين پاکی افغانستان به نحوی بطور طبيعی با اھداف
سکتور دولتی ھموجه شوند.
در تمام دوران ستراتيژيک  (2020-2016) 1399-1395پروگرام ماين پاکی افغانستان تصميم دارد تا ارتباط رسمی
خودرا با سکتورھای صحت ،تعليم ،حفاظت اجتماعی و سکتور زراعت ارتقا و توسعه دھد .رابطه آشکار با پروژه
ھای انکشاف زيربنا ھا ،ھمچنان با ادارات وشرکا ييکه ميخواھند بطور مصؤن از منابع طبيعی بھره برداری کنند
حفظ خواھد شدو رابطه قويتر با مؤسسات اقتصادی خصوصی و سکتور امنيت انکشاف داده خواھد شود.
پروگرام ماين پاکی افغانستان کوشش خواھد کرد تا ھمراه شرکای کاری تفاھمنامه ھای دوجانبه را برقرار سازد که
درنتيجه راه ھا ی تطبيق فعاليتھای ماين پاکی مشخص شده تا از حکومتداری خوب ،حاکميت قانون و حقوق بشر
حمايت کند .در ابتدا وزارت خانه ھا درين شامل خواھند بود اما احتماآل UNو ديگر شرکای بين المللی نيز باالحاق با
برنامه مشترک عالقمند اند  .خصوصا ً کوشش درين خواھد بود تا ادغام با سکتور ھای دولتی طوريکه در چارچوب
موجود مشخص ګرديده صورت ګيرد.

مقاصد ستراتيژيک
 .1ادغام ماين پاکی در سکتور تعليمی.
 .2شامل ساختن ماين پاکی در سکتور صحت.
 .3شامل ساختن ماين پاکی در سکتور اقتصاد و ترويج سکتور خصوصی.
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شامل ساختن ماين پاکی در سکتور زراعت و انکشاف دھات.
شامل ساختن ماين پاکی در سکتور حفاظت اجتماعی.
شامل ساختن ماين پاکی در سکتور امنيت.
شامل ساختن ماين پاکی درحکومتداری خوب ،حاکميت قانون و حقوق بشر.
شامل ساختن ماين پاکی درسکتور زيربنا و منابع طبيعی
تشکيل تفاھمنامه ھای دوجانبه با ادارات ساحوی ،ملل متحد و بين المللی برای برنامه ھای مشترک.

 1.3.3ھدف  :3پنج رکن ماين پاکی
فعاليت ھای عملی که بطور مستقيم تعھدات تحت قانون بين المللی بشريرا در رابطه باماين ھای زمينی و مھمات
منفجر ناشد ٔه باقيمانده ازجنگ ھدف قرارميدھند معموالً به پنج رکن تقسيم بندی شده اند )پاکسازی ،آگاھی خطرات
ماين ،امداد با قربانيان ،دادخواھی و تخريب ذخاير( .تحت اين پالن ستراتيژيک ،پروگرام ماين پاکی افغانستان
دوھدف جداگانه را تشکيل داده .اول مربوط به عملکرد پيشگيری کننده و دوم مربوط به عملکرد جوابده است که در
بر ګيرنده فعاليتھای اساسی سکتور ميباشد.
افغانستان متعھد برانجام مسووليت ھای خود تحت ماده پنجم معاھده منع ماين ھای ضد پرسونل الی ضرب االجل تمديد
شده -ختم ) 1401مارچ  (2023ميباشد .برآورده ساختن اين مسووليت ھا يکی ازاھداف ستراتيژيک فراگير ميباشد.
وسيله کليدی برای انجام اينکار پالن کاری پيشنھاد تمديد معاھده منع ماين ھای ضد پرسونل ميباشد که بايد در
ھماھنگی با اين پالن ستراتيژيک انجام شود .اين يک راه آشکار را برای تکميل پاکسازی الی (2023) 1401
مشخص ساخته و منابع مالی مورد ضرورت را نيز مشخص ميسازد.

 1.3.3.1ھدف  :1-3فعاليتھای پيشگيرانه برای کاھش تآثيرات ماين ھا و مھمات منفجر ناشدهٔ باقيمانده از جنگ
مشخص و عملی کردن فعاليتھای موثر و مناسب از طريق سروی ،پاکسازی ،تخريب ذخاير ،آگاھی خطر ماين/مھمات
منفجر ناشد ٔه باقيمانده از جنگ و دادخواھی جھت تقليل تاثيرات فعلی و آينده مھمات منفجر ناشد ٔه باقيمانده از جنگ
باالی مردم و حکومت افغانستان.
عملکرد پيشگيرانه آنھای اند که بعد از عملی شدن احتمال حادثات ماين ھای زمينی ومھمات منفجر ناشده را کاھش
داده و تاثيرات منفی مربوط انسداد ماين ومھمات منفجر ناشد ٔه باقيمانده از جنگ را ازبين ميبرد .فعاليتھای پيشگيرانه
که به شکل درست تعريف ،پالنگذاری وعملی گردد ازين اطمينان ميدھد که ماين ھا ومھمات منفجر ناشد ٔه باقيمانده از
جنگ به مردم و برنامه ھای انکشافی خطرسازنيست .فعاليتھای پيشگيرانه معموالً زيادترين منابع فعاليتھای ماين پاکی
را باخود داشته و بيشترين فايده مستقيم را به افراد متاثرميرساند.
ھدف مھم درينجا اين است تا به وعده ھای که حکومت افغانستان در زمان تصويب معاھده منع ماين ھای ضد
پرسونل کرده متعھد باشد .پيشنھاد تمديد ضرب االجل  2013ھمراه با يک پالن کاری واضح داده شده بود که چگونه
اين کشور تحت اين معاھده الی  (2023) 1401مسووليت ھای خود را بدست خواھد آورد .اين پالن يک سند بسيار
مھم ستراتيژيک است که برای ماين پاکی افغانستان دردوره ستراتيژيک  (2020-2016) 1399-1395تاثيرگذار
ميباشد.
چنين فعاليت عملی زمانی آغاز ميشود که ستندرد ھای تخصصی ماين پاکی اتخاذ شوند تا بتواند ھمکاران و شرکای
کاری را درمورد حل موضوعات ماين ومھمات منفجرناشد ٔه باقيمانده ازجنگ رھنمايی کنند .ستندردھای ماين پاکی
افغانستان )  ( AMASاز  (2006) 1385به بعد بکار رفته اند و مطابق اصول برگذار شد ٔه ستندردھای ماين پاکی بين
المللی ميباشند .قسميکه روشھا وعملکردھای جديد بوجود ميايند ،عملکردھای ستندردھای بين المللی برای ماين پاکی
بررسی ،تجديد و نشر ميشود .اين يکی از اھداف مھم پروگرام ماين پاکی افغانستان می باشد تا معيار ھای امورماين
پاکی افغانستان بررسی و اصالح شود تا کارکنان بتوانند به جديد ترين و موثر ترين عملکرد ھای موجود ه درسکتور
دسترسی داشته باشند.
برخورد با تھديد ،مستلزم اينست که اول بايد خطرات موجوده از بين برده شوند .ھدف پروگرام ماين پاکی افغانستان
اينست تا سروی مناطق را تکميل کند که آنجا اندازه ملوث بودن نامعلوم است و بشکل درست خطرات اخير که بعد از
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جنگ  (2001) 1380بوجود آمده بررسی و از بين برده شود .وقتيکه يک تصوير کامل بوجود آيد ،اولويت بندی
موثر يکجا بااستفاده خوب از روند پاکسازيزمين 1اين اطمينان را ميدھد که ساحات بسيار خطرناک اول در نظر
گرفته می شوند.
گرچه ھدف نھايی اينست که تھديد به شکل کلی ازبين برده شود ،فعالً مھم اين است که اندازه تاثير باالی افراد ملکی
و اندازه حادثات کاھش يابد .اين ازطريق فعاليتھای آگاھی ازخطرات ماين ھمراه با تمرکز خاص جھت حفاظت اطفال
حمايت خواھد شد .ھدف اين است که تالش ھای آگاھی دھی از خطرات ماين با ھمکاری وزارت خانه ھای حکومتی،
استفاده از شبکه ھای اجتماعی و ادارات جامعه مدنی يکجا انجام شود.
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بھبود تالش ھا برای دريافت منابع مالی تا فعاليتھای پيشگيرانه ماين پاکی سرعت يابد.
معلوم کردن اندازه ساحه ملوث با ماين بعد از .(2001) 1380
تکميل سروی مناطق سروی ناشده.
جاری نگھداشتن پالن کاری پيشنھاد تمديد معاھده منع ماين ھای ضد پرسونل.
بھبود ظرفيت برنامه تا به انواع جديد ساحات ملوث جواب داده بتواند.
شامل ساختن تعليمات آگاھی ازخطرات ماين/مھمات منفجر ناشد ٔه باقيمانده از جنگ در فعاليتھای وزارت
خانه ھا ،ادارات جامعه مدنی و شبکه ھای اجتماعی.
حمايت حکومت در قسمت تخريب مھمات  ،مھمات ثبت ناشده پراګنده ،ذخيره شده و غير قابل استفاده ،ودر
مديريت مھمات اسلحه.
کاھش تلفات غير نظاميان به سبب ماين ھا و مھمات منفجر ناشد ٔه باقيمانده از جنگ ،با توجه خاص بر
حفاظت اطفال.
تجديد دوامدار پاليسی ھا و روند ھای پروگرام ماين پاکی افغانستان ،و معيار ھای امور ماين پاکی افغانستان
در مطابقت باستندردھای بين المللی برای ماين پاکی.

 1.3.3.2ھدف  :2-3فعاليت ھای جوابی برای کاھش تاثيرات حادثات ماين و مھمات منفجر ناشدهٔ باقيمانده از جنگ
اتخاذ و عملی کردن فعاليتھای موثر و مناسب بخاطر کاھش تاثيرات حوادث ماين و مھمات منفجر ناشد ٔه باقيمانده از
جنگ بر مردم افغانستان.
عملکردھای جواب دھی آن است که ھدف شان رسيدگی تاثيرات مستقيم و غير مستقيم حوادث ماين و مھمات منفجر
ناشد ٔه باقيمانده از جنگ ميباشد .بسياری اين فعاليت ھا مستلزم تالش ھای دادخواھی به ھدف تضمين حقوق و
نيازمندی ھای قربانيان و اشخاص دارای معلوليت در ستراتيژی ھا ،پاليسی ھا و بوديجه حکومت ميباشد.
يک فعاليت کليدی پشتيبانی و حمايت حکومت در ايجاديک ديتابيس ملی برای معلولين و کمک به قربانيان خواھد
بود .وقتی اين ديتا بيس ساخته شود ،يک فھم دقيق از نيازمنديھا و در فيصله ھای پاليسی و تخصيص منابع آگاھی
خواھد داد.
مقاصد ستراتيژيک
 .1دادخواھی و حمايت حکومت افغانستان در توسعه پاليسی ملی معلوليت وامداد قربانيان.
 .2دادخواھی برای حمايت وزارت خانه ھای دخيل )وزارت کار ،امور اجتماعی ،شھدا و معلولين،وزارت
صحت عامه،وزارت معارف،وزارت امور زنان ،وزارت احيا و انکشاف دھات ،وزارت ماليه ،وزارت
 1سپردن زمين ،پروسه سپردن زمين ملوث به ،و يا مشکوک ملوث به ماين ھا و مھمات منفجر ناشده باقيمانده از
جنگ ،توسط سروی تخنيکی ،غير تخنيکی و پاکسازی عملياتی ميباشد.
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امور خارجه وغيره( در مورد انکشاف و شامل ساختن پاليسی و ستراتيژی ھای مشخص امداد معلوليت/
امداد با قربانيان.
 .3دادخواھی و حمايت از وزارت کار ،امور اجتماعی ،شھدا و معلولين و ديګر وزارتخانه ھا /انستتيوت ھا در
بخش برگذاری يک سروی ملی معيلوليت /امداد قربانيان.
 .4دادخواھی و حمايت وزارت کار ،امور اجتماعی ،شھدا و معلولين ،وزارت صحت عامه و ديگر وزارتخانه
ھا /انستتيوت ھا در بخش توسعه ديتابيس معلوليت.
 .5در روشنی اولويت ھای وزارت ،دادخواھی برای تخصيص منابع مالی بخاطر ارائه مستقيم خدمات برای
فعاليتھای امداد قربانيان /معلولين..
 1.3.4ھدف  :4شامل سازی جندر و تنوع
تضمين بر اينکه تمام جندر و گروه ھای مختلف در کار پروگرام ماين پاکی افغانستان اشتراک داشته و مستفيد شوند،
و ھمچنان پروگرام ماين پاکی افغانستان از فراست و اشتراک جندر و تنوع گروه ھا مستفيد شود.
حکومت به شکل وسيع تالش دارد که برنامه ھای حساس جندر و تنوع را رواج دھد ،پروگرام ماين پاکی افغانستان
ھمچنان ھدف دارد تا نتايج پاليسی جندر و تنوع را در دوران پالنگذاری ستراتيژيک (2020-2016) 1399-1395
تجديد نظر ،توسعه و ارزيابی کند.
پروگرام ماين پاکی افغانستان يک پاليسی جديد جندر و تنوع رابرای عملی کردن پالن در ساحه وسيعتر خود خواھد
داشت ،که شامل تفاھمنامه ھابا وزارتخانه ھای ذيدخل است و ھمچنان بررسی پاليسی ھای موسسات تطبيق کننده
درباره موضوع تشکيل ديپارتمنت ھای مشخص بخاطر جندر و تنوع در داخل ادارات پروگرام ماين پاکی افغانستان،
که با داشتن منابع مشخص تخصيص يافته ،اين موضوع به سطح بلندتر خواھد رفت.
ديپارتمنت ھا مجبور اند ،تضمين کنند که مديريت پروژه جندر و تنوع توسط شامل ساختن موضوع جندر و تنوع در
مرحله ھای فکری ،طراحی ،اجرأ و ارزيابی تطبيق ميګردد .در فعاليت ھای عملی نيزموضوع جندر و تنوع بايد در
نظر گرفته شود.ھمچنان در ميکانيزم ھماھنگی برای تعيين کردن اھداف مشخص کاريابی ،افزايش ظرفيت سازی و
بھبود امکانات حرفه يی در موضوع جندر و تنوع در نظر است .پروگرام ماين پاکی افغانستان در نظر دارد برای
برجسته سازی فوايد عملياتی پالن ،از طريق،کمپاين رسانه يی و ساير وسيله ھای اجتماعی که ضرورت به شمار می
رود ،فعاليت ھای خود را ادامه خواھد داد .توسط تضمين انيکه اھداف بلند و قابل دست آورد تعيين و ارزيابی
ګرديده ،پروگرام ماين پاکی افغانستان درنظر دارد که پيشرفت واقعی را درين رابطه در جريان پالنگذاری
استراتيژيک پنج ساله نشان دھد.
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ترتيب يک پاليسی جندر و تنوع برای پروگرام ماين پاکی افغانستان.
افزايش کاريابی برای زنان ،اشخاص دارای معلوليت و ديگر گروه ھای از نظر افتاده در سطوح مختلف
پروگرام ماين پاکی افغانستان.
ترويج مديريت پروژه ھای حساس جندر و تنوع )مشخص سازی ،طرح ،اجرا ،ارزيابی تاثير(.
افزايش آگاھی در مورد موضوعات جندر و تنوع ميان پروگرام ماين پاکی افغانستان و شرکای کاری.
در نظرداشت بھبود جندر و تنوع در ميکانيزم ھماھنگی )کارت امتيازی متوازن ،بررسی بعد از ماين پاکی
وغيره(.
تشکيل ديپارتمنت ھای جندر و تنوع درادارات پروگرام ماين پاکی افغانستان و تخصيص بوديجه بخاطر
فعاليتھای جندر.
ادامه دادن ظرفيت سازی ديپارتمنت ھای جندر و ترويج نقش آنھا در عملی ساختن پاليسی جندر و تنوع.

 2ترتيب/تدوين ،امضا و تائيدپالن ملی ستراتيژيک ماين پاکی
اين پالن ستراتيژيک در ھر مرحله با ھمکاری فعال شمار زيادی از شرکا انکشاف يافته.2
يک ورکشاپ ابتدايی در اوکتوبر  (1394) 2015برگذار شد که در موارد ذيل بحث صورت گرفت:








سابقه پروگرام ماين پاکی افغانستان ،تاريخچه ،توانايی ھا و ظرفيت ھای فعلی.
وضعيت امروزی افغانستان و روند ھای کليدی که برای پروگرام ماين پاکی افغانستان قابل اھميت اند.
تشخيص و تحليل شرکای کاری.
قوت ھا ،ضعف ھا ،فرصت ھا و تھديد ھای پروگرام ماين پاکی افغانستان.
تشخيص و تحليل خطرات ستراتيژيک پروگرام ماين پاکی افغانستان ،توسعه اھداف مناسب ،مقاصد و
فعاليتھا در پاسخ به ھمين خطرات.
توسعه شاخص ھای مناسب در رابطه با اھداف و مقاصد ستراتيژيک.
موافقه با گروپ ھای کاری مشخص بخاطر اقدامات بعدی در توسعه دادن پالن و اھداف.

بعد از  12نشست سه ساعته مباحثه در جريان نوامبر و دسمبر  ،(1394) 2015گروپ ھای کاری برای ھر مقصد و
ھدف سراتيژيک ،پالن ھای واضح به شمول پالن ھای کاری ،شاخص ھا ،جدول ھای زمانی ،مراحل کليدی و
خطرات ناشی از آن را در آينده ترتيب نمودند .نتايج بدست آمده از بحث ھای گروپی برای گرفتن نظريات شرکای
کاری به آنان فرستاده شد.جاللتمآب وزيردولت درمديريت حوادث طبيعی و اموربشردوستانه ويس احمد برمک ،در
نشست اخير ورکشاپ شرکت کرده و حمايت شخصی و تائيد خود را ازپروسه توسعه پالن ملی ستراتيژيک ماين پاکی
و اھميت آن را به حکومت افغانستان بيان نمود.
ھمچنان در پايان جنوری  (1394) 2016يک ورکشاپ ديگر نيز به ھمين منظور داير گرديد تا نتايج مباحثات گروپ
ھای کاری را به بررسی گيرد ،در نظر ګرفتن استقامت عمومی واراييه پالن و موافقت در رابطه به ساختار عمومی
و محتويات پالن ملی ستراتيژيک ماين پاکی داشته باشد .جاللتمآب ويس احمد برمک وزير دولت در مديريت حوادث
طبيعی و امور بشردوستانه در اين نشست نيز اشتراک کرده ،حمايت شخصی و تعھد خود را در مورد پروگرام و
پالن ملی ستراتيژيک ماين پاکی بيان نمود که اين پالن حمايت کامل تمام شرکا را باخود دارد.

 2لست مکمل شرکای که در پروسه توسعه پالن ملی ستراتيژيک ماين پاکياشتراک کردند در ضميمه  Bھمين پالن
گنجانيده شده است.
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 3مبحث ستراتيژيک
پروگرام ماين پاکی افغانستان اولين برنامه بشردوستانه پاکسازی ماين ومھمات منفجرناشد ٔه باقيمانده ازجنگ در جھان
است ،که تحت حمايت دفتر ملل متحد برای ھماھنگی امور بشردوستانه در سال  (1989) 1368تشکيل شد .در
 ،(2002) 1381بعد از مداخله جامعه جھانی در افغانستان و سقوط طالبان يک سال قبل از آن ،حکومت افغانستان از
دفتر خدمات ماين پاکی ملل متحد خواست تا مرکز ماين پاکی ملل متحد برای افغانستان را اداره کند و حمايت ظرفيت
سازی به ديپارتمنت ماين پاکی ) (DMCداده شود .در جنوری (1387) 2008حکومت ،از طريق ھيات بين الوزارتی
) (IMBمسووليت ديپارتمنت ماين پاکی را برای انسجام ماين پاکی تحت ادارۀملی آمادگی مبارزه باحوادث
درافغانستاندر آورد تادفتر خدمات ماين پاکی ملل متحد و مرکز ماين پاکی ملل متحد برای افغانستان يکجا کار کنند.
ادارۀ ملی آمادگی مبارزه با حوادث و رياست انسجام و ھماھنگی ماين پاکی از طرف دفتر خدمات ماين پاکی ملل
متحد/مرکز ماين پاکی ملل متحد برای افغانستان حمايت ميشود و مسووليت عمومی پاليسی و رھبری برنامه ھا را
دارد .کارمندان رياست انسجام و ھماھنگی ماين پاکی و مرکز ماين پاکی ملل متحد برای افغانستان در دفتر مرکزی
کابل و ھفت دفترساحوی فعاليت دارند ،و مسووليت ھماھنگی ،پالنگذاری ،اولويت بندی ،مديريت کيفيت ،انکشاف
ظرفيت ،مديريت معلومات ،دادخواھی ،ارتباط و بسيج منابع برنامه ھا را برعھده دارند.
اجرای فعاليت ھای ماين پاکی از طرف شماری از مؤسسات غير دولتی ماين پاکی ،شرکت ھای ماين پاکی تجارتی
ملی و بين المللی و بعضی وزارتخانه ھا صورت می گيرد.

 3.1وضعيت سياسی ،اقتصادی و اجتماعی در افغانستان
 3.1.1قانون بين المللی بشری
افغانستان يک دولت عضو معاھده منع ماين ھای ضد پرسونل و معاھده مھمات خوشه ای است .افغانستان معاھده
سالح ھای رايج ) (CCWرا امضا نموده و معاھده ملل متحد را برای حقوق اشخاص دارای معلوليت قبول نموده
است.
 3.1.2برخورد و نا امنی
افغانستان برای مدت بيشتر از سه دھه دچار جنگ و نا امنی بوده ودر  ١۴سال گذشته ،قوای بين المللی و دولت
افغانستان بطور دوامدار ھمراه با مخالفين دولت در جنگ می باشند .تا حال برای مذاکره و راه حل سياسی ،پيشرفت
خيلی کم صورت گرفته ،گرچه تالش ھای اخير باحمايت بين المللی برای آغاز گفتگو ھای صلح برای گفتگو ھای
مستقيم ميان حکومت و مخالفين مسلح پيشرفت محدود صورت گرفته است .افغان ھااميدوار اند که در مورد صلح
پيشرفت بيشتر خواھد آمد ،گرچه اين واقعيت است که اقدام ھای بزرگ برای پيشرفت ،زمان گير خواھد بود.
شبکه ھای غير رسمی قدرت ،بشمول ساختار قبيلوی و قومی و ھمچنان قدرت ھای که ارتباط به قوماندانان سابقه
جھادی دارند در شکل دادن حالت سياسی ،اجتماعی و اقتصادی افغان ھاتاثير گسترده دارد .نبود حاکميت قانون
بخصوص در ساحات دور دست ،باعث جنگ و جدال بر سر زمين و منابع اقتصادی ميان گروه ھای مختلف شده که
باعث نا امنی شده و زمينه را برای نا امنی مساعد ساخته اند.
وضعيت نا امنی و کمبود فرصت ھای که با موجوديت امنيت آنھا ممکن است يکی از علت ھای عمده بحران
مھاجرين  (2016/2015) 1394می باشد .درحاليکه مھاجرت يک معضل است که اروپا و ممالک ھمسايه سوريه با
آن روبرو اند ،ولی عواقب جدی و گسترده برای افغانستان دارد ،که مشکل فرار افرادتعليم يافته ،توانا و با استعداد از
کشور ميباشد که آنھا در جستجوی وضعيت بھترھستند و يا اقالً فرصت ھای که بتوانند زنده گی شان بھبود يابد.
پروگرام ماين پاکی افغانستان بطور تقريبی در گروی اين حلقه شوم بوده که فعالً وضعيت را وخيمترساخته اند؛ از
يک طرف اشخاص خوب ترک وطن می کنند و از سوی ديگرھم نا امنی ھا درھرطرف ادامه دارد .که انجام کار را
برای پروگرام ماين پاکی افغانستان دشوارترساخته است ،در چنين وضعيت پيشرفت متوقف است ،افراد بيشتر ترک
8

وطن ميکنند .اما مثل اکثر دوران ھای نادرست ،اگر اين حالت معکوس شده بتواند اين دوران خوب شده ميتواند ؛ اين
چيزيست که پروگرام ماين پاکی افغانستان ميتواند انجام دھد  ،اين بيشتر سبب تشويق انکشاف ميګردد  ،و اشخاص
کمتری مايل در جنگ سھيم ميګردند،افراد کمی وطن راترک می کنند .افراد توانا دوباره بر می گردند که در اين
صورت اجرای کار پروگرام ماين پاکی افغانستان آسان تر می شود.
ھمينطورپروگرام ماين پاکی افغانستان خود را در برنامه ھای بھبودی و پيشرفت افغانستان منحيث يک عنصر بيطرف
ميشمارد .از سوی ھم پروگرام ماين پاکی افغانستان در حال پروسه انتقال به مالکيت کامل ملی می باشد ،اما اقداماتی
بايد صورت ګيرد به مثابه شواھد بعدی ادغام برنامه با حکومت مرکزی.
 3.1.3مبحث اقتصادی و جغرافيايی
افغانستان يکی از فقيرترين کشور ھای جھان است .از  (2001) 1380بدينسو کمک ھای مالی بسياری را برای
پيشرفت اقتصادی به خود جلب کرده و حکومت افغانستان اکنون نيز تا حد زيادی متکی بر کمک ھای مالی جھانی
است .اقتصاد افغانستان تا حد زياد متکی بر زراعت و تجارت داخلی است؛ تقريبا ً  ٪85نفوس کامالً بر عايدات
زراعتی و مواشی متکی ميباشند .تقريبا ً  ٪12زمين کشور قابل زرع بوده که نصف آن تحت زراعت ميباشد .از اينرو
زندگی متکی بر زراعت و مواشی تا حد زياد وابسته بر زمين ھای للمی و علفچر ھا ميباشد.
جغرافيايی فيزيکی افغانستان،پروگرام ماين پاکی افغانستان را به چالش ھا مواجع ساخته است که بسياری ساحات
کشور از زيربنا ھای اساسی و مراکز نفوس دور بوده و تنھا از طريق سرک ھای خامه قابل دسترس اند .ھمچنان
اقليم ،دارای زمستان ھای بسيار سرد و دارای برف ،بعداً تابستان بسيار گرم که باالی ساحه کار محدوديت ھای زياد
را وضع ميکند.
اقتصاد غير قانونی ،خصوصا ً در رابطه با زرع کوکنارکه بشکل گسترده ھنوز ھم وجود دارد .يگانه اميد بزرگ
برای آينده ی اقتصاد افغانستان ،دارايی ھای معادن آن ميباشد .افغانستان دارای بعضی منابع طبيعی است و شماری از
پروژه ھا با حمايت سرمايه گذاری ھای بين المللی ،به بھره برداری از معادن آغاز شده اند.
پيشرفت اقتصادی تا حد زياد وابسته بر ساحه امن و پاک از مھمات منفجر ناشد ٔه باقيمانده از جنگ بشمول ماين ھا و
مھمات منفجر ناشده ميباشد .تحليل اخير پروگرام ماين پاکی افغانستان نشان ميدھد که تقريبا ً  77.5کيلومتر مربع زمين
زراعتی 361.3 ،کيلومتر مربع زمين علفچر 29 ،کيلومتر مربع زمين رھايشی 89.6 ،کيلومتر مربع سرک ھا و
ديگر زيربنا ھا و  4.4کيلومتر مربع منابع آب توسط موجوديت ماين ھا و مھمات منفجر ناشد ٔه باقيمانده از جنگ
مسدود شده اند.
 3.1.4حمايت بين المللی
در طول مدت پروگرام ماين پاکی افغانستان،افغانستان از حمايت جامعه بين المللی برخوردار بود ،ولی در سال ھای
اخير تا اندازه ای در اين حمايت ھا کا ھش بوجود آمده است ،ھمچنان چالش ھای که افغانستان با آن روبرو است،
در رسيدن به اھداف مشخص شده از سوی پيشنھاد تمديد معاھده منع ماين ھای ضد پرسونل و مبارزه دوامدار
بخاطرتسھيل انکشاف؛ طوری اند که نميتوان توقع داشت که حکومت افغانستان به تنھايی خود بر اين چالش ھا غلبه
نمايد.
شکل  .١گراف پايين مصارف ماين پاکی را ازسال  1991بدينسو نشان ميدھد.
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 3.2وسعت مشکل
ناشده باقيمانده از جنگ
 3.2.1ماين ھای زمينی و مھمات منفجر
ٔ
بر اساس نتايج سروی فعلی و تحليل دستاوردھا ،تا حال تقريبآ ً  ٪78زمين ملوث با ماين و مھمات منفجر نا شده
باقيمانده از جنگ افغانستان پاکسازی شده ٪22 .ساحه باقيمانده شامل  4293ساحات ثبت شده ی ماين/مھمات منفجر
ناشد ٔه باقيمانده از جنگ بوده که اين ساحه  611کيلومتر مربع را تحت پوشش قرار ميدھد و بطور مستقيم  1570قرآ
رادر  254ولسوالی مربوط به  32واليت را متآثر ساخته است 3 .ادامه جنگ در کشور به معنی اينست که امکان
دارد ،مناطق ملوث به ماين و مھمات منفجر نا شده باقيمانده از جنگ گسترش يابد.
شکل  :٢وضيعيت ملوث بودن اففانستان با ماين ھا و مھمات منفجر ناشده بر اساس ماه اپريل سال ٢٠١۶

از ساحه شناسايی شده باقيمانده  ٪44.7 ،دارنده ماين ھای ضد تانک ٪40 ،ماين ھای ضد پرسونل و  ٪15.3مھمات
منفجر ناشد ٔه باقيمانده از جنگ ميباشد .بسياری ازين ساحات ملوث باقيمانده از جنگھای -1979) 1369-1358
 (2001-1995) 1380-1374 ،(1994-1991) 1373-1370 ،(1990بوده و بعضی از مواد باقيمانده از جنگ ھای
بعد از  (2001) 1380ميباشد.
ماين ھا و مھمات منفجر ناشد ٔه باقيمانده از جنگ سابقه ،در سال  2015ھر ماه بطور اوسط  22تن کشته و زخمی
داشت .در طول تمام مدت پروگرام ماين پاکی افغانستان ،شاھد شمار بيشترين تلفات از مھمات باقی مانده از جنگ)
مھمات منفجر ناشد ٔه باقيمانده از جنگ(بوده که بعد از آن ماين ھای ضد پرسونل ميباشد .از آغاز برنامه تا حال 4879
تن افراد ملکی قربانی ماين ھای ضد پرسونل شده اند 935 ،تن از ماين ھای ضد تانک 191 ،از بمب ھای خوشه
يی و  13730ديگر از مھمات منفجر ناشد ٔه باقيمانده از جنگ،بوده اند.

 3آمار الی  10حوت  1) 1394مارچ (2016
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 3.2.2مواد انفجاريه تعبيه شده با پليت فشاری
در سال ھای اخير مھمترين روند افزايش تلفات ازاثر مواد انفجاريه تعبيه شده با پليت فشاری بوده که بحيث منبع تلفات
استفاده شده است .اگر تلفات از اثرمواد انفجاريه تعبيه شده با پليت فشاری ھمراه با ديگرماين ھا و مھمات منفجر
ناشد ٔه باقيمانده از جنگ مقايسه شود ،بطور اوسط ماھانه در سال  2015به  108تن افزايش ميابد4.در ٪86 ،2015
تلفات راپورداده شده از مواد انفجاريه تعبيه شده با پليت فشاری بود.
مواد انفجاريه تعبيه شده با پليت فشاری در جريان جنگھای اخير ميان نيروھای حکومتی ،نظاميان بين المللی و
مخالفين مسلح دولت تقريبا ً در ھر واليت کشور باقيمانده اند .طی معاھده منع استفاده ماين ھای ضد پرسونل:

ماين ضد پرسونل طوری ديزاين شده که با نزديک شدن ،توسط فشار و يا با تماس انفجار نموده و باعث زخمی و يا
کشته شدن يک يا چند تن ميگردد)) .ماين((آن جنگ افزار است که زير و يا نزديک زمين يا در سطح ساحه جابجا
شده که توسط نزديک شدن و يا تماس توسط شخص و يا وسيله نقليه انفجار ميکند.
مواد انفجاريه تعبيه شده با پليت فشاری نيز کامالً ھمين قسم کار ميکنند و ھمينگونه افغانستان ،پاکسازی اين نوع
ساحات ملوث را بخش از چالش معاھده اوتاوا ميداند.
 3.2.3ساحات تطبيقات نظامی
نيروھای نظامی بين المللی که توسط اياالت متحده امريکا رھبری ميشوند ،ساحات تطبيقات نظامی را برای تمرين و
آزمايش سالح ھای منفجره بخود ساخته و استفاده کردند .در چنين موارد بعضی از مواد ھای انفجارياستفاده شده کار
نمی کنند ،به شکل مواد انفجاری باقی می مانند ،که مھمات منفجر ناشده باقيمانده يک خطر بالقوه برای مردم ملکی
در ساحات تطبيقات متروک ميباشد  .سروی ھای که تا حال صورت گرفته حدود  1111کيلومتر مربع ساحات
تطبيقات نظامی را در  18واليت کشور شناسايی کرده که پاکسازی آن ادامه دارد .امکان دارد که ساحات تطبيقات
نظامی ديگر در سروی ھای بعدی شناسايی شوند.
 3.2.4آزادی فعاليت کردن
طوريکه فعال جنگ ادامه دارد و به ساحات مختلف کشور گسترش يافته ،توانايی پروگرام ماين پاکی افغانستان را به
منظور فرستادن کارمندان خود برای کار عملی در ساحه محدود ساخته ،در سال ھای اخير ،از دست گروه ھای
مخالف دولت و مجرمين ،کارمندان ماين پاکی ربوده ،اختطاف و کشته شده اند .در اين صورت تيم ھای سروی
نميتوانند به بعضی ساحات کشور دسترسی يابند ،و نميتوانند فھم دقيق از حالت فعلی و اندازه ملوث بودن ماين ھا
بدست آورند ،تيم ھای آگاھی دھی نميتوانند به منظور آگاھی دھی به ساحات بروند و با مردم تحت خطر کمک کنند
و آنھا را از خطرات آگاه سازند.

 3.3ظرفيت ھا ،توانمندی ھا و دستاوردھای پروگرام ماين پاکی افغانستان
 3.3.1ظرفيت ھا و توانمندی ھا
تقريبا ً  23مؤسسه غير دولتی ملی و بين المللی و  28شرکت تجارتی ماين پاکی فعالً و يا قبالً در عملی ساختن پروژه
ھای ماين پاکی در پروگرام ماين پاکی افغانستان مصروف فعاليت بودند .مؤسسات غير دولتی از آغاز برنامه در
افغانستان فعال بودند .شرکت ھای تجارتی )ملی و بين المللی( بعد از سال  (2002) 1381فعاليت ھای خودرا آغاز
کردند و بيشتر شان در حمايت پروژه ھای انکشافی مصروف بودند.
افغانستان از پرسونل مسلکی با استعداد ،با تجربه تخنيکی و عملياتی استفاده ميکند .سلسله فکتور ھای که باعث
موجوديت پرسونل مناسب برای فعاليتھای پروگرام ماين پاکی افغانستان اند چنين است:
 4مطابق معلومات يوناما
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کاھش در اندازه فعاليتھای پروگرام ماين پاکی افغانستان – به معنی اين است که شماراشخاص کارا و با
تجربه نسبت به وظايف موجود بيشتر است.
نا امنی در بعضی ساحات کشور باعث شده است که بعضی از کارمندان با استعداد در بخش ماين پاکی کار
نکنند ،مبادا مورد ھدف گروھای مخالف دولت قرار گيرند.
روند مھاجرت بطرف اروپای شمالی -غربی باعث کمبود افراد کارا و ماھر در اين بخش شده است.

فعالًاز  9126تن ،پروگرام ماين پاکی افغانستان برای نگھداری توازن و کاھش اندازۀ فعاليت ھای خود امکان دارد
کارمندان با تجربه را برای مديريت درست برنامه ھا نگھداری کند.کارمندان پروگرام ماين پاکی افغانستان در ساحه
کار مصروف کاراند که ازسوی  3097کارمند ديګر حمايت ميشوند.
پروگرام ماين پاکی افغانستان توان انجام تمام عملکرد ھای کليدی تحت اثر ارگان ماين پاکی ميباشد که شامل:






عمليات ھای پاکسازی ماين/مھمات منفجر ناشد ٔه باقيمانده از جنگکه شامل تخريب مھمات منفجره ) (EODو
پاکسازی مواد انفجاريه تعبيه شده با پليت فشاری می باشند.
کمک با قربانيان
تعليمات آگاھی خطر ماين/مھمات منفجر ناشد ٔه باقيمانده از جنگ
دادخواھی
تخريب ذخاير

پروگرام ماين پاکی افغانستاناز  2003بدينسو درمديريت ذخاير مصروف فعاليت می باشد) .سالمتی و امنيت فيزيکی
مھمات و مديريت ذخاير مھمات( ،ھمچنان عملکرد ھای را که تحت مسووليت وزارت دفاع ملی می باشد ،نيز
برعھده دارد .پروگرام ماين پاکی افغانستان حمايت تخنيکی برنامه ھای ماين پاکی را مھيا کرده و برنامه ھای ملی
ماين پاکی ديگر را نيز در بعضی نقاط آماده ميسازد و شماری از کارشناسان پروگرام ماين پاکی افغانستاندر پروگرام
ھای ماين پاکی به سطح جھان مصروف فعاليت ھستند.
مرکز ماين پاکی ملل متحد برای افغانستان يک اداره بسيار توانا بوده که در مناطق مختلف جھان فعاليت ميکند .سيستم
مديريت کيفيت اين اداره بطور رسمی در مقابل نيازمنديھای  ISO 9001تصديق شده است ،که بعداً وسيله قوی برای
حمايت مديريت کيفيت در پروگرام ماين پاکی افغانستان اتخاذ گرديد .مھمترين آن استفاده ميتود کارت ميزان اندازه
گيری برای نظارت کارموسسه تطبيق کننده است وحال استفاده اين برای فعاليتھای داخلی خود مرکز ماين پاکی ملل
متحد برای افغانستان ميباشد .شماری از برنامه ھای ماين پاکی ملی در نقاط جھان ميخواھند سيستم خود را بر اساس
مادل افغانی بسازند.
مديريت معلومات پروگرام ماين پاکی افغانستان به دور سيتسم معلوماتی برای ماين پاکی ) (IMSMAميچرخد ،ھمراه
با بعضی وسايل ديگر تحليلی )بشمول کارت ميزان اندازه ګيری( تا پيشرفت کار را نظارت کند و بشکل دوامدار
پروسه ھای بھبودی را در سطح برنامه و عمليات حمايت کند.
 3.3.2دستاوردھا تا اکنون
شايد بزرگترين دستاورد پروگرام ماين پاکی افغانستان ھمين باشد که مبارزه عليه ماين ھا و مھمات منفجر ناشد ٔه
باقيمانده از جنگ را ادامه داده ،در حاليکه مبارزه و جنگ واقعی تقريبا ً بشکل دوامدار به مدت بيست و ھفت سال
5
است که ادامه دارد .دراين مدت پروگرام ماين پاکی افغانستانماين ھا را به اين آمار کشف و تخريب کرده است:



بيشتر از  702483ماين ضد پرسونل
تقريبا ً  29119ماين ضد تانک

 5تمام آمار از پايان فبروری  2016ميباشد.
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بيشتر از  18مليون مھمات منفجر ناشد ٔه باقيمانده از جنگ

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




بيشتر از  1029کيلومتر مربع ميدان ماين
بيشتر از  1031کيلومتر مربع ميدان جنگ
بيشتر از  140کيلومتر مربع ساحات تطبيقات نظامی

در طول مدت پروگرام ماين پاکی افغانستان بيشتر از  21مليون نفر از تعليمات آگاھی خطرماين بھره مند شده اند.
ھمچنان در مجموع  117ولسوالی و  2710قريه از خطرماين پاک اعالن شد .اسناد بدست آمده از سروی نشان
ميدھد که پاکسازی زمين در وضعيت اقتصادی مردم ساحه و زنده گی شان تغيير بسيار مثبت آورده است .در اين
صورت ارزش زمين بلند رفته ،پروژه ھا و فرصت ھای انکشافی امکان پذيز شده اند و مردم در يک سکون فکری
بھتر زندگی دارند.

 3.4جنبه ھای محيطی
محيط برای پروگرام ماين پاکی افغانستان يک موضوع مھم ستراتيژيک ميباشد .اين پالن نشان دھنده تاثيرات پروگرام
ماين پاکی افغانستان بر محيطی که در آن کار ميکنند و تاثير محيط بر پروگرام ماين پاکی افغانستان می باشد.
 3.4.1تاثيرات محيطی و پروگرام ماين پاکی افغانستان
فعاليتھای ماين پاکی امکان زياد دارد که محيط را بطور منفی متاثر کند .معيار ھای امور ماين پاکی افغانستان از قبل
بعضی مالحظاترا در باره محيط با مشخصات آن منعکس ساخته است ،ولی ھدف اين است که تالش ھای منظم
بخاطر ساختار ،اجرأ ،نظارت و ارزيابی فعاليتھا درين راستا به صورت منظم عملی گردد.
بخاطر آشکار کردن اين موضوع در پروگرام ماين پاکی افغانستان ،و بخاطر ايجاد تھداب برای اقدام ھای جدی
محيطی يک پاليسی بايد تشکيل داده شود و در اختيار تمام موسسات تطبيق کننده و شرکا قرار گيرد.عالوتآ برای
بررسی بيشتر معيارھای فعلی جھت کاھش آلودگی ھوا ،آب و زمين ناشياز فعاليت ھای پروگرام ماين پاکی
افغانستان ،چھار ساحه تمرکز شناسايی شده است:





بررسی و فھم تاثيرات واحد ھای ماين پاکی تخنيکی بر محيط ،بخصوص با در نظر داشت ساختار خاک و
استفاده بعدی.
بھبودفھم در مورد تاثيرات سوزاندن در ساحه باز و تخنيک ھای تخريب در ساحه باز جھت تخريب
ماين/مھمات منفجر ناشد ٔه باقيمانده از جنگ ،و ايجادمعيارھا برای کاھش چنين تاثيرات.
بھبودفھم در مورد تاثيرات منفی فعاليتھای پروگرام ماين پاکی افغانستان بر ساحات تاريخی ،و ايجادمعيارھا
برای کاھش اين تاثيرات.
عملی کردن معيارھا برای کاھش ضايعات )مواد و انرژی( که از فعاليتھای پروگرام ماين پاکی افغانستان
بوجود ميايند.

محيط يک موضوع عرضی است ،که وابسطه به تمام فعاليتھای پروگرام ماين پاکی افغانستان ميباشد ،ولی اين قبول
شده است که بيشترين تاثير در عملکرد ھای پاکسازی و سروی ميباشد .ھمينطور يک ھدف ستراتيژيک مشخص به
محيط در ھدف  1-3وجود دارد.
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 3.4.2تاثيرات محيطی باالی پروگرام ماين پاکی افغانستان
درحاليکه محيط تحت تاثير فعاليتھای پروگرام ماين پاکی افغانستان است ،ھمينطور پروگرام ماين پاکی افغانستان تحت
اثر سلسله تاثيرات خارجی محيطی ميباشد .محيط فيزيکی ،توپوگرافی و جغرافيايی ،ھمچنان ھوا و اقليم بخش ھايی از
ساختار ھای کليدی را تشکيل ميدھند که پروگرام ماين پاکی افغانستان در آن فعاليت ميکند.
محيط باالی چی ،کجا و چی وقت ،فعاليتھای که پروگرام ماين پاکی افغانستان انجام ميدھد محدوديت ھای را وضع
ميکند .حاالت محيطی يک پشت صحنه برای پالنگذاری ،اولويت بندی ،و اجرأت پروگرام ماين پاکی افغانستان را
طرح ميکند وعموما ً از طرف کارمندان پروگرام ماين پاکی افغانستان بخوبی درک شده است .با وجود اين ،ھنوز ھم
اينھا منبعی جھت ايجاد ترديد شمرده شده و باعث مصارف اضافی در بعضی فعاليتھای پروگرام ماين پاکی افغانستان
ميشوند.
تاثيرات عمومی اقليم )مانند ذوب شدن پارچه ھای بزرگ برف بر دامنه ھای کوه ھا( ،ھمچنان تاثيرات حوادث گسسته
ھوا )مانند سيالب و برف کوچ ھا( شايد باعث تغير سطح زمين و انتقال ماين ھا و مھمات منفجر ناشد ٔه باقيمانده از
جنگ به ساحات جديد و غير متوقع شود.
پروگرام ماين پاکی افغانستان مانند ساير نفوس افغانستان از خطرات و عواقب حوادث طبيعی متاثر است .در عين
زمان پروگرام ماين پاکی افغانستان بطور غير معمول در موقف خوب قرار دارد تا به اين گونه حوادث جواب داده
عواقب آنرا باالی جامعه افغانی و حکومت کاھش دھد.
پروگرام ماين پاکی افغانستان دارای شماری ازتوانمندی ھای عملی مانند کمک ھای اوليه ،ترانسپورت و حفر کاری
تخنيکی و منابع زياد؛ بشمول کارمندان که با عملياتھای ساحات دوردست با حمايت کم و يا بدون حمايت خوب بلديت
دارند،می باشد.
يک کانفرانس برای جوانب حوادث دردوشنبه تاجکستان در سال  (2014) 1393برگذار شد که در آن يک سلسله
پيشنھادات مربوط به آمادگی پروگرام ماين پاکی افغانستان در مورد کمک عمليات ھای بھبودی از حوادث داده شد.
اين پالن ستراتيژيک اھميت توانمديھای پروگرام ماين پاکی افغانستان را درين مورد درک کرده و يک ھدف
ستراتيژيک را برای بھبود ھمکاری با ادارات ديگر سيستم جواب دھی حوادث افغانستان مشخص نموده.

 3.5ارزيابی ،بررسی و تحليل
يک ارزيابی بيرونی اخير که از طرف  Samuel Hallدر 6(2014) 1393صورت گرفت فعاليت قوی برنامه را
نشان ميدھد ،در عين حال يک حالت متضاد را نشان ميدھد که با وجود پيروزی چندين ساله ،مشکل است تا پايداری
پروگرام ماين پاکی افغانستان را مطمينآ پيشبينی کرد.
ارزيابی نشان داد که دربخش ھای موثريت پيشرفت زيادی صورت گرفته ،در بخش عملکردھای اساسی ،انسجام و
ھماھنگی که کامالً ملی بوده ،ولی در مصارف عملياتی کاھش قابل مالحظه وجود دارد.کاھش در مصرف ماين پاکی
دريک متر مربع که از سيستم نظارت جدی مانند کارت ميزان اندازه ګيری بوجود آمد.
کاھش بوديجه بر توانمندی رسيدن به اھداف و مقاصد تاثيرات منفی دارد.
اين راپور سه ھدف اساسی را مشخص کرد که بايد به آن توجه شود :انتقال به مالکيت ملی؛ ترويج جندر و تمرکز
بيشتر بر تاثير و امداد با قربانيان .انتقال به مالکيت ملی درين پالن به حيث ھدف مشخص ستراتيژيک اتخاذ نگرديده،
بخاطريکه اين يک تعھد جداگانه بلند مرتبه در خود ادارۀ ملی آمادگی مبارزه با حوادث و رياست انسجام و ھماھنگی
ماين پاکی ميباشد .راپور "سامويل ھال" نشان داد که تا حال اين دشوار است که تاثيرات انکشافی غير مستقيم کار
پروگرام ماين پاکی افغانستان را اندازه کنيم .اھداف دوم و سوم که از طرف " سامويل ھال" مشخص گرديده ،نيازمند
توجه بيشتر ميباشند ،ھمچنان نياز عمومی برای فھم بھتر تاثير درين پالن صريحا بيان گرديده است.
نتايج ارزيابی تا حد زياد با نتايج بحث ھا و ورکشاپ ھای شرکای کاری در جريان پروسه پالنگذاری ستراتيژيک
يکسان ميباشد .مذاکرات ورکشاپ اول پالنگذاری ستراتيژيک فھم حالت انکشاف را مشخص کرد ،قسميکه اين باالی
6ماين پاکی در افغانستان :يک قصه کاميابی در خطر ،سميول ھال .2014
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ماين پاکی تاثير داشته و رابطه ضعيف با دولت منبع ابتدايی خطر ستراتيژيک است .مشارکين درباره اھميت موضوع
جندر و تنوع برای موثريت ،مثمريت آينده برنامه و قبوليت آن برای جھانيان درک آشکار داشتند.
نتايج و پيشنھادات راپور " سامويل ھال" حاميقوی برای فيصله ھای مشارکين پالنگذاری ستراتيژی وانتخاب اھداف
و مقاصد ستراتيژيکبرای پالن ملی ستراتيژيک ماين پاکی بوده است.
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 4پالن ھای عملياتی
پالن ھای عملياتی برای ھر يک ازمقاصد ستراتيژيک تحت اھداف ستراتيژيک مختلف ساخته شده .پالن ھای عملياتی
اقدامات و مراحل کليدی را مشخص ميسازد که در دوران مدت اين پالن ستراتيژيک به آن پرداخته شود ومسؤليت ھا
برای ھرعمليات انفرادی به سازمان ھای داخل پروگرام ماين پاکی افغانستان اختصاص داده شده است.
در مورد مسؤليت ھای تعريف شده با وزارتخانه ھا و ادارت توافق بعمل آمده است ،برای ھرعمليات موافقت شده،
مراحل کليدی ھمراه با تاريخ ھدف تعين شده است .زمانبندی يا مايلستون ھا ھمراه با تاربخ معين آن برای ھر عمل
توافق شده ارتباط داده شده است .شاخص ھای ستراتيژيک ،خطرات مربوطه و راه ھای کاھش خطر امکان پذير
برای ھر فعاليت مشخص گرديده .توضيحات تمام پالن ھای عملياتی در ضميمه  Aھمين پالن گنجانيده شده است.
پالن ھای اجرايی مفصل ،ھمراه با ھر يک فعاليتستراتيژيک توسط اداراتمسوول ايجاد خواھد شد.

 4.1تسھيل انکشاف
پالن ھای عملياتی برای ھدف تسھيل انکشاف بر اساس آگاھی بھتر در پروگرام ماين پاکی افغانستان در مورد چندين
پالن انکشافی سطح بلند که از طرف وزارتخانه ھای مختلف و بطور جمعی درسطح دولت ميباشد ،طوری قابل اجرأ
است که ازمراجع مربوطه پيشنھاد معلومات کامل شود ،و تضمين اينکه پروگرام ماين پاکی افغانستان در ھيات
فيصله کنندگان انکشاف کليدی در سطوح مناسب حکومت موجود باشد .بخصوص ،اين در نظر گرفته شودکه رياست
انسجام و ھماھنگی ماين پاکی در کميته ھای آينده برنامه اولويت ملی) (NPPحضور داشته باشد .اينجا روابط چند
جانبه مھم با پالن ھای عملياتی مختلف مربوط به ) اشتغال با سکتور ھای ديگر( وجود دارد.
در عين زمان يک رويکرد فعال برای تعقيب روابط باسکتور انکشافی دولت اتخاذ خواھد شد ،بشمول پيشنھادات
برای تائيد اينکه جنبه ھای ماين پاکی در پالن گذاری انکشافی در نظر گرفته شود .برای اين کار اتخاذ يک رويکرد
7
رسمی برای بررسی اينکه قبل از صدور اجازتنام ٔه پروژ ٔه ،موضوعات ماين پاکی در نظر گرفته شده يا خير.

 4.2ھمکاری با سکتور ھای ديگر
موثر و مداوم با شماری از وزارتخانه ھا و سکتور
پالن ھای عملياتی ھدف  2مربوط انکشاف روابط ساختار يافتهٔ ،
ھای ديگر که شايد بر فعاليتھا و فيصله ھای پروگرام ماين پاکی افغانستان تاثير داشته باشند و يا متاثر شوند ،در
چرخش اند .رويکرد ابتدايی برای اجرأ اين؛ امضا تفاھمنامه با وزارتخانه ھا و ادارات ديگر ،يکجا با فعاليتھای
آموزشی و ارتقای آگاھی بخاطر افزايش فھم شرکای کاری ،و بخاطر باال بردن فھم کارمندان پروگرام ماين پاکی
افغانستان درباره نيازمنديھا ،توقعات و رويکرد ھای شرکا.
پروگرام ماين پاکی افغانستان در نظر دارد تا رابطه اش را با سکتور بشردوستانه ماين پاکی به سطح منطقوی و بين
المللی افزايش دھد .بخاطر اين پالن ستراتيژيک دارای ايجاد يک ميکانيزم ھماھنگی و انسجام منطقوی ميباشد که از
طريق وزارت خارجه فعاليت خواھد کرد.

 4.3پنج رکن – اقدامات پيشگيرانه
پالن ھای عملياتی مربوط به ”ماين پاکی پيشگيرانه“ مبنی بر استفاده بھتر اطالعاتو آگاھی در سطح ستراتيژيک
ميباشد .اين فعاليتھا شامل ھمکاری بھتر با ادارات دولتی و کميته ھا )بخصوص در مورد انکشاف پالن ھای ملی( و با
کمک کننده گان بين المللی است ،تا حمايت مالی پروگرام ماين پاکی افغانستان بھبود يابد ،تا اينکه افزايش آگاھی در
مورد نيازمنديھا و توقعات در داخل پروگرام ماين پاکی افغانستان و شرکای ديگربوجود آيد .فعاليت ھای ديگر مربوط
به تعريف و مشخص ساختن خطرات که درنتيجه جنگ ھای اخير بوجود آمده می باشد ،آموزش ھای اضافی ظرفيت
ھای پروگرام ماين پاکی افغانستان را بھبود بخشد تا ابعاد انکشاف را با جنبه ھای عملی دورانی پروژه ارتباط دھد ،و
توسعه تعليمات آگاھی خطر به وزارتخانه ھا و شبکه ھای اجتماعی که ھمراه موضوعات ماين و مھمات منفجر ناشد ٔه
 7تقريبا ً ھمين نوع ،بطور مثال ،در بسياری ساحات جرمنی مسوولين بررسی مناسب خطر را انجام ميدھند ،جايی که
ضرورت باشد معيارھای کاھش خطر قبل از آغاز کار انجينيری براه انداخته ميشوند.
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باقيمانده از جنگ رابطه زياد دارند و ھمچنان تشخيص گروه ھای تحت خطر زياد ،مانند اطفال،ھمچنان فعاليتھای
فعال ديگر موضوع تعھد دوامدار مربوط به عمليات ھای عملی ساحه بشمول سروی و پاکسازی ميباشد ،تا پيشنھاد
تمديد پالن کاری معاھده منع استفاده ماين ضد پرسونل برای يکھدف درست باشد و از فعاليتھای دولت در مورد
مديريت ذخاير حمايت کنند .بخاطر بھبودوضعيت افغانستان پاليسی ھا واستندرد ھا مطابق کارکردھای خوب بين
المللی انکشاف داده ميشود ،بخاطريکه اينھاپروگرام ماين پاکی افغانستان را متاثر ميکند.

 4.4پنج رکن – اقدامات پاسخگو
فعاليتھای پاسخگوی برنامه ارتباط ميگيردبخصوص امداد با قربانيان و دادخواھی .پالن ھای عملياتی شامل انکشاف
گروپ ھای کاری مربوط وزارتخانه ھا ،حمايت از انکشاف پاليسی ھای ملی برای اشخاص معلول و سروی ھا برای
جمع آوری معلومات مورد نياز بخاطر شناسايی بھتر نيازمنديھای ملی معلولين ،بشمول موضوعات که مربوط
ماين/مھمات منفجر ناشد ٔه باقيمانده از جنگ ميشوند ،است .انکشاف ظرفيت تخنيکی ،نظارت و ارزيابی عملکرد ھای
امداد به قربانيان بمنظور ارتقا ظرفيت پروگرام ماين پاکی افغانستان و وزارتخانه ھای ذيدخل برای ارائه حمايت
موثر شامل اين پالن ميباشند.
پاسخگومناسب و ٔ

 4.5گسترش جندر و تنوع
فعاليت ھا برای حمايت از گسترش جندر و تنوع در تمام سطوح پروگرام ماين پاکی افغانستان صورت خواھد گرفت.
يک پاليسی جندر و تنوع با ھماھنگی وزارتخانه ھا و ادارات دولتی ذيدخل ايجاد و اتخاذ خواھد شد .برای ارتقا
آگاھی موضوع ارتباطات صورت خواھد ګرفت و گزينه ھای قابل دست آورد برای ادارات ماين پاکی ھمراه با کمپاين
ھای وسيع اطالعات عامه انجام خواھند يافت .سيستم ھای موجود نظارت )مانند ميتود کارت امتيازات متوازن( که در
پروگرام ماين پاکی افغانستان قابل اعتبار اند ،شاخص ھای جندر و تنوع در آن شامل خواھند شد .در بدست آوردن
اھداف قابل پيمايش که منعکس کننده شرايط و حالت حاکم است جھت تشويق وحمايت پيشرفت تا حد امکان سعی
خواھد شد.
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 5شاخص ھا و نظارت:
 5.1شاخص ھای ستراتيژيک
برای ھر مقصد ستراتيژيک و پالن ھای عملياتی مربوطه آن شاخص ھای در نظر گرفته شده اند .نگھداری اين
چوکات کاری مسووليت رياست انسجام و ھماھنگی ماين پاکی با حمايت مرکز ماين پاکی ملل متحد برای افغانستان
ميباشد .سيستم مديريت معلومات پروگرام ماين پاکی افغانستان عملکردھای مناسب تجزيه و تحليل انتشار راپور را
مھيا می سازد تا معلومات تازه و دقيق برای تصميم گيرنده گان موجود باشد .ترکيبی ازشاخص ھای ستراتيژيک
ازلحاظ کمی و کيفی بشمول موارد ذيل انتخاب شده اند:،







تعدادپروژه ھای انکشافی که به حمايت ماين پاکی نياز دارند.
تعدادجلسات آموزشی برای تسھيل انکشاف که انجام شده اند.
مساحت مجموعی از کيلومتر مربع زمين که پاکسازی شده است.
موافقتنامه ھای که با وزارتخانه ھای ذيدخل به امضا رسيده اند.
پاليسی ھای توسعه يافته.
کميته ھای بين-سازمانی که با ھم فعاليت دارند.

لست کامل شاخص ھای ستراتيژيک در ضميمه  Aگنجانيده شدھاست.

 5.2شاخص ھای عملياتی
پروگرام ماين پاکی افغانستان به نگھداری شاخص ھای عملياتی ايجاد شده ادامه خواھد داد ،که مربوط فعاليتھای تمام
پنج رکن ماين پاکی است .ادارات ماين پاکی بطور عادی در روشنی نيازمنديھای اين پالن جايی که الزم باشد راپور
دھی خواھند کرد وھمچنان شاخص ھای عملياتی اضافی تشکيل داده خواھد شد.

 5.3نظارت
نظارت در سطح ستراتيژيک از سوی رياست انسجام و ھماھنگی ماين پاکی با حمايت مرکز ماين پاکی ملل متحد
برای افغانستان بر اساس تحليل و تجزيه شاخص ھا از عملکردستراتيژيک )قسميکه در ضميمه  Aتوضيح داده شده(
صورت می گيرد .يک داشبورد يا لوحۀ معلوماتی ستراتيژيک به عنوان بخشی از سيستم مديريت معلومات پروگرام
ماين پاکی افغانستان که به قسم تازه نگھداری ميشود ،ايجاد خواھد شد ھم برای بررسی مديريت )با جزييات( وھم
برای ارتباطات عامه )خلص(.
نظارت در سطح عملياتی از طريق بازديد ،بازرسی و چک فعاليت ھای عملياتی انجام ميابد ،و ھمچنان تخنيک
ھای تحليلی که معلومات از طرف ادارات تطبيق کننده در جريان عادی کار شان به رياست انسجام و ھماھنگی ماين
پاکی/مرکز ماين پاکی ملل متحد برای افغانستان داده ميشود .مھمترين وسيله نظارت  BSCميباشد.
مرکز ماين پاکی ملل متحد برای افغانستان از ھفت سال بدينسو BSCرا برای نظارت کارکرد موسسه تطبيق کننده
استفاده ميکند ،و حال آنرا گسترش داده و نظارت خود )مرکز ماين پاکی ملل متحد برای افغانستان( رانيز انجام ميدھد.
طريقه کارت ميزان اندازه ګيری پروگرام ماين پاکی افغانستان در سکتور بين المللی ماين پاکی و توسط پروگرام
ھای ديگر ماين پاکی که اطراف جھان را فرا گرفته است مورد توجه قرار ګرفته و احتماآل توسط ساير پروګرام ھای
ماين پاکی در سراسر جھان مورد استفاده قرار خواھد ګرفت..
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 6تحليل و مديريت خطر
 6.1خطرات ستراتيژيک
 6.1.1خطرات وسيع-پروگرام ماين پاکی افغانستان
خطر را می توان به عنوان )تاثير عدم اطمينان در مورد اھداف( تعريف کرد 8.برای مشخص ساختن خطرات
ستراتيژيک پروگرام ماين پاکی افغانستان ،اشتراک کنندگان پالنگذاری خواسته اند تا منابع بزرگترين موارد عدم
اطمينان را مشخص سازند.
در بررسی اھميت و امکان عواقب خطرات مختلف که پروژه به آن روبرو است ،اشتراک کنندگان در نظر دارند که
خطر ميتواند:
 يک فاجعه ستراتيژيک باشد که برنامه را به طور موقتی و يا کلی توقف دھد.
 بطور قابل مالحظه ای موثريت ستراتيژيک فعاليت برنامه را کاھش دھد.
 بطور قابل توجھی افزايش عدم کارايی در فعاليت برنامه
 برای فعاليت برنامه مزاحمت ايجاد کند.
ھمينگونه ،اشتراک کننده گان امکان وقوع حوادث مختلف را ھم در نظر گرفتند که باعث تاثيرات منفی خواھد شد.
آنھا بعضی از جنبه ھای عمليات را در افغانستان در نظر گرفتند که شايد باعث زيادترين خطر باشند و واقعا ً اين را
در سطح ستراتيژيک پياده نکردند .آشکارترين اينھا مربوط امنيت ميشود ،درحاليکه وضعيت امنيتی يک خطر مستقيم
به افراد ميباشد ،در سطح برنامه شواھد وجود دارد که نشان دھنده توانايی برنامه در مقابل سطح بلند نا امنی ميباشد.
در اصل و اشکال مختلف برای تمام مدت فعاليت به ھمين گونه به پيشرفته .اين واقعيتاست که تغير گسترده در
وضعيت امنيتی )خوب يا بد( شايد تاثير در پالن ستراتيژيک )قسميکه پايين ذکر شد( داشته باشد ،ولی اشتراک کنندگان
بيان کردند که اين نوع تغير امکان پذير نيست .امکان زياد اينست که نا امنی به قسم امروز ادامه داشته باشد ،با قبول
کردن اينکه خصوصيات اين نا امنی از روز تا روز ديگر با ھم فرق خواھد داشت .در اين صورت اشتراک کننده
گان چندين موضوع ديگر را که به خطر ستراتيژيک دارای اھميت اند مشخص کردند.

6.1.1.1

انفصال در ھنگام انتقال به مالکيت ملی

انتقال به مالکيت ملی يک بخش مھم ساختار ستراتيژيک پروگرام ماين پاکی افغانستان ميباشد .توانمندی پروگرام ماين
پاکی افغانستان با حکومت رابطه دارد ،تا برای کمک کنندگان بين المللی يک تصوير آشکار داده شود ،و بتوانند
فعاليتھای خود را مديريت کنند که وابستگی تمام اين موارد بر انتقال آرام به مالکيت ملی ميباشد.
يکی از فکتور ھايکه کم کاری و عدم فعاليت را کاھش ميدھد ارتقای ادارۀ ملی آمادگی مبارزه با حوادث به سطح
وزارت است و تعين وزير که رابطه نزديک به پروگرام ماين پاکی افغانستان راداشته باشد .مديريت پروسه انتقال از
ھدف ستراتيژيک درين پالن )قسميکه اول پيشنھاد شده بود( به مديريت توسط يک پالن مستقل تحت نظارت وزير داده
شده.معيارھای ديگر که در اين پالن ستراتيژيک برای کاھش خطرات شامل شدن اند ،سکتور ھای ديگر به منظور
عملی نمودن ھدف اين پالن ستراتيژيک می باشد .در عين حال ،تائيد اين ستراتيژی ازسوی حکومت افغانستان تا
حدی زيادی خطرات ستراتيژيک را کاھش خواھد داد.

 8ISO 31000:2009مديريت خطر :اساسات و رھنمود و رھنمود  ،73:2009 ISOتعريف 1.1
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 6.1.1.2تغيرات در پاليسی ھای حکومت
موضوع تغير مھم و اساسی پاليسی حکومت فعلی از سوی پروگرام ماين پاکی افغانستان به اندازه زياد پيشبينی نشده
که در آغاز سال  2016باشد .اگر تغييری در پاليسی حکومت آيد ،آنوقت امکان زياد دارد که در مقابل پروگرام ماين
پاکی افغانستان پاليسی تغيير يابد .اين وقتی بسيار مھم خواھد بود که در نتيجه آن مالکيت پروگرام ماين پاکی افغانستان
به وزارت مربوطه تغيير يابد ،در اين صورت خطر ترديد ،انقطاع و تغييرات جدی بوجود خواھد آمد.
اين تغييرات شايد اتفاق افتند و امکان زياد دارد که موثريت پروگرام ماين پاکی افغانستان را کاھش دھد؛ اگر اين
باعث کاھش اعتبار برنامه شود ،خودش يک خطر محسوب می شود .بنا ًءراه کاھش اين خطر تمرکز زياد بر اھداف
ستراتيژيک )تسھيل انکشاف( و ) اشتغال با سکتور ھای ديگر( است.

 6.1.1.3تغييرات مھم در وضعيت امنيتی /گفتگو ھای صلح
اين حقيقت تلخ است که تقريبا ً در تمام دوران مدت پروگرام ماين پاکی افغانستان ،افغانستان از حالت نا امنی رنج
برده .نوعيت اين نا امنی از زمان به زمان ديگر در حالت تغيير بوده ،وھمچنان دولت ،ادارت غير دولتی و عناصر
ضد دولت با ھم درگير بودند .باوجود چنين حاالت پروگرام ماين پاکی افغانستان توانست درمدت اين  27سال به
فعاليتھای خودادامه دھد.
نا امنی خودش درمقابل فعاليتھای پروگرام ماين پاکی افغانستان يک مانع به حساب می آيد ،باوجود اين ،يک تغيير
قابل توجه در وضعيت امنيت )بھتر يا بدتر( شايد پيامدھای مھمی برای پروگرام ماين پاکی افغانستان داشته باشد.
افزايش در ناامنی به معنی اينست که پروگرام ماين پاکی افغانستان نميتواند فعاليت ھای خود را در ساحات زياد کشور
انجام دھد و کاھش در موثريت برنامه ميايد .ناتوانی فعاليت دربعضی از جای کشور تاثير فاجعه آميز بربرنامه خواھد
داشت ،ولی شرکاامکان چنين يک حالت را بسيار کم ميدانند.
بھبود قابل مالحضه در وضعيت امنيتی پيامدھای مھم برای پروگرام ماين پاکی افغانستان خواھد داشت .اول اينکه،
دسترسی به ساحات که فعالًپروگرام ماين پاکی افغانستان در آنجا فعاليت کرده نميتواند ،امکان سروی وضعيت فعلی،
پاکسازی ساحات با اولويت ،و ھمچنان فعاليتھای مربوط ارگان تعليمات آگاھی خطرات و امداد به قربانيان را ممکن
می سازد .از سوی ھم صلح امکان زياد حمايت گسترده کمک کنندگان بين المللی را بشمول نھاد ھای ماين پاکی
جلب ميکند.
معيارھای کاھش در ارتباط با تغييروضعيت عموما ً در حال بھبود شدن است که )امکان امنيت بيشتر از زوال است(.
در اين مورد پاسخ نخست بر اساس ظرفيت ھای عالی مديريت اطالعات )(IMپروگرام ماين پاکی افغانستان ميباشد که
توانمندی پالن کردن عمليات اضافی ،استفاده معلومات از کارکرد فعلی و تسليم کردن پيشنھادات بررسی شده برای
عمليات جديد ،شفافيت و ھمچنان اطمينان در اعتبار پالنگذاری است.

 6.1.1.4تغيرات قابل توجه/غيرمنتظره درسطع وجوه مالی )کمک کنندگان ويا حکومت(
روند کاھش در کمک ھای مالی بين المللی يک چالش قابل توجه به پروگرام ماين پاکی افغانستان بوده که رسيدن به
اھداف را مشکل ساخته است .باوجود کاھش در کمک ھای مالی ،پروگرام ماين پاکی افغانستان کوشش کرده تا برای
رسيدن به ضرب االجل  (2023) 1402خود در مسير درست باقی بماند ،ولی برای بھبود موثريت از طريق کاھش
مصارف و اتخاذ روشھا مانند توزيع زمين که يک محدوديت را وضع کرده است .در جريان  1393و 1394
) 2015/2014و ،(2016/2015پروگرام ماين پاکی افغانستان نتوانست اھداف تعين شده پالن کاری پيشنھاد تمديد
معاھده منع ماين ھای ضد پرسونل را بدست آورد و درين سال ھا  ٪30به عقب مانده بود.
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تغيير قابل مالحظه دربدترشدن
وضعيت امنيتی

کمبود بودجه دولتی

فاجعه

انفصال درجريان انتقال
ازدست دادن ظرفيت ھماھنگی
کاھش مؤثريت

تغير دولت ويا پاليسی
کاھش درکمک ھای تمويل کننده

افزايش ناکارآمدی

نتيجه

منازعات جاری/آلوده گی ھای جديد وبه
خطرانداختن مھلت ٢٠٢٣

ناسازگاری

احتمال

ممکن است اتفاق خواھد افتاد

ممکن است اتفاق بيفتد

بعيد است که اتفاق افتد

شکل  :3طرح امکان و تاثير خطر ستراتيژيک – کاھش کمک ھای مالی کمک کنندگان بزرگترين خطر ستراتيژيک
است که پروگرام ماين پاکی افغانستان با آن روبرو است.
با در نظرداشت شواھد موجود ميتوان گفت که کمک ھای مالی کمک کنندگان شايد ديگر ھم کاھش يابد .دراصل،
مشخص شده که کاھش کمک ھا بزرگترين خطر ستراتيژيک برای پروگرام ماين پاکی افغانستان خواھد بودکه با آن
روبرو است .چنين يک حالت بر توانمندی پروگرام ماين پاکی افغانستان تاثير قابل توجه خواھد داشت تا بتواند به
اھداف خود رسيدگی کند و معادل ناکامی ھای قابل مالحظه در مقابل معاھده ھای ماين پاکی مربوط قانون بين المللی
بشردوستی ميباشد .اسباب ابتدايی کاھش اين خطر چنين اند :نگھداری روابط با کمک کنندگان بين المللی ،تاکيد بر
تعھد دولت افغانستان برای بدست آوردن اھداف ماده پنجم در عين زمان مستحکم کردن نياز به حمايت بين المللی تا
موثرتر با
بتواند اين پالن را انجام دھد ،بھبود اعتبار و عموميت رابطه ميان ماين پاکی و انکشاف و برقراری روابط ٔ
عناصر ذيدخل دولت افغانستان.

 6.1.1.5مواد انفجاريه تعبيه شده و بيطرفی پروگرام ماين پاکی افغانستان
اشتراک کنندگان پالنگذاری ستراتيژيک ،بيطرفی پروگرام ماين پاکی افغانستان را يک عنصر مھم در توانايی انجام
فعاليت ھايش دانسته اند؛ تيم ھا ميتوانند به ساحات بروند که ادارات ديگر دولتی به انجا رفته نميتوانند .افزايش شيوع
مواد انفجاريه تعبيه شده در افغانستان ،و نياز واحد ھای پروگرام ماين پاکی افغانستان که بايد خطرات آنرا حل
سازند ،امکان دارد پروگرام ماين پاکی افغانستان را در حاالت جنگ فعلی دخيل سازد.
پروگرام ماين پاکی افغانستان بطور دوامدار خود را به عنوان يک برنامه بشردوستانه و بيطرف معرفی کرده که از
آغاز آن در  1989تا حال حمايت کامل دولت ھای قبلی را بشمول دوره حکومت طالبان را داشت .برعالوه ،اين
برنامه ھميشه حمايت کامل مردم افغانستان را داشته و آنان تاثير با ارزش اين برنامه ملی را در جامعه بخوبی درک
ت وجود دارد که نشان ميدھد تمام سمت ھای
کرده اند .با در نظرداشت دليل منطقوی بودن جنگ در افغانستان ،خطرا ِ
جنگ بيطرفی پروگرام ماين پاکی افغانستان را قبول ندارند.
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پيامد ھای اتخاذ تدابيرطرف ھا در پاسخگويی به خطرات مواد انفجاريه تعبيه شده ممکن است کمتر جدی تر باشد
نسبت به چيزی که قبآل تصورميگرديداگر ھدف بشردوستانه از طرف جوامع قبول شود و به مواد انفجاريه تعبيه شده
با پليت فشاری بطور متروکھشناخته شود .برای پروگرام ماين پاکی افغانستان حياتی است تا اقدامات مناسب و قابل
اجرأ را برای ترويج پاليسی بيطرفی بخاطر کاھش تاثير سو تفاھم عامه را بردارد .در افغانستان ،تمام شرکای تطبيق
کننده ،بايد در مسووليت ھای خود برای جواب نيازمنديھای عامه و معيارھای امنيت برای کارمندان و خطرات امنيتی
که در اجرا کار شان روبرو ميشوند ،توازن برقرار کنند.

 6.1.1.6تغييرات در جنگ /مشخصات ملوثات ،توانايی رسيدگی به ضرب االجل  2023معاھده منع ماين ضد
پرسونل را کاھش ميدھد
برعالوه عواقب قابل مالحظه کاھش در کمک ھای مالی ،تغييرات عمده در محدوده و ماھيت مشخصات ملوثات ،و يا
ناتوانی رسيدگی به ساحات ملوث ميتواند توانايی رسيدگی پروگرام ماين پاکی افغانستان را به ضرب االجل 2023
کاھش دھد.
ماين گذاری گسترده ،مانند گذشته پيشبينی نشده ولی جنگ فعلی که نيروھای غربی مھمات ھوايی و زمينی را مياورند
بطور آشکار خطر ملوث شدن را دارد .افزايش استفاده زياد بمب ھای مواد انفجاريه تعبيه شده با پليت فشاری عامل
باالقوه قابل مالحظه در حالت وضعيت آلودگی ميباشد .در  ،2012در زمان انکشاف پيشنھاد تمديد پالن کاری معاھده
منع ماين ضد پرسونل ،اندازه ملوثات مواد انفجاريه تعبيه شده با پليت فشاری و ھمچنان سطح استفاده آن در سال ھای
آينده نامعلوم است .ادامه روند فعلی استفاده گسترده امکان دارد ،افغانستان را از رسيدگی به ضرب االجل 2023
ناتوان سازد .در آغاز پروگرام ماين پاکی افغانستان شمار مواد انفجاريه تعبيه شده با پليت فشاری در مقايسه با ماين
ھای زمينی در افغانستان خيلی کم می باشد )صد ھا و يا ھزارھامواد انفجاريه تعبيه شده با پليت فشاری در مقابل
تقريبا ً  ١ميليون ماين ھای سابقه( ،جنگ ھای فعلی مانع پاکسازی و رسيدگی به ملوثات را ايجاد کرده است .بطور
مثال ،يک سروی وسيع ملی ممکن ثابت سازد که افغانستان فعال در حالت جنگ قرار دارد.
فعالً پروگرام ماين پاکی افغانستان به مراقبت حالت مواد انفجاريه تعبيه شده با پليت فشاری ادامه ميدھد و وقتی اقدام
مناسب ستراتيژيک صورت خواھد گرفت که ضرورت وتوجيه آن احساس شود..
 6.1.2خطرات تطبيق پالن
در بخش از پروسه پالنگذاری ستراتيژيک ،شرکاخطرات قابل مالحظه را در سطح عملی کردن برنامه مشخص
کردند .برای ھر پالن عملياتی که در ضميمه  Aتشريح شده ،در جريان پروسه پالنگذاری خطرات شناسايی و ارزيابی
ګرديده اند.
خطرات عملی کردن که مربوط بسياری از اھداف و پالن ھای عملياتی اند؛ شامل:
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پروسه ھای طويل اداری دولت.
تاثيرات جنگ فعلی – بشمول ناتوانی دسترسی به بعضی ساحات.
کاھش در حمايت مالی.
کمبود موجوديت ماين پاکی در برنامه ھای اولويت ملی) (NPPو اھداف انکشاف پايدار)(SDG
کمبود ادامه کارمندان کليدی )قسميکه آنھا در مسووليت ھای وظيفوی در وزارتخانه ھای مربوطه تبديل
ميشوند.(.
کمبود معلومات درباره جنگھای بعد از .(2001) 1380
انواع جديد مھمات /اسلحه.
موضوعات مربوط به مديريت ضعيف نگھداری مھمات.
عدم ظرفيت زنان در ساحات دوردست.
مقاومت قومی/نژادی در مقابل بعضی جنبه ھای پروگرام ماين پاکی افغانستان.

در عين زمان معيارھا برای کاھش مشخص در پالن شامل اند .ادارات مسوول )قسميکه در ضميمه  Aتوضيح شده(
در زمان انکشاف پالن ھای اجرأ واضيح ،برای ھر عمليات ستراتژيک از ھمين معيار ھای کاھش يافته استفاده
خواھند کرد.
 6.1.3نتايج مثبت
اين ھم مھم است و بايد در نظر داشت که بعضی واقعات خطر ،شايد نتيجه مثبت داشته باشد ،از اينرو ،اقدام ھای قابل
مالحظه در مورد گفتگو ھای صلح و يک محيط انکشاف پايدار ازمھمترين اين موارد ھستند .چنين تغييرات نه تنھا
فعاليتھای پروگرام ماين پاکی افغانستان را آسانتر )و بيشتر کارا و موثرتر( ميسازد و ھمچنان حمايت جديد کمک
کنندگان را نيز با خود خواھد داشت.

 6.2ستراتيژی ھای کاھش خطر
اين پالن ستراتيژيک بر اساس رويکرد ھای پايدار مديريت و کاھش خطر ايجاد شده ،اھداف ستراتيژيک خودخطر را
کاھش ميدھند:








تبديل به يک اداره کارشناس در تسھيل انکشاف ،و آنکه نيازمنديھای انکشافی را با ھر جنبه فعاليتھای خود
يکجا ميسازد ،اين يک راه اساسی برای جلب حمايت آينده کمک کنندگان بين المللی و استفاده بوديجه ملی
ادارات و ديپارتمنت ھا ميباشد.
بھبود دادن ارتباطات با ديپارتمنت ھای دولت برای افزايش آگاھی نتايج مفيد که از فعاليت ھای ماين پاکی
بدست آمده ،و ھمچنان افزايش آگاھی دھی از پروگرام ماين پاکی افغانستان و نيازمنديھای انکشافی )و
اضطراری( در ادارت دولتی.
اھداف و مقاصد ستراتيژيک مربوط به پنج رکن ماين پاکی طوری طرح شده که آگاھی شرکارا در باره
پروگرام ماين پاکی افغانستان افزايش دھد و رابطه ميان فعاليتھا و تأثيرات را بھبود بخشد ،اين يک ميکانيزم
ابتدايی برای تشويق حمايت مالی آينده برای کمک کننده گان بين المللی و ملی باشد.
ھدف جندر و تنوع نشاندھنده اھميت اينست که پروگرام ماين پاکی افغانستان در مورد ھر نوع نيازمنديھا و
توقعات مردم افغانستان جدی است ،تشويق حمايت و تعھد آينده از کاربران و تمويل کنندگان پروگرام ماين
پاکی افغانستان را در نظر دارد.

پاليسی ھا و اصول بشمول موارد که درين پالن شامل اند ،برای ارتقأ آگاھی در مورد چگونگی انجام برنامه ھا در
داخل و بيرون پروگرام ماين پاکی افغانستان استفاده ميشوند ،اھميت انجام و تسھيل انکشافدر زنده گی مردم افغانستان
را تغيير بياورد .و ھمچنان ارائه خدمات و توليدات بی خطر و با کيفيت ،بدون در نظر داشت جندر ،قوميت و يا
تنوع می باشد.
خطرات مربوط به قبول کردن پالن ملی ستراتيژيک ماين پاکی و اجرأ آن ،بطور مشتاق و متعھد ،ھمراه با شرکااز
طريق مکاتب و اشتراک فعال در پروسه پالنگذاری ستراتيژيک عنوان شده است .رياست انسجام و ھماھنگی ماين
پاکی و مرکز ماين پاکی ملل متحد برای افغانستان متعھد اند که در ھر زمان بطور کامالً شفاف عمل کنند ،جمع اوری
نظريات شرکا ،فيصله کردن جاييکه ضرورت باشد ،وھمچنان در وقت نياز فيصله ھا را به تشريح منطقی می
گيرد.اين پالن حمايت گسترده شرکای پروگرام ماين پاکی افغانستان را خواھد داشت.
خطر از ترديد سرچشمه ميگيرد .رياست انسجام و ھماھنگی ماين پاکی و مرکز ماين پاکی ملل متحد برای افغانستان
نقش مديريت معلومات و روند آنرا در برنامه کاھش ترديد و خطر را بخوبی درک ميکند .سيستم مديريت معلومات
پروگرام ماين پاکی افغانستان در سطوح ستراتيژيک و عملياتی بشکل بسيار خوب تشکيل يافته ،ولی بھبود بعدی و
شامل ساختن شاخص ھای مشخص شده درين پالن ،روند معلومات را بيشتر بھبود خواھد داد و به مشارکين توانمندی
ميدھد که نقش خود را بشکل بھتر در برنامه ھا انجام دھند و در جھت پيشرفت پروگرام ماين پاکی افغانستان اعتماد
داشته باشد.
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پروگرام ماين پاکی افغانستان فعالً ھم بر کيفيت مديريت عملياتھای عملی و سطح مديريت تاکيد جدی دارد .ادامه
تمرکز بر خطرات ستراتيژيک در رابطه به کيفيت ،حفاظت و مناسب بودن خدمات ،پروسه ھا و توليداتيکه پروگرام
ماين پاکی افغانستان به دولت و شرکای ديگر ارائه ميکند ،در نظر خواھد گرفت.
بطور عموم پروگرام ماين پاکی افغانستان ميخواھد خطرات ستراتيژيک را از اين طريق کاھش دھد:






جاييکه امکان خطر را دارد بايد اجتناب ورزيد )مانند دوری از آن مناطقکشور که به کارمندان پروگرام
ماين پاکی افغانستان خطر جدی پيش ميکند(.
ازبين بردن عوامل خطر )بطور مثال ازبين بردن اشيايی خطرناک که باعث خطر به مردم افغانستان
ميشود(.
کاھش امکان خطر )توسط افزايش توانمندی پروگرام ماين پاکی افغانستان برای نشان دادن تاثيرات فعاليتھا،
تا امکان کاھش بعدی در منابع مالی کم شود(.
کاھش پيامد ھای خطر )توسط اشتغالبا سکتور ھای ديگر برای کاھش تاثيرات امورمالی و اعتماد حمايت
مالی را دو باره جلب کند(.
تشريک خطر )توسط طرح ھای مناسب بيمه و انسجام و ھماھنگی بھتر با وزارتخانه ھا و شرکای ذيدخل(

در صورت ضرورت و موارديکه پروگرام ماين پاکی افغانستان فرصت کم برای متاثر ساختن حالت داشته باشد،
خطرات ستراتيژيک در پاليسی ھا و معيار ھای عملياتی در نظر گرفته شوند.
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 7بسيج منابع
پروگرام ماين پاکی افغانستان اصالً برای نيازمنديھای مالی خود متکی برکمک ھای جامعه بين المللی است؛ از طريق
صندوق وجھی پول،برای مساعدت درامورماين پاکی ) (VTFمنابع مالی را بدست مياورد که از طرف دفتر خدمات
ماين پاکی ملل متحد ،و کمک کنندگان،مديريت دوجانبه ميشود .دولت افغانستان ظرفيت ھماھنگی رياست انسجام و
ھماھنگی ماين پاکی را مھيا کرده ،کمک ھا بشکل يک نواخت؛ امکانات را برای شرکای تطبيق کننده،مرکز ماين پاکی
ملل متحد برای افغانستان و ماين پاکی در حمايت انکشاف پروژه معدن مس عينک در واليت لوگربدست آورده.
ماده پنج پالن کاری پيشنھاد تمديد ھر سال بررسی ميشود و تغييرات الزم در اھداف آن بوجود ميايد .کمبود منابع مالی
در سال ھای اخير اھداف را بطور منفی متاثر ساخته در اين صورت اھداف تکميل ناشدۀ پالن گذشته به آينده انتقال
ميابد ،که بر پالنھای سال ھای آينده فشار کار اضافه می شود.

 7.1ستراتيژی ھای بسيج منابع
ھيچ برنامۀبدون منابع مالی زنده مانده نميتواند .پروگرام ماين پاکی افغانستاندر چھار سال اخير کاھش در منابع مالی
را تجربه کرد است ،باوجود اين به فعاليت ھای خود بشکل ستندرد بسيار بلند بنابر نيازمنديھای عاجل اجتماعی و
اقتصادی ،ادامه داد .پروگرام ماين پاکی افغانستان اين رادرک کرده که بايد بشکل شفاف ،قابل باور و دوامدار
ارزش فعاليتھای خودرا نشان دھد .پروگرام ماين پاکی افغانستان برای انجام اين کاردر ھر زمان آماده است ،ولی
توقع انجام تمام اين مسووليت ھا از سوی دولت افغانستان غيرمنطقی است .جامعه بين المللی دراين مورد برای
بدست آوردن اھداف بلند به اين کشور کمک زياد کرده.حاال که برنامه ماين پاکی پايان کار را ميبيند ،منطقی نيست
که کشور را به حال خود ترک کند .حمايت از انکشاف اقتصادی مستقيما ً کمک با صلح و ثبات دارد و بطور غير
مستقيم قوای متحرک کننده بحران بين المللی مھاجرت را کاھش ميدھد.
افغانستان بزرگترين و متاثر ترين کشور جھان از ماين است که از اين ناحيه رنج می برد ،ھنوز ھم چندين سال ديگر
ضرورت است تا اين مشکل بصورت کامل حل گردد .ناکامی درين راستا کامالً يک پيام منفی برای کشورھای خواھد
بود که در مقابل مشکالت ماين آنان مبارزه دارند .دولت افغانستان درباره رسيدگی به موارد معاھده منع ماين ضد
پرسونل کامالً متعھد است ،ولی انجام اين کار نه تنھا برای کشور ما يک چالش بوده ،بلکه اين يک چالش برای جامعه
جھانی در زمينه ماين پاکی نيز ميباشد .در اين مورد ،ستراتيژی ھای بسيج منابع ابتدايی پروگرام ماين پاکی افغانستان
تحت دو عنوان در نظر گرفته شده است :اھميت مسلم برای انکشاف افغانستان و تعھد رسيدگی به مسووليت ھای
قانون بين المللی بشردوستی.
زيربنای اساسی اين برنامه و تاثير زيادآن بر انکشاف اقتصادی و اجتماعی افغانستان ميباشد ،بطور مستقيم از طريق
مھيا ساختن زمين بی خطر ،کاھش در شمار تلفات و بطور غير مستقيم نقش مھم آن برای نشان دادن پايان جنگ و
تاثيرات منفی آن ميباشد .شواھد در حمايت مشاجره اينکه ماين پاکی شرط اول برای توسعه است وجود دارد ،اين از
بحث ھای پروسه پالنگذاری ستراتيژيک و نتايج ارزيابی ھای اخير آشکار گرديده که بايد پروگرام ماين پاکی
افغانستان توانايی مشخص ساختن ،نشربرنامه و فوايد نتايج کار خود را بھبود بخشد .ھدف  1مستقيما ً مربوط به اجرأ
برنامه است ،که تاکيد زياد در تمام مقاصد ستراتيژيک و پالن ھای عملياتی تحت تمام اھداف آن ميباشد.
برای تمويل کنندگان ملی ،پروگرام ماين پاکی افغانستان متعھد به ھمکاری نزديک با وزارتخانه ھای مربوطه و پروژه
ھای وزارتخانه ھا ميباشد ،تا ھمراه پروسه ھای پالنگذاری انکشاف ملی مستقيما ً ھمکار باشد )رابطه روند انکشاف
با ماين پاکی( را تضمين کند.
برای کمک کنندگان بين المللی ،پروگرام ماين پاکی افغانستان برای نشان دادن ارزش که از نتيجه اين حمايت بدست
آمده رھبری خواھد کرد .پروگرام ماين پاکی افغانستانپروسه ھای ارزيابی خيلی دقيق را برای ھر بخش بکار خواھد
انداخت ،در بعضی حاالت ،محدوديت ھای موجود را بخاطر افزايش مفاد ،اولويت بندی مداوم ميگردد و نتايج
ارزيابی برای عملکرد ھای تمام شرکای ماين پاکی مھم خواھد بود .رياست انسجام و ھماھنگی ماين پاکی و مرکز
ماين پاکی ملل متحد برای افغانستان متعھد است با ارائه ،يک پالن ملی ستراتيژيک ماين پاکی شفاف ،با اعتبار و قابل
دستاورد که باعث فعاليت موثر ،مثمرو کارا برای انکشاف بيشتر افغانستان اھميت مستقيم داشته باشد.
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 7.2پيشبينی بسيج منابع
باوجود تالش ھای زياد پروگرام ماين پاکی افغانستان قادر به اين نشده تا ھدف نھايی خود را ،به خاطر جنگ ھای
مداوم در افغانستان ،کھپاکسازی کشور از تمام خطرات ماين/مھمات منفجر ناشد ٔه باقيمانده از جنگ است بدست آورد.
ھنگام تسليمی پيشنھاد تمديد برنامۀ  10ساله در  ،(2012) 1391پروگرام ماين پاکی افغانستان برای عملی کردن پالن
خروج نيروھای بين
به مبلغ  733.7ميليون دالر امريکايی نياز داشت .پيشبينی کمک مالی ساالنه با در نظرداشت
ِ
المللی و تغير جھت کمک ھای خارجی به مناطق ديگر جھان ،چون جنگ ھا توسعه يافته وھر طرف انتشار کردند؛
کاھش  ٪10ساالنه نسبت به ارقاماصلی  (2012) 1391پيشبينی شده.
در سال  (2013) 1392پالن آغاز شد و باوجود تالش ھای زياد بخاطر بسيج منابع ،برنامه نتوانست مبلغ پيشبينی شده
برای پالن  10ساله را بدست آورد .برنامه از جمله  ٪87کمک مالی پيشنھاد شده سال اول را بدست آورد ٪55 ،در
سال دوم و  ٪65در سال سوم .اگر ھمين روند را پيشبينی کنيم ،برنامه قادر به بدست آوردن اھداف خود در ضرب
االجل  (2023) 1402نخواھد بود و بايد تمديد پيشنھاد ديگر را بسپارد.
باوجود کمبود منابع مالی در سال اول با استفاده از پس انداز بھره وريدر پروسه ھای کليدی ،برنامه توانست اھداف
عملی خود را بدست آورد ،ولی در سال دوم و سوم وقتيکه کمبود منابع مالی زياد بود ،برای برنامه رسيدگی به اھداف
امکان پذير نبود.
براساس يک بازديد که در جوالی  2015صورت گرفت ،اين برنامه به مبلغ مجموعی  391.7ميليون دالر امريکايی
ضرورت دارد تا پالن خود را بطور موفقانه برای پنج سال آينده تکميل نمايد .ازين مبلغ 353.4 ،مليون دالر برای
پاکسازی نياز است 3.6 ،مليون دالر برای سرويوتخريب مھمات انفجاری 5.6 ،مليون برای تعليمات آگاھی خطر ماين
ومھمات منفجر ناشد ٔه باقيمانده از جنگ 4.3 ،مليون دالر برای امداد قربانيان و  24.8مليون دالر برای ھماھنگی
بشمول تضمين کيفيت ،انکشاف ظرفيت ،پالنگذاری و اولويت بندی ،مديريت معلومات ،حمايت و دادخواھی،
ارتباطات و بسيج منابع ميباشد.

شکل  :4پيشبينی منابع مالی پروگرام ماين پاکی افغانستان الی  (2022)1401و مبلغ بدست آمده الی (2015) 1394
منابع مالی مورد ضرورت ساالنه در مقابل منابع بدست آمده )ميليون دالر امريکايی(
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 8ارزيابی خارجی
پروگرام ماين پاکی افغانستان اھميت ارزيابی را منحيث يک وسيله نگھداری پالن ستراتيژيک؛ درمسير بھبود
فعاليتھای ستراتيژيک و کمک فيصله کنندگان به سطح بلندرا در مقابل تغيرات وضعيت ماين پاکی ،درک ميکند .اين
پاليسی پروگرام ماين پاکی افغانستان است که تمام ارزيابی ھا بايد با مطابقت کميته کمک ھای انکشافی )،(DAC
ستندرد ھای ارزيابی و نيازمنديھای ستندردھای بين المللی برای ماين پاکی 14.10صورت گيرد )رھنمود برای
مداخالت ارزيابی ماين پاکی(.
ارزيابی کامل ستراتيژيک ،از سوی کارشناسان خارجی ،در ميان مدت پالن سال  ،(2018) 1397و قبل از پايان
پالن در  (2021) 1400صورت می گيرد و اگر ضرورت باشد در مناسبت ديگرو يا تغيير وضعيت حاالت و وقايع
مھم ،با صالحيت رياست انسجام و ھماھنگی ماين پاکی و کميته ھدايت ستراتيژيک ھمچنان ارزيابی صورت خواھد
گرفت .نتايج تمام ارزيابی ھا از طريق ويبسايت پروگرام ماين پاکی افغانستان به مردم نشان داده خواھد شد.

 8.1ارزيابی ميان مدت
ارزيابی ميان مدت اعتبار اھداف و مقاصد ستراتيژيک برنامه را بررسی می کند ،تا کدام اندازه پروگرام ماين پاکی
افغانستان برای رسيدن به اھداف خود در مسير ھدف است ،و اگر تغييری ضرور باشد بايد انجام يابد.

 8.2ارزيابی نھايی
ارزيابی نھايی کارکرد کامل پروگرام ماين پاکی افغانستان را در مقابل پالن بررسی ميکند ،در جريان اين دوره،
برنامۀ عملی کردن و معلومات مستقيم برای دوره بعدی پالنگذاری ستراتيژيک خواھد داد.
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 9بررسی داخلی
اين پالن ستراتيژيک در فواصل مختلف برای اطمينان حاصل نمودن اعتبارقابل دسترس و روان بودن آن در
مسيراصلی خود بررسی خواھد شد.
کميته بررسی پالن ملی ستراتيژيک ماين پاکی ،پروگرام ماين پاکی افغانستاناين گونه تشکيل دارد:
کميته رھبری
رئيس رياست انسجام و ھماھنگی ماين پاکی
مشاور امور ماينپاکی به وزيردولت
دفتر خدمات ماين پاکی ملل متحد/مرکز ماين پاکی ملل متحد برای افغانستان
يس رئيس ادار رئ
يس رئ يس رئ
رئ يس مؤسس ه رئ يس رئ
يس رئ يس رئ يس موسس ه
روه ص
ق مش اورين موسس ه گ
ندوق ۀ برنام ه مؤسس ه مؤسس ۀ تطبي ق کنن ده
تطبي
کنندھام داد ب ه تخنيک ی م اين پ اکی ماين پاکی مؤسس ۀحما ري زی و مرک
اين تعليم ات آگ اھی
ز م
رای دنم ارک
ان ب
رات
يۀزن ده گ ی پاکس ازی کشف م اين پ اکی و خط
قرباني ان)مش خ افغ
درس احات م اين ھ ا
افغانس تان
اه م اين)مش خص
رف
ص ميشود(
)(DDG
)(ATC
)(MDC
خطرن اک
ميشود(
افغانھ ا
(MCPA
)(DAFA
(HALO
(OMAR
)
)Trust
)
کميته بررسی تخنيکی
 .1مدير پالنگذاری مرکز ماين پاکی ملل متحد برای افغانستان
 .2مدير پروژه مديريت کيفيت رياست انسجام و ھماھنگی ماين پاکی
 .3مدير ارشد تخريب مھمات  ،رياست انسجام و ھماھنگی ماين پاکی
 .4مدير عملياتی رياست انسجام و ھماھنگی ماين پاکی
 .5مدير تحقيق و انکشاف مرکز ماين پاکی ملل متحد برای افغانستانOPS
 .6مدير تعليمات آگاھی خطرات ماينمرکز ماين پاکی ملل متحد برای افغانستان
 .7مدير کمک به قربانيانمرکز ماين پاکی ملل متحد برای افغانستان
 .8فوکل پاينت جندر مرکز ماين پاکی ملل متحد برای افغانستان
 .9نمايندگان پنج ادار ٔه ملی و دوادرا ٔه بين المللی ماين پاکی
 .10يک نماينده موسسه تطبيق کنندۀتعليمات آگاھی خطر ماين
 .11يک نماينده موسسه تطبيق کننده امداد قربانيان

اجندای بررسی بايد شامل موارد ذيل باشد:







وضعيت فعاليتھای که از بررسی ھای قبلی باقيمانده
نتايج ارزيابی ستراتيژيک از کارکرد پروگرام ماين پاکی افغانستان
پيشرفت بطرف رسيدن به اھداف و مقاصد ستراتيژيک
نتايج بررسی برنامه
نظريات شرکا
تغييرات و روندھا در حالت ستراتيژيک

اين پالن در موارد ذيل بررسی خواھد شد:

 9.1بررسی ساالنه – مقياس کوچک
بررسی ساالنه روند ھای قابل توجه و پيامدھای آن را برای پالن ستراتيژيک که آيا تغييراتی قابل نياز را بررسی
کرده است .نتايج ارزيابی و بررسی ھای مربوطه را در نظر ميگيرد .ھمچنان بررسی ساالنه توسط کميته بررسی
ستراتيژيک پروگرام ماين پاکی افغانستان انجام ميشود.
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 9.2بررسی ميان مدت– بشمول نتايج ارزيابی
يک بررسی ميان مدت بعد از تکميل ارزيابی ميان مدت انجام ميشود .بررسی ميان مدت از طرف کميته بررسی
ستراتيژيک پروگرام ماين پاکی افغانستان با اشتراک شرکای ديگر )اگر نياز باشد( انجام ميشود.

 9.3بررسی پايان دوره
بررسی پايان دوره آغاز پالنگذاری دوره بعدی ميباشد که از نتايج اجرأت اين دوره به پروسه پالنگذاری دوره بعدی
پالن ستراتيژيک معلومات ميدھد .درين بررسی شرکت کامل شرکانيز ضرور ميباشد.

 9.4بررسی ھای ديگر
بررسی ھای ديگر وقتی اجرا خواھند شد که ضرورت وقت و زمان باشد ،بخصوص در موقع که در حالت ماين پاکی
تغيير قابل توجه بيايد .اين موقع چنين بوده ،ولی محدود به اين نميباشد:
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تغييرات سياسی – تغيير دولت؛ تغيير گسترده در ساختار پروگرام ماين پاکی افغانستان ،تغيير قابل توجه در
وضعيت صلح/امنيت.
تغييرات اقتصادی – تغيير قابل مالحظه و غير توقع در اندازه منابع مالی )کاھش ويا گسترش(.
تغييرات تخنيکی – دست يابی به يک ھدف بزرگ تخنيکی و يا تغيير د محيط تخنيکی )مانند معرفی گسترده
نوع جديد سالح در جنگ(
تغييرات حقوقی – در قانون بين المللی بشری و يا بنياد حقوقی پروگرام ماين پاکی افغانستان بشمول جنبه
ھای مسووليت ،و يا تغييرات ديگر در قوانين ملی ھمراه با تاثير مھم بر پروگرام ماين پاکی افغانستان.

نتيجه
پروگرام ماين پاکی افغانستان نسبت به ھر برنامه ماين پاکی ديگر برای مدت طوالنی و با چالش ھای بيشتر ،موفقتر
بوده .و پيشرفت زيادی کرده است ،اھداف زياد را بدست آورده و در بھبود زندگی مردم افغانستان بشمول زنان،
دختران ،پسران و مردان تاثير قابل مالحظه داشته .ولی اکنون ھم چالش ھای موجود است ،چالش ھای که تنھا
مربوط مردم افغانستان نميشود ،بلکه مربوط جامعه وسيعتر ماين پاکی و اقتصاد ھای توسعه يافته جھان ميشود.
پروگرام ماين پاکی افغانستان چالش ھای که ماين پاکی با آن روبرو است ،آنرا درک ،قبول کرده و جواب ميدھد :نياز
به فھم و نشان دادن تاثير ،در سطح عملی نياز برای بھتری ،سرعت ،حفاظت و ارزانی ،و نياز به تعھد قوانين بين
المللی بشری دارد .ولی به تنھايی خود تمام اينھا را نميتواند انجام دھد.
اين پالن يک قدم ديگر به جلو است ،طوريکه پروگرام ماين پاکی افغانستان ميخواھد سکتور ماين پاکی را در راستای
موثر ،کارآمد ،با ارزش ،و تصديق شده رھبری کند .برای انجام اينکار
ارائه پروسه ،خدمات و توليدات ماين پاکی ٔ
پروگرام ماين پاکی افغانستان نيازمند حمايت تنھا از داخل افغانستان نه ،بلکه نياز به ادامه حمايت کمک کنندگان
جامعه بين المللی ميباشد .پروگرام ماين پاکی افغانستان تقاضا و توقع جامعه بين المللی را دانسته و احترام ميکند ،و از
طريق شفافيت ،مسوليت پذيری ،مسلکی شدن جواب خواھد داد و به تالش ھای خود ادامه خواھد داد.

ليست ضمايم
.A
.B
.C
.D
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متريکس اھداف و پالن ھای عملياتی
شرکای شرکت کننده در پروسه پالنگذاری ستراتيژيک
مراجع دولت افغانستان
روابط با دولت

مخففات
ANDMA
ANDS
AMAS
APMBT
AXO
CCM
CCW
CRPD
DMAC
ERW
IED
IHL
IMAS
IP
MAP
MAPA
MoE
MoF
MoFA
MoLSAMD
MoPH
MoWA
MRDD
NMASP
NPPs
PPIED
SDG
SWOT
UNMACA
UNMAS
UXO
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وزارت دولت در امور رسيدګی با حواد ث
ستراتيژی انکشاف ملی افغانستان
معيارھای امورماين پاکی افغانستان
معاھده منع ماين ضد پرسونل
مھمات منفجره ترک شده
کنوانسيون برای مھمات خوشه يی
کنوانسيون سالحھای متعارف
کنوانسيون برای حقوق معلولين
رياست انسجام وھماھنگی امورماين پاکی
مھمات منفجر ناشده باقيمانده از جنگ
مواد انفجاريه تعبيه شده
قانون بين المللی بشر دوستانه
ستندردھای بين المللی برای ماين پاکی
موسس ٔه تطبيق کننده
پروګرام ماين پاکی
پروگرام ماين پاکی افغانستان
وزارت معارف
وزارت ماليه
وزارت امور خارجه
وزارت کار ،امور اجتماعی ،شھدا و معلولين
وزارت صحت عامه
وزارت امور زنان
وزارت احيا و انکشاف دھات
پالن ملی ستراتيژيک ماين پاکی
برنامه ھای اولويت ملی
مواد انفجاريه تعبيه شده با پليت فشاری
ھدف انکشاف پايدار
توانمدی ھا ،ضعف ھا ،فرصت ھا ،تھديدھا
مرکز ماين پاکی ملل متحد برای افغانستان
دفتر خدمات ماين پاکی ملل متحد
مھمات منفجر ناشده

ضميمه  –Aجدول اھداف و پالن ھای عملياتی
ھدف  :1تسھيل انکشاف
ھدف
 .1تشخيص پروژه ھای
انکشافی پالن شده برای
پنج سال آينده به منظور
ارزيابی تاثيرات آلودگی
ماين و مھمات منفجر
ناشده باالی اين پروژه ھا
و بسيج منابع برای پالن
عمليتاتی پاکسازی
-2016) 1399-1395
(2020

پالن عملياتی
 .1بدست آوردن پروژه ھای
انکشافی پالن شده برای  5سال
آينده از وزارت اقتصاد )-1395
(1399
 .2اجرا بررسی برای مشخص
ساختن پروژه ھايکه نيازمند مداخله
ماين پاکی اند.
 .3ارائه بسته معلومات کتبی به
ادارات مربوطه و گرفتن
تائيدی/نظر از ادارات مربوطه

ادار ٔه مسوول
 1.1مختارقيام وزارت
اقتصاد –ديپارتمنت نظارت
وارزيابی

شاخص ھای ستراتيژيک
 .1شمار از پروژه ھای
انکشافی مشخص شده که
نيازمند ماين پاکی اند

مراحل کليدی
 1.1پايان اپريل
 ،2016لست پروژه ھا
برای  ۵سال

1.2ادارۀ ملی آمادگی
مبارزه با حوادث‐رياست
انسجام و ھماھنگی ماين
پاکی از طريق پيشنھاد
رسمی

 .2شمار پروژه ھای که
مداخله ماين پاکی را در
نظر گرفتند

 1.2اخير اپريل ھر
سال برای لست پروژه
ھای ساالنه

 .2رياست انسجام و
ھماھنگی ماين پاکی/مرکز
ماين پاکی ملل متحد برای
افغانستان )پالنOPS ،
تحقيق و توسعه /سيستم
معلومات برای مديريت(
 3.1رياست انسجام و
ھماھنگی ماين پاکی/مرکز
ماين پاکی ملل متحد برای
افغانستان بخش پالن
 3.2ادارت مربوطه

A‐ 1

 .2ھفت روز برای ھر
پروژه )بعد از رسيد
معلومات مورد نياز(
DRAFT

 .3در مدت يک ماه
)بدست آوردن نظر(

شرح خطر
* پروسه طوالنی اداری
در دولت
* جنگ متداوم /ضعيف
امنيت
* کمبود حمايت کمک
کنندگان برای ماين پاکی

کاھش خطر
* دادخواھی و رابطه
دوامدار با وزارتخانه
ھای ذيدخل و کمک
کنندگان
* افزايش روابط با
جامعه جھانی
* قناعت دادن به کمک
کنندگان مربوطه در
مورد اھميت ماين پاکی

 .2شامل ساختن چالش
ھای ماين و مھمات
منفجر ناشده باقيمانده از
جنگ در برنامه ھای
اولويت ملی،اھداف
انکشاف پايدار و
سايرچوکات کاری
انکشافی دولت برای
تسھيل اجرأ بی خطر
برنامه ھای انکشافی در
افغانستان.

 .3شموليت ماين پاکی
در پاليسی ھای پروژه
انکشافی و پالن ھای
ستراتيژيک واليتی
وزارتخانه ھا/ادارات
کليدی دولتی.

 .1شموليت رياست انسجام و
ھماھنگی ماين پاکی/مرکز ماين
پاکی ملل متحد برای افغانستان در
کميته ھای برنامۀاولويت ملی.
 .2شموليت موضوعات
ماين/مھمات منفجر ناشده باقيمانده
از جنگ تحت اھداف انکشاف
پايدار.
 .3در نظر گرفتن چالش ھای
ماين/مھمات منفجر ناشده باقيمانده
از جنگ در پالن ھا/برنامه ھای
ديگر ملی انکشافی.
 .1بدست آوردن موافقتنامه کميته
ملی مديريت حوادث.
 .2گرفتن حکم رسمی از مقام
رياست جمھوری برای وزارتخانه
ھا/ادارات ،در گرفتن سرتيفيکيت
ماين پاکی قبل از اجرأ تمام پروژه
ھای زيربنايی.
 .3تعقيب موضوع شموليت ماين
پاکی در پاليسی ھای پروژه
انکشافی و پالن ھای ستراتيژيک
واليتی وزارتخانه ھا /ادارت کليدی
دولتی.

A‐ 2

 .1رياست انسجام و
ھماھنگی ماين پاکی/مرکز
ملل متحد برای ماين پاکی
افغانستان با ھمکاری
وزارت اقتصاد
 .2وزارتاقتصاد –
ھيوادنيازی.ديپارتمنت
پاليسی.
 .3ادارۀ ملی آمادگی
مبارزه با حوادث‐رياست
انسجام و ھماھنگی ماين
پاکی از طريق پيشنھاد
رسمی
 1و  .2ادارۀملی آمادگی
مبارزه باحوادث
درافغانستان.
 .3رياستانسجام و ھماھنگی
ماين پاکی/مرکز ماين پاکی
ملل متحد برای افغانستان.

 1.1شموليت رياست
انسجام و ھماھنگی ماين
پاکی/مرکز ماين پاکی
ملل متحد برای افغانستان
در کميته ھای برنامه
اولويت ملی.

 .1سه ماه ،بعد از
فيصله مقام رياست
جمھوری در مورد
شمار جديد برنامه ھای
اولويت ملی.
 .2قبل از پايان 2017

 1.2شموليت ماين پاکی
در برنامه ھای اولويت
ملی
 2.شموليت ماين پاکی در
برنامه/پالن ھای ديگر
ملی انکشافی.
 .1بدست آوردن
تفاھمنامه از کميته ملی
مديريت حوادث.

 .3در مدت يک ماه،
بعد از شناسايی برنامه
ھای جديد ادارات
مربوطه

 .1قبل از پايان می
.2016

* پروسه طوالنی اداری
در دولت
* کمبود منابع و تعھد در
دولت
* حمايت کم/ضعيف
کمک کنندگان برای ماين
پاکی
* از دست دادن حمايت
کمک کنندگان اگر ماين
پاکی شامل برنامه ھای
اولويت ملی/اھداف
انکشاف پايدارنگرددد.
* اولويت موضوعات
ديگر برای دولت.

DRAFT

 .2بدست آوردن امر
رياست جمھوری.
 .3شموليت موضوعات
ماين پاکی در پاليسی
ھای پروژه انکشافی/
پالن ھای ستراتيژيک
واليتی.

 .2قبل از پايان جوالی
.2016

* کمبود منابع و تعھد در
دولت.

 .3قبل از پايان دسمبر
.2016

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

* دادخواھی و رابطه
دوامدار با وزارتخانه
ھای ذيدخل و کمک
کنندگان
* قناعت دادن به ادارت
دولتی ذيدخل تا ماين
پاکی را شامل
برنامه/پالن ھای خود
سازد
*ظرفيت سازی و
انکشاف دوامدار.

* دادخواھی و رابطه
دوامدار با وزارتخانه
ھای ذيدخل و کمک
کنندگان
* قناعت دادن به ادارت
دولتی ذيدخل تا ماين
پاکی را شامل
برنامه/پالن ھای خود
سازد
* نشان دادن اھميت ماين
پاکی در اجرأ پروژه
ھای انکشافی

ضميمه  -Aجدول اھداف و پالن ھای عملياتی )ادامه(
ھدف  :2ھمکاری با سکتور ھای ديگر
ھدف
 .1شامل ساختن ماين
پاکی در سکتور تعليمی

پالن عملياتی
 .1امضا تفاھمنامه ھا با وزارتخانه
ھا /ادارات ذيدخلدر اين مورد:
 .1انکشاف نصاب آينده با وزارت
معارف.
 .2آموزش آموزگاران مکاتب در
تعليمات آھاگی خطر ماين

اداره مسوول
 .1رياست انسجام و
ھماھنگی ماين
پاکی/مرکز ماين پاکی
ملل متحد برای
افغانستان

شاخص ھای ستراتيژيک
 .1امضا تفاھمنامه و شامل
ساختن تعليمات آگاھی
خطر ماين/مھمات منفجر
ناشده باقيمانده از جنگدر
نصاب وزارت معارف

مراحل کليدی
 .1امضايتفاھمنامه الی
پايان دسمبر  2016با
وزارت معارف و
وزارت اطالعات و
فرھنگ

 .2امضا تفاھمنامه و تعھد
وزارت اطالعات و
فرھنگ برای نشر پيام
ھای ماين/مھمات منفجر
ناشده باقيمانده از جنگ از
طريق رسانه ھا

 .2مربوط به بررسی
نصاب توسط وزارت
معارف

DRAFT

 .3شامل ساختن تعليمات آگاھيخطر
ماين در نصاب آموزش استادان
 .4نشر پيام ھای تعليمات
آآگاھيخطر ماين از طريق مطبوعات
ھمراه وزارت اطالعات و فرھنگ
 .5نشر پيام ھای تعليمات آگاھی
خطر ماين از طريق شبکه ھای
مخابراتی ھمراه وزارت مخابرات و
تکنالوژی

A‐ 3

 .3امضا ٔ تفاھمنامه با
وزارت مخابرات و
تکنالوژی و نشر پيام ھای
تعليمات آگاھی خطر ماين
بطور دوامدرا

 .3نشر پيام ھای
آگاھی خطر توسط
وزارت اطالعات و
فرھنگ الی پايان
جنوری 2017
 .4نشر پيام ھای
آگاھی خطر توسط
شبکه ھای مخابراتی
الی پايان جنوری
2017

شرح خطر
* پروسه طوالنی اداری در
دولت
* کمبود منابع و تعھد در
دولت

کاھش خطر
* دادخواھی و
رابطه دوامدار با
وزارتخانه ھای ذيدخل
و کمک کنندگان

 .2شامل ساختن ماين
پاکی در سکتور صحی

امضا تفاھمنامه ھا با وزارتخانه ھا/
ادارت مربوطه درباره:
 .1شامل ساختن پيام ھای تعليمات
آگاھيخطر ماين /کمک قربانيان
جنګ در ھنگام کمپاين ھای واکسين

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

 .2ايجاد سيستم ديتابيس در
ديپارتمنت معلوليت و
بازتوانی‐وزارت صحت
عامه

 .2ايجاد سيستم مديريت اطالعات
در ديپارتمنت معلوليت و بازتوانی‐
وزارت صحت عامه و رابطه آن با
HMIS

 .3شامل ساختن ماين
پاکی در عرصه ھای
اقتصاد و انکشاف
سکتور خصوصی

امضا تفاھمنامه با وزارتخانه ھا/
ادارات ذيدخل درباره:
 .1شامل ساختن ماين پاکی در
پروفايل آسيب پذيری واليتی 34
واليت

 .1امضا تفاھمنامه و
انتشار مواد تعليم آگاھی از
خطرات ماين و مھمات
باقيمانده از جنگ

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

 .3فعال کردن ميکانيزم
ھماھنگسازی معلومات
ميان سيستم معلوماتی برای
ماين پاکی و ديپارتمنت
معلوليت و بازتوانی‐
وزارت صحت عامه
 .1امضا تفاھمنامه ھا با
وزارت اقتصادو اداره
مستقل ارگانھای محل
DRAFT

 .1امضا تفاھمنامه الی
پايان اکتوبر  2016با
وزارت صحت عامه
 .2ايجاد ديتابيس الی
دسمبر 2016
.3
ھماھنگسازيمعلومات
در ھر سه ماه

* پروسه طوالنی اداری در
دولت
* کمبود منابع و تعھد در
دولت
* منابع مالی کم در رابطه با
نگھداری سيستم ديتابيس در
وزارت صحت عامه و نشر
مواد آگاھی تعليمات آھاگی
خطر ماين/امداد قربانيان

* دادخواھی و رابطه
دوامدار با وزارتخانه
ھای ذيدخل و کمک
کنندگان
*ظرفيت سازی و
انکشاف دوامدار

* تبديلی کارمندان در ساختار
دولت

 .1امضا تفاھمنامه ھا
الی نيمه 2017

* پروسه طوالنی اداری در
دولت
* کمبود منابع و تعھد در
دولت

* دادخواھی ،
سخنرانی و رابطه
دوامدار با ادارات
ذيدخل

* موجوديت ستراتيژی خاص
انکشافی برای ھدف انکشاف
پايدار

 .2شامل ساختن ماين پاکی در
اھداف انکشاف پايدار
 .3شامل ساختن ماين پاکی در پالن
ھای انکشافی واليات

 .4شامل ساختن ماين
پاکی در سکتور زراعت
و انکشاف دھات.

 .4ايجاد لوايح )شاروالی(IDLG ،
امضا تفاھمنامه با وزارتخانھھا/
ادارات ذيدخلدرباره:
 .1شموليت ماين پاکی در تمام

A‐ 4

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

 .1امضا تفاھمنامه ھا با
 MAILو وزارت احيا و
انکشاف دھات.

 .1امضا تفاھمنامه ھا
الی نيمه .2017

* پروسه طوالنی اداری در
دولت
* کمبود منابع و تعھد در

* دادخواھی،
سخنرانی و رابطه
دوامدار با ادارات

معاھدات MAIL

 .5شامل ساختن ماين
پاکی در سکتور حفاظت
عامه

 .2شموليت ماين پاکی در تمام
معاھدات وزارت احيا و انکشاف
دھات.
امضا تفاھمنامه با وزارتخانھھا/
ادارات ذيدخلدرباره:
 .1آموزش مسلکی با وزارت کار،
امور اجتماعی ،شھدا و معلولين

افغانستان

دولت

ذيدخل

* تبديلی کارمندان دولت

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

 .1امضا تفاھمنامه ھا
ھمراه وزارتخانه ھا/
ادارات ذيدخل

 .1امضا تفاھمنامه ھا
الی پايان دسمبر
.2017

* پروسه طوالنی اداری در
دولت
* کمبود منابع و تعھد در
دولت

* دادخواھی ،
سخنرانی و رابطه
دوامدار با ادارات
ذيدخل

* تبديلی کارمندان دولت

 .2آگاھی و حفاظت کوچی ھا
 .3آگاھی و حفاظت برگشت کنندگان
و بيجاشدګان داخلی
 .4شموليت تعليمات آھاگی خطر
ماين/امداد قربانيان در برنامه ھای
ملی وزارت امور زنان

DRAFT

 .5شموليت موضوعات معلوليت با
وزارت کار ،امور اجتماعی ،شھدا
و معلولين

 .6شامل ساختن ماين
پاکی در سکتور امنيت

 .6ارتقايظرفيت فعالين برنامه ھای
ماين پاکی تا به حوادث طبيعی
جواب گويند
امضا تفاھمنامه ھا با وزارتخانھھا/
ادارات ذيدخلدرباره:
 .1موضوعات امنيت
 .2مديريت مواد منفجره و

A‐ 5

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

 .1امضا تفاھمنامه ھا
ھمراه وزارتخانه ھا/
ادارات ذيدخل

 .1امضا تفاھمنامه ھا
الی پايان دسمبر
2016

* پروسه طوالنی اداری در
دولت
* تبديلی کارمندان دولت

* دادخواھی ،
سخنرانی و رابطه
دوامدار با ادارات
ذيدخل

ذخايرمھمات
 .3حفاظت ساحات تطبيقات نظامی

 .7شامل ساختن ماين
پاکی در سکتور حکومت
داری خوب ،حاکميت
قانون و حقوق بشر

 .4برقراری ارتباط با مخالفين مسلح
و فھماندن اينکه از استفاده،
نگھداری ،توليد و انتقال ماين ھا
جلوگيری کنند.
 .1تائيد ستندرد ھای ماين پاکی
توسط ) ANSAادارھملی ستندرد
افغانستان(
 .2شموليت ماين پاکی در برنامه
ھا /پاليسی ھای AIHRC

 .8شامل ساختن ماين
پاکی در سکتور زيربنا و
منابع طبيعی

 .9ايجاد تفاھمنامه ھا با
ادارات منطقوی ،ملل
متحد ،و بين المللی برای
برنامه ھای مشترک

 .1مرور و بازنگريمعيار ھای
امور ماين پاکی افغانستان با مشوره
NEPA
 .2امضا تفاھمنامه با وزارتخانه ھا/
ادارات ذيدخلبرای انکشاف و
برنامه/پروژه ھای زيربنايی )بشمول
ھر نوع دسترسی ھا برای
قربانيان PwDs/و مردم ديگر(
 .1تفاھمنامه با وزارت امور خارجه
در مورد ھمکاری و ھماھنگی ھای
منطقوی ) SAARC, ECO, RECCA,
 Asia Pacificمرکز اماده آسيا
برای حوادث ) (ADPCوغيره(

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

 .1امضا تفاھمنامه ھا
ھمراه وزارتخانه ھا/
ادارات ذيدخل

 .1امضا تفاھمنامه ھا
الی پايان دسمبر
20147

* پروسه طوالنی اداری در
دولت
* کمبود منابع و تعھد در
دولت
* تبديلی کارمندان دولت

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

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

DRAFT

 .1مشوره با  NEPAو
امضا معيار ھای امور
ماين پاکی افغانستان
 .2امضا تفاھمنامه ھا
ھمراه با وزارتخانه ھا/
ادارات ذيدخل

 .1امضا تفاھمنامه با
وزارتخانه ھا /ادارات
ذيدخل

 .1باز نگری و
مرورمعيار ھای امور
ماين پاکی افغانستان
الی جوالی 2016

* پروسه طوالنی اداری در
دولت
* کمبود منابع و تعھد در
دولت

 .2امضا تفاھمنامه ھا
الی ختم دسمبر 2017

* تبديلی کارمندان دولت

 .1امضا تفاھمنامه الی
پايان دسمبر 2017

* پروسه طوالنی اداری در
دولت
* کمبود منابع و تعھد در
دولت
* تبديلی کارمندان دولت
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* دادخواھی ،انجام
تبليغات و رابطه
دوامدار با ادارات
ذيدخل

* دادخواھی  ،انجام
تبليغات و رابطه
دوامدار با ادارات
ذيدخل

* دادخواھی ،
سخنرانی و رابطه
دوامدار با ادارات
ذيدخل

ضميمه  -Aجدول اھداف و پالن ھای عملياتی )ادامه(
ھدف  :1-3فعاليتھای پيشگيرانه برای کاھش تاثيرات ماين ھا و مھمات منفجر ناشده باقيمانده از جنگ
ھدف
 .1بھبود تالش ھا
برای افزايش منابع
مالی مورد نياز تا
فعاليتھای پيشگيرانه
ماين پاکی در مسير آن
نگھداشته شود

پالن عملياتی
 .1شامل کردن ماين پاکی منحيث
نقطه دايمی اجندا برای جلسات نيمه
ساله کميته ملی مديريت حوادث
 .2ارسال مکتوبرسمی به تمام
کمک کنندگان از سوی مقامات
عالی رتبه دولت.
 .3برگذاری ورکشاپ ھای کمک
کنندگان در ھر سال در کابل برای
تاکيد نياز به منابع مالی تا حمايت
کمک کنندگان را جلب کرد.
 .4برگذاری جلسات دوامدار و
شريک ساختن معلومات با ادارت
کمک کننده.
 .5از طريق طرفداری دريافت
کمک کنندگان جديد.
 .6انکشاف ستراتيژی افزايش منابع
مالی جديد.

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

A‐ 7

 .1ايجاد ميکانيزم تبادله معلومات
با  ANSFو نيروھای نظامی بين
المللی برای بدست آوردن معلومات

شاخص ھای ستراتيژيک
 .1شامل کردن ماين پاکی
در اجندای دولت در
جريان 10مالقات نيمه ساله
کميته

اداره مسوول
 .1دفتر ملل متحد برای ماين پاکی‐
ادارۀ ملی آمادگی مبارزه با حوادث
 .2دفتر ملل متحد برای ماين پاکی‐
ادارۀ ملی آمادگی مبارزه با حوادث

 .2ارسال مکاتيب رسمی به
کمک کنندگان.

 .3دفترخدمات ماينپاکی ملل
متحد/مرکزماين پاکی ملل متحد برای
افغانستان/رياست انسجام وھماھنگی
ماين پاکی.
 .4دفترخدمات ماين پاکی ملل
متحد/مرکزماين پاکی ملل متحد برای
افغانستان/رياست انسجام وھماھنگی
ماين پاکی.

 .3برگذاری پنج ورکشاب
کمک کنندگان در کابل.

DRAFT

 .5دفترخدمات ماين پاکی ملل
متحد/مرکزماين پاکی ملل متحد برای
افغانستان/رياست انسجام وھماھنگی
ماين پاکی.
 .6دفترخدمات ماين پاکی ملل
متحد/مرکزماين پاکی ملل متحد برای
افغانستان/رياست انسجام وھماھنگی
ماينپاکی/موسسات تطبيق کننده.
 .1دفتر خدمات ماين پاکی ملل
متحد/مرکز ماين پاکی ملل متحد برای
افغانستان/رياست انسجام و ھماھنگی

 .4برگذاری جلسات تبادله
معلومات در صورت که
ضرورت باشد
 .5رابطه با پنج کمک کننده
جديد از طريق دا.دخواھی

 .1ايجاد ميکانيزم تبادله
معلومات.

مراحل کليدی
 .1پايان مارچ
2016
 .2پايان مارچ
،17 ،2016
 19 ،18و 20
 .3سپتمبر ھر
سال
 .4به اندازه
ضرورت

شرح خطر
* تغيير در
اولويت کمک
کننده

کاھش خطر
* دادخواھی /انجام
تبليغات و رابطه دوامدار
با ادارات ذيدخل دولتی
و کمک کننده

* تغيير چينل
منابع مالی کمک
کننده
* تعھد ضعيف از
سوی دولت
* جنگ مداوم

 .5يک کمک
کننده در سال

 .1الی پايان
جون 2016

* جنگ متداوم
* کمبود معلومات

* دادخواھی و ارتباط
دوامدار و ارائه حمايت
تخنيکی به وزارتخانه

اخير جنگ

ماين پاکی.

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

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

 .2ساحات آلودھبعد از
 2001بطور سيستماتيک
ثبت ميشود.

 .2پايان ھر ماه.

 .3تکميل نمودن
سروی مناطق سروی
ناشده

 .1تکميل نمودن  /MEIFCSسروی
غير تخنيکی مناطق باقيمانده.

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

 .1اطمينان از تکميل سروی
قريه جات باقيمانده به
صورت انفرادی

 .1پايان ھر ماه.

 .4جاری نگھداشتن
پالن کاری پيشنھاد
تمديد معاھده منع ماين
ضد پرسونل

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

 .1کميته بررسی MBT

 .1پالن  MBTھر سال
بررسی ميشود.

 .1ھر سال )از
جوالی الی
سپتمبر(

 .5ارتقا ظرفيت برنامه
برای پاسخدھی به
انواع جديد آلودگی

 .2ارائه معلومات تازه به شرکا
بطور دوامدار.

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

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

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

 .1برگذاری آموزش ھا بر اساس
نيازمنديھا.

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

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

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

 .2پالن ھای بررسی شده
 MBTھمراه با تمام
شرکاشريک ميشود.
 .3پاکسازی  276کيلومتر
مربع اراضی ملوث.

دقيق درباره
ساحات بعد از
جنگ 2001
* عدم دسترسی
بدليل نا امنی.
* جنگ دوامدار
* عدم دسترسی
بخاطر نا امنی.

 .2ھر نومبر.
 .3الی
پايان2020.

*مرجع ضعيف
معلومات.
* جنگ مداوم
* دريافت و ثبت
ساحات آلوده
باقيمانده از
گذشته و
ساحاتيکه بعد از
سال  2001آلوده
شده اند

 .1جلسات آموزشی ھر سال
داير ميگردد.

 .1پايان جون
ھر سال

* کمبود منابع
* کمبود منابع
مالی

 .2بسته ھای آموزشی در
دوسال بھبود ميابند.

 .2در ھر شش
ماه

* مھمات استفاده
شده جديد

ھای ذيدخل
* برگذاری ارتباط
مناسب با جامعه در
مورد محدوديت ھای
امنيتی
* انجام روابط بھتر با
جوامع در مورد
مشکالت امنيتی و بدست
آوردن معلومات مورد
نياز.

* بھبود بيشتر ارتقا
دريافت منابع مالی از
طريق دفتر خدمات ماين
پاکی ملل متحد و رياست
انسجام و ھماھنگی ماين
پاکی

* بھبود بيشتر ارتقا
دريافت منابع مالی از
طريق دفتر خدمات ماين
پاکی ملل متحد و رياست
انسجام و ھماھنگی ماين
پاکی
* بدست آوردن معلومات
از منابع مورد نياز از
طريق طرفداری/گفتگو

 .6شامل سازی
تعليمات آگاھی خطر
ماين/مھمات منفجر
ناشده باقيمانده از جنگ
در فعاليتھای
وزارتخانه ھا ،ادارت
جامعه مدنی و شبکه
ھای جامعه.
 .7حمايت دولت در
تخريب مھمات نا ثبت
شده ،ذخاير و مھمات
غير قابل استفاده ،و در
مورد مديريت مھمات
و اسلحه.

 .1انکشاف يک ورقه پاليسی بر
شموليت تعليمات آگاھی خطر
ماين/مھمات منفجر ناشده باقيمانده
از جنگ در تمام پروژه ھای.

 .1رياست انسجام و ھماھنگی ماين
پاکی.

 .1تثبيت و تھيه پاليسی

 .1پايان دسمبر
.2016

 .1دادخواھی برای ساختن ديپوھای
معياری نگھداری مھماتANSF

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

 .1ساختن جای ستندرد
نگھداری مھمات توسط
.ANSF

 .1پايان دسمبر
2019

 .2حمايت دولت در نصب
تکنالوژی برای تخريت مھمات به
شکل باز مھمات.

* پروسه طويل
اداری دولت.

* دادخواھی /گفتگو و
ارتباط دوامدار با ادارات
ذيدخل

* کمبود منابع و
تعھد دولت.

 .2اتخاذ جديدترين تکنالوژی
بازيافت مھمات توسط دولت.

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

 .3ثبت ذخاير شناسايی شده.

 .2پايان دسمبر
2019
 3و  .4ھر ماه

*تبديلی کارمندان
دولت.
* کمبود معلومات
درباره ذخاير
مھمات

* دادخواھی /گفتگو و
ارتباط دوامدار با ادارات
و جوامع ذيدخل

* مديريت
ضعيف نگھداری
مھمات توسط
ANSF

* ھماھنگی برای ارتقا
ظرفيت  ANSFدر
رابطه با مديريت و
نگھداری مھمات

DRAFT

 .8کاھش تلفات افراد
ملکی در نتيجه ماين و
مھمات منفجر ناشده
باقيمانده از جنگ،
مخصوصا حفاظت
اطفال در برابر اين
خطرات

 .4بازيافت /تخريب مھمات غير
قابل استفاده.
 .1شامل کردن موضوعات حفاظت
اطفال در تمام ابعاد ماين پاکی.
 .2شامل کردن موضوعات حفاظت
اطفال بشمول تعليمات آگاھی خطر
ماين و مھمات منفجر ناشده باقيمانده
از جنگ در تمام ادارات متمرکز بر
اطفال
 .3وکالت با دولت تا يک پاليسی و
يا سند قانونی را برای منع تجارت
پس مانده مھمات منفجر ناشده
باقيمانده از جنگ.
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 .4راپور ھای تخريب
کردن.
 .1رياست انسجام و ھماھنگی ماين
پاکی /دفتر خدمات ماين پاکی ملل
متحد/مرکز ماين پاکی ملل متحد برای
افغانستان/موسسات تطبيق کننده.
 .2رياست انسجام و ھماھنگی ماين
پاکی/دفتر خدمات ماين پاکی ملل
متحد/مرکز ماين پاکی ملل متحد برای
افغانستان/موسسات تطبيق کننده/
جامعه مدنی.
 .3رياست انسجام و ھماھنگی ماين
پاکی /مرکز ماين پاکی ملل متحد برای

 .1اضافه کردن موضوعات
حفاظت اطفال در معيار ھای
امور ماين پاکی
افغانستان SOPs،و پاليسی
ھای مربوطه
 .2پيام ھای کليدی
ماين/مھمات منفجر ناشده
باقيمانده از جنگ در بسته
ھای شبکه جامعه مدنی
شامل گردد
 .3برگذاری جلسات بر
پاليسی منع قرار دادن پس

 .1جوالی
2016

* کمبود منابع
* فقر

 .2پايان دسمبر
2016
 .3ادامه دارد

* پروسه طوالنی
اداری دولت

دادخواھی /ګفتګو و
ارتباط دوامدار.

 .9تجديد اپديت نمودن
معيار ھا و استندرد
ھای پروگرام ماين
پاکی افغانستان با معيار
ھا و استندرد ھای بين
المللی ماين پاکی

 .1بررسی دوامدار ستندردھای
ماين پاکی افغانستان )معيار ھای
امور ماين پاکی افغانستان( توسط
کميته تخنيکی اداره ملی ستندرد
افغانستان.
 .2تائيد معيار ھای امور ماين پاکی
افغانستان توسط ستره محکمه
ستندرد ھاGIRoA.
 .3بررسی پاليسی ھا و معيار ھا.

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

مانده با دولت
1و .2بررسی/تجديد ،ترجمه
و تائيدی معيار ھای امور
ماين پاکی افغانستان

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

 .3انکشاف پاليسی ھا و
معيارھا.

1و .2ساالنه

* پروسه طوالنی
اداری دولت

دادخواھی با اداره ملی
ستندرد افغانستان

 .3سه ماھه

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

ضميمه  -Aجدول اھداف و پالن ھای عملياتی )ادامه(

DRAFT

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

پالن عملياتی

اداره مسوول

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

 .1ايجاد گروپ ھای کاری
که از سوی وزارت کار،
امور اجتماعی ،شھدا و
معلولين رھبری و
وزارتخانه ھای مربوطه
بشمول وزارت
ماليه،موسسات امداد
قربانيان شرکا معلوليت و
DPOsحمايت ميشود.

 .1وزارت کار ،امور اجتماعی ،شھدا و
معلولين با حمايت رياست انسجام و
ھماھنگی ماين پاکی/مرکز ماين پاکی ملل
متحد برای افغانستان و شرکاديگر.
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 .2گروپ ھای کاری.
 .3رياست انسجام و ھماھنگی ماين پاکی /
مرکز ماين پاکی ملل متحد برای افغانستان.

شاخص ھای
ستراتيژيک
1و .2ايجاد دو
گروپ کاری و
انکشاف يک پالن
عملياتی.
 .3تخصيص منابع
مالی.
 .4نھايی کردن و
تائيد پاليسی امداد

مراحل کليدی

شرح خطر

کاھش خطر

1و .2پايان 2016

* تبديلی
کارمندان دولت

* دادخواھی و
رابطه دوامدار و
ارائه حمايت
تخنيکی به
وزارتخانه ھای
ذيدخل و مشارکين

 .2پايان اپريل 2016
 .3پايان مارچ 2017

* پروسه اداری
طوالنی دولت
* کمبود منابع و
تعھد در دولت

 .2ايجاد يک پالن عملياتی
برای انکشاف پاليسی ملی
معلوليت.

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

قربانيان /ملوليت.

 .3ايجاد کميته ھماھنگی و
تعقيب.

 .2دادخواھی و حمايت برای
وزارتخانه ھای مربوطه
)وزارت کار ،امور اجتماعی،
شھدا و معلولين ,وزارت
صحت عامه،وزارت
معارف،وزارت امور
زنان،وزارت احيا و انکشاف
دھات،وزارت ماليه،وزارت
امور خارجه وغيره( در
انکشاف پاليسی ھا و
ستراتيژی ھای مشخص برای
امداد معلولين/قربانيان

 .4تخصيص منابع مالی
برای انکشاف پاليسی
مليامداد قربانيان/معلوليت
)پالسی ملی افغانستان برای
معلولين .نام پيش نويس(
 .1حمايت از گروپ ھای
کاری بين وزارتخانه ھا
بشمول وزارت ماليه برای
انکشاف پاليسی ھا و بخشی
ستراتيژی ھای مشخص
برای معلولين/امداد قربانيان
 .2ايجاد کميته ھماھنگی و
پيگيری

 .2وزارت کار ،امور اجتماعی ،شھدا و
معلولين با ھمکاری رياست انسجام و
ھماھنگی ماين پاکی/مرکز ماين پاکی ملل
متحد برای افغانستان

 .2جنوری الی دسمبر
.2016

 .2تخصيص منابع
مالی.

 .3پايان دسمبر
.2017

 .3توسعه ميکانيزم
کاری و .M&E

 .4چھار جلسه
طرفداری در ھر
سال.

DRAFT

 .3تخصيص منابع مالی
برای انکشاف پاليسی ھا و
ستراتيژی ھای بخشی
معلوليت/امداد قربانيان

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

 .4حميات از ايجاد M&E
و ميکانيزم اجرأ

 .4وزارت کار ،امور اجتماعی ،شھدا و
معلولين با ھمکاری رياست انسجام و
ھماھنگی ماين پاکی/مرکز ماين پاکی ملل
متحد برای افغانستان

 .5برگذاری  20جلسه
طرفداری با وزارت ماليه
برای حمايت مالی
ستراتيژی ھا و پاليبسی ھای
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 .1وزارت کار ،امور اجتماعی ،شھدا و
معلولين و وزارتخانه ھای ديگر با ھمکاری
رياست انسجام و ھماھنگی ماين پاکی/مرکز
ماين پاکی ملل متحد برای افغانستان

 .1کارا بودن گروپ
کاری معلوليت/امداد
قربانيانمشترک
وزارتخانه ھا و
کميته پيگری

 .5رياست انسجام و ھماھنگی ماين
پاکی/مرکز ماين پاکی ملل متحد برای
افغانستان و فدراسيون معلوليتACPD ،

 .4بھبود حمايت
وزارت ماليه از
طريق  20جلسه
طرفداری.

 .1جنوری الی دسمبر
.2016

* پروسه
طوالنی اداری
دولت.
* کمبود منابع و
تعھد دولت.

* دادخواھی و
پيگيری دوامدار
با وزارتخانه ھای
ذيدخل و شرکا

 .3دادخواھی و حمايت
وزارت کار ،امور اجتماعی،
شھدا و معلولين و وزارتخانه
ھا/انستتيوت ھای ديگر برای
برگذاری سروی ملی امداد
معلولين/قربانيان.

امداد قربانيان /معلوليت.
 .1حمايت از انکشاف
ميکانيزم ھماھنگی برای
اجرأ سروی.
 .2انکشاف پالن عملياتی
ستراتيژی انکشاف ملی
بشمول ميکانيزم عملی
کردن ،پرسشنامه ھا ،اساس
وغيره
 .3حمايت از پروسه جمع
آوری معلومات ستراتيژی
انکشاف ملی.
 .4کمک با پروسه نظارت
و اطمينان کيفيت ستراتيژی
انکشاف ملی.

 .4دادخواھی و حمايت از
وزارت کار ،امور اجتماعی،
شھدا و معلولين،وزارت
صحت عامه و وزارتخانه ھا/
انستتيوت ھا در توسعه
ديتابيس معلوليت.

 .1حمايت از بررسی
رھنمود ھا و وسايل برای
تثبيت درجه معلوليت
 .2حمايت از انکشاف
ديتابيس ملی معلوليت/امداد
قربانيان.

 .5دادخواھی و تخصيص
منابع مالی درزمينه ارائه

 .1شناسايی اولويت ھای
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)انجمن ھای ديگر معلولين/امداد قربانيان(
 .1وزارت کار ،امور اجتماعی ،شھدا و
معلولين با ھمکاری رياست انسجام و
ھماھنگی ماين پاکی/مرکز ماين پاکی ملل
متحد برای افغانستان و دفتر احصايه
مرکزی ).(CSO
 .2وزارت کار ،امور اجتماعی ،شھدا و
معلولين با ھمکاری رياست انسجام و
ھماھنگی ماين پاکی/مرکز ماين پاکی ملل
متحد برای افغانستان و دفتر احسايه مرکزی
).(CSO
 .3وزارت کار ،امور اجتماعی ،شھدا و
معلولين /CSOبا حمايت رياست انسجام و
ھماھنگی ماين پاکی/مرکز ماين پاکی ملل
متحد برای افغانستان

 .1برگذاری چھار
مالقات ھماھنگی.

 .1الی پايان دسمبر
.2016

 .2توسعه پالن
عملياتی و وسايل
سروی ستراتيژی
انکشاف ملی.

 .2الی پايان دسمبر
.2016

 .3برگذاری سروی
و جمع اوری
معلومات ستراتيژی
انکشاف ملی.

 .3حمايت دوامدار
الی پايان 2017
 .4حمايت دوامدار
الی پايان .2017

 .4انجام QA
دوامدار.

* جنگ
مداوم/امينت
ضعيف.
* پروسه طويل
اداری دولت.

* دادخواھی و
پيگيری دوامدار
با وزارتخانه ھای
ذيدخل و شرکا
* افزايش ارتباط
و شموليت جامعه.

* کمبود منابع و
تعھد دولت.
* برنامه ريزی
حساس به جند
)کمبود
ظرفيتھای زن
در ساحات
دوردست(.

DRAFT

 .4وزارت کار ،امور اجتماعی ،شھدا و
معلولين/وزارت صحت عامه با حمايت
رياست انسجام و ھماھنگی ماين پاکی/مرکز
ماين پاکی ملل متحد برای افغانستان
 .1وزارت صحت عامه،وزارت کار ،امور
اجتماعی ،شھدا و معلولين با حمايت رياست
انسجام و ھماھنگی ماين پاکی/مرکز ماين
پاکی ملل متحد برای افغانستان
.2وزارت کار ،امور اجتماعی ،شھدا و
معلولين با حمايت رياست انسجام و
ھماھنگی ماين پاکی/مرکز ماين پاکی ملل
متحد برای افغانستان
 .1رياست انسجام و ھماھنگی ماين
پاکی/مرکز ماين پاکی ملل متحد برای

 .1بررسی و تائيد
رھنمود/وسايل
سرتفيکيت اندازه
معلوليت.
 .2ايجاد ديتابيس.

 .1شناسايی اولويت
ھا و پروژه ھای

 .1پايان اگست
.2016
 .2پايان دسمبر
.2017

 .1پايان دسمبر ھر

* پروسه
طوالنی اداری
دولت.
* کمبود منابع و
تعھد دولت.

* کمبود منابع و
تعھد در دولت.

* دادخواھی و
پيگيری دوامدار
با وزارتخانه
ھا،شرکا و کمک
کنندگان ذيدخل.

* دادخواھی و
پيگری دوامدار
با وزارتخانه

مستقيم خدمات امداد معلولين و
قربانيان در روشنی اولويت
ھای وزارت.

وزارت

افغانستان با حمايت وزارتخانه ھا

وزارتخانه ھا.

سال.

 .2حمايت از توسعه اسناد
پروژه معلوليت/امداد
قربانيان.

 .2رياست انسجام و ھماھنگی ماين
پاکی/مرکز ماين پاکی ملل متحد برای
افغانستان با حمايت وزارتخانه ھا

 .2ارائه حمايت
دوامدار و توسعه
ٰ
پروژه.
اسناد

 .2براساس ضرورت

 .3حمايت از عملی کردن
پروژه ھای معلوليت/امداد
قربانيان وزارت.

 .3موسسات تطبيق کننده و وزارتخانه ھای
مربوطه با حمايت رياست انسجام و
ھماھنگی ماين پاکی/مرکز ماين پاکی ملل
متحد برای افغانستان

 .3جرأ پروژه ھای
مشخص شده.

 .4ارتقا ظرفيت ديپارتمنت
تخنيکی وزارت.
 .5حمايت M&Eپروژه
ھای اولويت امداد قربانيان/
معلوليت.
 .6طرفداری و حمايت
برای پايداری پروژه ھای
معلوليت/امداد قربانيان.
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 .4رياست انسجام و ھماھنگی ماين
پاکی/مرکز ماين پاکی ملل متحد برای
افغانستان با حمايت وزارتخانه ھا
 .5وزارتخانه ھای مربوطه با حمايت
رياست انسجام و ھماھنگی ماين پاکی/مرکز
ماين پاکی ملل متحد برای افغانستان

 .4بھبود ظرفيت
ھای تخنيکی در
وزارتخانه ھای
مربوطه.
 .5برگذاری
مالقاتھای M&E
مشترک.

DRAFT

 .6رياست انسجام و ھماھنگی ماين
پاکی/مرکز ماين پاکی ملل متحد برای
افغانستان با حمايت وزارتخانه ھا و ديگر
کميته ھای ملی

 .6برگذاری بيست
جلسه طرفداری.

 .3بر اساس پالن اين
پروژه
 .4بطور دوامدار
 .5ھر سه ماه
 .6پايان .2020

ھا،شرکا و کمک
کنندگان ذيدخل.

ضميمه  –Aجدول اھداف وپالن ھای عملياتی
ھدف  :4گسترش جندر و تنوع
ھدف

پالن عملياتی

اداره مسوول

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

 .1تفاھمنامه با ادارات دولتی ذيدخل

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

 .2بررسی ستراتيژی گسترش جندر.
 .3بررسی دستآوردھا و موضوعات جندر
در ماين پاکی.
 .4بررسی اسناد مربوط به جندر موسسات
تطبيق کننده و وزارتخانه ھای ذيدخل.

 .2مرکز ماين پاکی ملل متحد
برای افغانستان،موسسات
تطبيق کننده و رياست انسجام و
ھماھنگی ماين پاکی.
 .3مرکز ماين پاکی ملل متحد
برای افغانستان /رياست انسجام
و ھماھنگی ماين پاکيو طرف
سوم.

شاخص ھای
ستراتيژيک
 .1امضا تفاھمنامه

مراحل کليدی

شرح خطر

کاھش خطر

 .1پايان جون 2016

* پروسه طوالنی
اداری دولت

.2بررسی GMS

 .2پايان جون 2016

 .3تکميل راپور
بررسی.

 .3پايان اگست 2016

* پيکرد دوامدار با
وزارتخانه ھا از
جانب رياست انسجام
و ھماھنگی ماين
پاکی.

 .4پايان اگست .2016

 .4راپور بر اسناد
مکمل بررسی شده.

 .5پايان سپتمبر .2016

 .5پيشنويس پاليسی.

 .6پايان می .2016

DRAFT

 .5انکشاف پاليسی گسترش جندر و تنوع.
 .6تخصيص بوديجه به جندر و تنوع.

 .4ادارات طرف سوم

* کمبود بوديجه
برای بررسی از
سوی طرف سوم
* وضعيت غير
مستحکم مرکز
ماين پاکی ملل
متحد برای
افغانستان.

* گروپ کاری جندر
پروگرام ماين پاکی
افغانستان شده ميتواند
به حيث بديل
قرارگيرد..
* بدست آوردن تعھد
رياست انسجام و
ھماھنگی ماين پاکی.

 .6تخصيص
بوديجه.

 .5مرکز ماين پاکی ملل متحد
برای افغانستان/GWG

 .2افزايش کاريابی
زنان ،معيلولين و ديگر
گروه ھای از چشم
افتاده در سطوح
مختلف پروگرام ماين
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 .1برگذاری روابط با ادارات که در بخش
ارتقا ظرفيت ،معلوليت و زنان فعاليت
ميکنند.

 .6مرکز ماين پاکی ملل متحد
برای افغانستان/رياست انسجام
و ھماھنگی ماين پاکی
.1رياست انسجام و ھماھنگی
ماين پاکی/مرکز ماين پاکی
ملل متحد برای افغانستان و

 .1شناسايی و
برگذاری شبکه ھای
مربوطه.

 .1از آغاز اپريل
 2016الی پايان 2020
 .2از آغاز اپريل

* کمبود منابع برای
ارتباطات و کمبود
فرصت ھا

* دادخواھی با کمک
کنندگان.
* رھنمودھای

* اختالفات ممکن

پاکی افغانستان

 .2آموزش ھای آمادگی وظيفه از سوی
پروگرام ماين پاکی افغانستان.
 .3برگذاری و نگھداری تبعيض مثبت
براساس قانون خدمات ملکی افغانستان.
 .4در نظر گرفتن سيستم سھميه برای
زنان و معلولين.
 .5ارتقا آگاھی درباره ماين پاکی برای
ادارات دولتی و غير دولتی.

مشارکين ديگر

 .2ايجاد و ارايه
بسته ھای آموزشی.

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

 .3مراعات تبعيض
مثبت بر اساس
قانون خدمات ملکی

 2016الی پايان 2020

در عملياتھا.

مشخص.

 .3پايان دسمبر 2016

* کمبود تمايل
ازسوی استخدام
کنندگان.

* دادخواھی و روابط
دوامدار.

 .5از آغاز اپريل
 2016الی پايان .2020

 .4مراعات سھميه
خدمات ملکی.

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

* ظرفيت ھای
تخنيکی /موانع
فرھنگی ،اجتماعی
و امنيتی.

 .5افزايش اشتراک
کنندگان زن در
واقعات مربوط به
پروگرام ماين پاکی
افغانستان.

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

* حاکميت ضعيف
قانون.

*ارتقا آگاھی ،وکالت
و اجرأت
* ارتقا آگاھی از راه
موثر.
ھای ٔ

DRAFT

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

 .3ترويج مديريت
پروژه ھای حساس به
جندر و تنوع
)شناسايی ،طرح،
اجرأ ،بررسی تاثير(
 .4ارتقا آگاھی در
پروگرام ماين پاکی
افغانستان و مشارکين
آن درمورد
موضوعات جندر و
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 .1استفاده نشان گذار جندر )  2aو يا (2b
بحيث کمترين معيار در ارزيابی پروپوزل
ھا.

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

 .2اجرأ نشان گذار جندر )  2aو يا (2b
در ساحه.
 .1ارتقأ آگاھی از طريق مطبوعات.

 .2موسسات تطبيق کننده.

 .2ارتقأ آگاھی از طريق برنامه ھای

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

 .1بررسی نشان
گذار جندر در
ارزيابی ھا.

1و .2فھم جندر در
ماين پاکی بصورت
وسيع.
 .3بدست آوردن

 .1اپريل .2016

* موانع فرھنگی،
اجتماعی و امنيتی

 .2از جون  2016ادامه
دارد.

* ارتقا آگاھی از
طريق چينل ھای
مختلف.

 .1از آغاز می 2016
ادامه دارد.

* کمبود منابع
مالی.

* دادخواھی برای
جذب منابع مالی.

 .2از آغاز می 2016

* موانع اجتماعی،
فرھنگی و امنيتی.

* ارتقا آگاھی از
طريق چنل ھای

تنوع.

اجتماعی.
 .3تخصيص منابع.

 .5بھبود در نظر
گرفتن جندر و تنوع
در ميکانيزم ھای
ھماھنگی )کارت
ميزان اندازه ګيری،
بررسی تاثير بعد از
ماين پاکی وغيره(

 .1بررسی و شموليت جندر و تنوع در
کارت مقايسه نمرات يا کارت ميزان اندازه
ګيری ،بررسی تاثير بعد از ماين پاکی و
ديگر اشکال.
 .2در نظر گرفتن شموليت پاليسی
شاملسازی تنوع و جندر در تمام مواقع
ھماھنگی.

بوديجه.

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

 .6ايجاد ديپارتمنت ھا
)يا دفاتر( جندر و
تنوع در ادارات
پروگرام ماين پاکی
افغانستان و تخصيص
بوديجه برای فعاليت
ھای جندر.

 .7ادامه ارتقأ ظرفيت
ديپارتمت جندر و
A‐ 16

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

 .3رياست انسجام و ھماھنگی
ماين پاکی /مرکز ماين پاکی
ملل متحد برای افغانستان و
موسسات تطبيق کننده
 .1رياست انسجام و ھماھنگی
ماين پاکی/مرکز ماين پاکی
ملل متحد برای افغانستان
)واحد سيستم معلومات برای
مديريت( و فوکل پاينت ھای
جندرموسسه تطبيق کننده.

 .1شکل راپوردھی
و اسناد بررسی
شوند و مطابق
پاليسی شامل سازی
جندر و تنوع اتخاذ
گردد.

 .2رياست انسجام و ھماھنگی
ماين پاکی/مرکز ماين پاکی
ملل متحد برای افغانستان و
موسسات تطبيق کننده.
 .1رياست انسجام و ھماھنگی
ماين پاکی/مرکز ماين پاکی
ملل متحد برای افغانستان و
تمامموسسات تطبيق کنندھديگر

 .4تخصيص منابع مورد نياز ساالنه
)ياداوری خاص فعاليتھای جندر و تنوع
بايد در تمام بوديجه پروژه موجود باشد(.
 .1قناعت دادن به پروگرام ماين پاکی
افغانستان برای درنظر گرفتن ديپارتمنت

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

 .1الی پايان جون
.2016
 .2آغاز از اپريل
 2016الی پايان پالن
ستراتيژيک.

* موانع فرھنگی
در برابر استفاده
اين انوع در سطح
ساحه

 .1اضافه کردن
ديپارتمنت در
ساختار.

 .1پايان جون 2016
 .2پايان می 2016
 .3پايان جوالی 2016
 .4پايان اپريل 2016

* پروسه طوالنی
اداری دولت.
* کمبود ميل
ازسوی مديريت
بلندپروگرام ماين
پاکی افغانستان

 .3استخدام اقالً يک
کارمند حرفه يی.

* اختالف نظر

 .4تخصيص.
بوديجه مشخص.
 .1شموليت
نمايندگان جندر و

* ترجيع کمک
کنندگان.
* تعھد ضعيف
ازسوی سطح

 .1جوالی 2016

* ارتقأ آگاھی و شبکه
سازی از طريق
اشخاص بانفوذ در
سطح جامعه ،و
پيگيری دوامدار
* تقويت کارمندان
زنانه در ساحه

 .2انتشار وسيع
پاليسی شامل سازی
جندر و تنوع.

 .2انکشاف اليحه
وظايف خاص.

 .3استخدام کارمندان حرفه يی برای جندر
و تنوع.

ادامه دارد
 .3پايان اپريل .2016

DRAFT

 .1شموليت ديپارتمنت ھای جندر و تنوع
در ساختار اداری.

مختلف.

* دادخواھی با
مقامات بلند رتبه
دولتی ،گفتگو /ارتقأ
آگاھی درمورد نياز
تجديد ساختار برای
موضوع جندر و تنوع
با شرکا پروگرام
ماين پاکی افغانستان

* گفتگو /دادخواھی/
ارتقأ آگاھی

ترويج نقش آنھا در
عملی کردن پاليسی
شاملسازی جندر و
تنوع.
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جندر و تنوع در سطوح تصميم گيری..

ملل متحد برای افغانستان

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

 .2پروگرام ماين پاکی
افغانستان.

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

 .3پروگرام ماين پاکی
افغانستان

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

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

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

.5پروگرام ماين پاکی
افغانستان.

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

.6پروگرام ماين پاکی
افغانستان.

تنوع در فيصله
کردن.

 .2بررسی ھای دوره
يی ساالنه.

 .2انجام بررسی
ظرفيت بطور مداوم

 .3براحساس ضرورت.

 .3نيازمنديھای ارتقأ
ظرفيت مشخص
شده حل شوند.
 .4برگذاری شبکه
ھای ارتباط.
 .5نماينده جندر و
تنوع در برنامه ھای
ماين پاکی در نظر
گرفته شود.
DRAFT

 .6تخصيص.
بوديجه مشخص.
برای ارتقأ ظرفيت.

 .4پروسه دوامدار.
 .5پروسه دوامدار.
 .6ساالنه

مديريت پروگرام
ماين پاکی
افغانستان.

ضميمه  –Bشرکای که در پروسه پالنگذاری ستراتيژيک اشتراک داشتند
ادارات ذيل در جلسات ،ورکشاپ ھا و مذاکرات که باعث تھيه اين پالن ستراتيژيک شد اشتراک و اين پالن را
بررسی کردند:
AABRAR
AAR‐Japan
ALSO
AOAD
مشاورين تخنيکی افغان
کمک کنندگان ماين پاکی
CCD
COEWCA
موسسه ماين پاکی برای افغانستان
DAO
گروه ماين پاکی دنمارک
DFID
رياست انسجام و ھماھنگی ماين پاکی
FODD
FWF
GICH
HALO Trust
HI

کميته بين المللی صليب سرخ
موسسه ارتوپيديک کابل
ادارۀبرنامه ريزی وپاکسازی ماينھا
مرکز کشف ماين
وزارت اقتصاد
وزارت معارف
وزارت ماليه
وزارت امور داخله
وزارت صحت عامه
وزارت احيا و انکشاف دھات
مؤسسۀ ماين پاکی و رفاه افغانھا
SADC
SDA
SIG/WRA
مرکز ماين پاکی ملل متحد برای افغانستان
مرکز ماين پاکی ملل متحد برای افغانستان
دفتر خدمات ماين پاکی ملل متحد
WDC
DRAFT
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ضميمه  -Cمراجع دولت افغانستان
اھداف انکشافی ھزار ساله
ھدف  :23تخريب تمام ماين ھای ضد پرسونل به کار گرفته شده و کشت شده الی سال  (2013) 1392و تمام مواد
انفجاريه ديگر الی سال  (2015) 1394تخريب گردند.
شمار جوامع تحت فشار زياد
:a23
ساحات خطرناک
:(alt) a23
:23b
شمار مجموعی جوامع متاثر
ً
شمار افغانھا که مستقيما از ماين ھا متاثر شده اند
:23c
شمار قربانيان ماين/مھمات منفجر ناشده
:23d
ھدف  :24تخريب تمام ماين ھای ضد پرسونل ذخيره شده الی 1386سال ) (2007و تخريب تمام ذخاير ترک شده
منفجرۀ ديگر الی (2012) 1391
شمار ماين ھای تخريب شده ضد پرسونل ذخير شده
:24a
شمار ذخاير باقيمانده مھمات منفجر ناشده باقيمانده از جنگ که بايد تخريب شوند
:24b

ستراتيژی انکشاف ملی افغانستان )ستراتيژی انکشاف ملی افغانستان(
امنيت )صفحه (9
ً
مھمات منفجر ناشده يک تھديد جدی به افغانھا است ،که از 1380سال ) (2001بدينسو تقريبا پنج ھزار نفر در انفجار
ھای ماين کشته يا زخمی شده اند.
فعالً تنھا دو واليت از جمله  32واليت کشور کامالً از ماين پاک است.
DRAFT

فصل ) 5صفحه (61-59
امنيت
ً
مھمات منفجر ناشده يک تھديد جدی است ،که از سال  (2001) 1380بدينسو تقريبا پنج ھزار نفر در انفجار ھای ماين
کشته يا زخمی شده اند.
فعالً تنھا دو واليت از جمله  32واليت کشور کامالً از ماين پاک است.
گروه ھای مسلح غيرمسوول )ص (60-
موجوديت سالح ،ذخاير مھمات و ماين ھا در ساحات مختلف افغانستان يک خطر است ،بخاطريکه مخالفين دولت
ميتوانند آنرا برای فعاليتھای تروريستی استفاده کنند.
ماينھا مھمات منفجر ناشده باقيمانده ازجنگ– صفحه 61
ماين ھا و مھمات منفجر ناشده باقيمانده از جنگ ھا يکی ديگر مانع جدی در مقابل زيربنا ھا و بازسازی اقتصادی
است .زمان تعين شده برای تشخيص و تخريب تمام ذخاير ماين ھای ضد پرسونل در  (2007) 1386بدست آمد..
اما موجوديت ماين ھای کشت شدھبرای زنده گی چھار مليون افغان خطر است .تنھا دو واليت از وجود ماين ھا بطور
کامل پاکسازی شده .آمار نشان ميدھد که از  (2001) 1380بدينسو تقريبا ً  5000افغان در اثر انفجار ماين ھا زخمی
يا کشته شده اند .اسلحه شناسايی نا شده و ذخاير مھمات و ماين ھا در ساحات مختلف افغانستان ،يک تھديد اضافی به
افغانستان ميباشد ،بخاطريکه مخالفين دولت ميتوانند آنرا برای فعاليتھای تروريستی استفاده کنند.
ازبين بردن مھمات منفجر ناشده :صفحه ۶١
الی ماه جدی ) 1389پايان  ،(2010در ھماھنگی اھداف انکشافی ھزارساله افغانستان ،ساحه ملوث به ماين ھا و
مھمات منفجر ناشده به  ٪70کاھش خواھد يافت؛ تمام مھمات ،غير قابل استفاده و ناکاره الی پايان  2010تخريب
خواھد شد .ھدف اينست که  ٩٠٪تمام ساحات ملوث به ماين ھا /مھمات منفجر ناشده باقيمانده از جنگالی 1391
) (2012پاکسازی شوند .ھدف بعدی پاکسازی تمام ماين ھای ضد پرسونل جابجا شده الی  1) 1391مارچ (2013
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در مطابقت معاھده اوتاوا ميباشد .ظرفيت برای ازبين بردن ماين ھا و مھمات منفجر ناشده باقيمانده از جنگ بعد از
 ،2013پروگرام ماين پاکی افغانستان ضرورت به تمديد ضرب االجل را دارد.
چوکات  5.1شموليت موضوعات چندين جانبه به سکتور امنيت )ستراتيژيک انکشاف ملی افغانستان (67
محيط
عملی ساختن  DIAGو برنامه ھای پاکسازی ماين /مھمات منفجر ناشده باقيمانده از جنگ برای بھبود امنيت ،که باعث
اضافه شدن زمين زياد برای استفاده زراعتی و انکشاف خواھد شد.
خطرات امنيتی و اقتصادی )صفحه :(129
نا امنی مداوم باعث ازبين رفتن زنده گی مردم و باعث مھاجرت از کشور شده .افغانستان يکی از کشور ھای شديداً
آلوده با ماين ميباشد .در  (2006) 1385ماين ھای زمينی بطور اوسط  61نفر را ھر ماه کشته يا زخمی ميکرد.
سروی اخير )) 1386 NRVAبھار  ((2007تخمين کرد که  42فيصد از مجموع نفوس زير خط فقر CBNزنده گی
دارند .گمان آن موجود است که ارقام ارايه شده درزمينه فقر و کمبود غذا باالتر ازين باشد .افغانستان از جمله کشور
ھای جھان ميباشد که درترکيب نفوس آن ارقام نفوس اطفال بلند بوده و نفوس مساعد به کار رقم پايين را نشان ميدھد

پالن عملياتی ملی )(2013-2009
ستون :امنيت )صفحه (200
سکتور :امنيت
نتيجه متوقع
کاھش سطح تلفات
در اثر مھمات
منفجر ناشده ،کاھش
شمار جوامع موثر و
افزايش احتياط ھای
امنی

C‐2

عملياتھا و فعاليتھای پاليسی
پاکسازی  ٪90ساحات ملوث
شناسايی شده ماين /مھمات منفجر
ناشده باقيمانده از جنگ الی 1391
).(2012
ھدف بعدی پاکسازی تمام ماين ھای
ضد پرسونل جاسازی شده الی
 1) 1391مارچ (2013
تخريب تمام مھمات منفجرۀ ،غير
قابل استفاده و اضافی

DRAFT

طبقه
انکشاف

انکشاف

چوکات زمان
2013-2008

2013-2008

اداره مسوول
وزارت امور خارجه

وزارت امور
خارجه،,وزارت امور
داخله

ضميمه  –Dروابط با دولت
پروگرام ماين پاکی افغانستان دارای روابط ذيل با دولت ميباشد:
 .1در مورد ارتباط دادن ماين پاکی با انکشاف ،رياست انسجام و ھماھنگی ماين پاکی/مرکز ماين پاکی ملل
متحد برای افغانستان يک ميکانيزم روابط را با تمام وزارتخانه ھا و ادارات مستقل از طريق مالقات ھا و
مجالس برقرار نموده است ،در نتيجه آن فعاليت ھای ذيل انجام شده:
* اشخاص نکات تماس برای تمام وزارت خانه ھای ذيربط تعين شده اند.
* مالقاتھای ھمگاھنگی بطور منظم ربع وار برگذار ميگردند
* رياست انسجام و ھماھنگی ماين پاکی/مرکز ماين پاکی ملل متحد برای افغانستان بررسی پروژه ھای انکشافی
پالن شده توسط وزارتخانه ھا و انکشاف براساس سکتور برای پيشنھادات شان.
 .2در مورد شموليت چالش ھای ماين و مھمات منفجر ناشده باقيمانده از جنگدر اسناد ستراتيژيک:
* رياست انسجام و ھماھنگی ماين پاکی/مرکز ماين پاکی ملل متحد برای افغانستان ،عضو گروپ کاری که توسط
وزارت اقتصاد برای راپور  10ساله اھداف انکشافی ھزار ساله تشکيل شده بود حاصل نمود
* ما با وزارتخانه ھای مربوطه بخاطر شموليت چالش ھای ماين و مھمات منفجر ناشده باقيمانده از جنگ
در،PSPبرنامه ھای اولويت ملی،ھدف انکشاف پايدار New Deal،وغيره ،در رابطه ھستيم.
تعين فوکل پاينت ھا تقريبا ً در تمام وزارتخانه ھای مربوطه
 .3انتشار معلومات
* توزيع اعالميه ھا و حقايق سريع پروگرام ماين پاکی افغانستان به تمام فوکل پاينت ھا از طريق ايميل.
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 .4روابط به سطح منطقه.
* برگذاری جلسات کميته انکشافی واليات ) (PDCدر دفتر واليت.
* جلسات بخشی در مورد تعليمات ،زيربنا و منابع طبيعی.
* جلسات کميته واليتی مديريت اداره حادثات ).(PDMC
 .5حمايت دولت از پروگرام ماين پاکی افغانستان:
* وزارت امور داخله در انتقال مواد انفجاريه مورد ضرورت ماين پاکی به ساحات،موسسه تطبيق کننده را کمک
ميکند.
* تصديق راپور مصارف منفجرات موسسه تطبيق کننده.
* وزارت امور داخله در حفاظت مواد انفجاريه کمک ميکند.
* تصديق راپور ھای پيشرفت توسط موسسه تطبيق کننده برای راپور نصف سال به وزارت اقتصاد.
* حمايت موسسه تطبيق کننده درمورد مشالت شان در ساحات توسط رياست انسجام و ھماھنگی ماين پاکی.
* حمايت موسسه تطبيق کننده در معرفی آنھا به سطح حکومت واليتی.
* تسھيل سفر برای خارجيان برای برنامه ھا در افغانستان )آموزش ھا و ورکشاپ ھا(.
* ادارۀ ملی آمادگی مبارزه با حوادث منحيث يک ارگان دولتی برای رھبری ،ھماھنگی و حمايت برنامه ھای
داير شده ملی ،منطقوی و بين المللی برای پروگرام ماين پاکی افغانستان.
* رياست انسجام و ھماھنگی ماين پاکی منحيث ارگان دولتی برای تائيد نھايی ساحات پاکسازی شده و حذف
شده.
* وزارت امور خارجه ھر معاھده و تفاھمنامه مربوط ماين پاکی را امضا و تائيد ميکند.
*پروگرام ماين پاکی افغانستان راپور ھای کنوانسيون ھا را از طريق چينل ھای دولتی پروسس ،تائيد و تسليم
ميکند.
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* ترويج مشخصات ماين پاکی به سطح کابينه.
* رھبری بسيج منابع برای پروگرام ماين پاکی افغانستان
* رھبری پروسه تائيد پالن ستراتيژيک ملی ماين پاکی.
* رياست انسجام و ھماھنگی ماين پاکی منحيث ارگان دولتی برای قبوليت و صدور اليسنس فعاليت برای ادارات
ماين پاکی
* اداره ملی ستندرد افغانستان در پروسه نھايی سازی معيار ھای امور ماين پاکی افغانستان کمک ميکند
* رياست انسجام و ھماھنگی ماين پاکی در جلسات شورای ملی امنيت برای عملی ساختن ستراتيژی ضد مواد
انفجاريه تعبيه شده اشتراک ميکند
* رياست انسجام و ھماھنگی ماين پاکی/مرکز ماين پاکی ملل متحد برای افغانستان شموليت ماين پاکی را در
پالن ھای انکشافی واليتی تسھيل ميبخشد
* دفتر واليتی ادارۀ ملی آمادگی مبارزه با حوادث يک فوکل پاينت ماين پاکی را برای انسجام ماين پاکی در سطح
واليات دارد.
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