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 ټولکتنه
 
د افغانستان د بشرپالې ماين پاکۍ پروګرام، چې د نړيوالې ټولنې له خوا يې مالتړ کٻږي، په نړۍ کې تر ټولو لرغونی 

افغانستان د نړۍ په کچه په ماينونو باندې يو له ډيرو ککړو ھٻوادونو څخه وو، او له ډٻرو ناامنيو او . پروګرام دی
اد دې چې له جغرافيايي او اقليمي پلوه يو شمٻر ننګونکې سمې ھم طبيعي پيښو څخه په پراخه کچه زيانمن شوی ھٻو

د دغو ننګوونکو حاالتو سره سره افغانستان له ماينونو او له جګړې څخه د پاتې چاودٻدونکو توکو سره د . لري
د ليرې مبارزې په ډګر کې سترې الس ته راوړنې درلودلې دي، او له خپلې خاورې څخه د ټولو پٻژندل شويو ماينونو 

د پنځمې مادې پر وړاندې د خپلې دندې ترسره » د اوتاوا تړون«کولو په تړاو د پرسونل ضد ماينونو د منع معاھدې يا 
د دغو حاالتو د شتون مانا دا ده چې دغه ھٻواد دوامداره نړيوالې مرستې ته اړتيا لري . کولو ته په کلکه ژمن دی

 . او خپل مکلفيتونه ادا کوي ترڅو ډاډ ترالسه کړي چې خپلې موخې ترالسه
 
 

ښکايي تر . افغانستان د ماين پاکۍ چارو په ډٻرو اړخونو کې مخکښ اوسٻدلی دی او ھوډ لري چې دغې الرې ته دوام ورکړي
په  –او د نړۍ نور ورته پروګرامونه ورسره مخ دي  –ټولو ستره ننګونه چې د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام ور سره مخ دی 

مؤثقه او تل پاتې توګه ددې ښودل دي چې ماين پاکي د ھغو سرچينو په لګولو ارزي کومې چې د ترسره کولو لپاره يې ورته 
خو په دې وروستيو . پخوا تل په تلويحي توګه دغه درک موجود اوسٻدلی چې ماين پاکي په خپل ذات کې يو ښه کار دی. اړتيا ده

، ناچاودو مھماتو او له جګړې پاتې چاودٻدونکو توکو د موجودو او بالقوه راتلونکو اغيزو ته کې دا جوته شوې ده چې د ماينونو
  . رسيده ګي کول، يواځې يوه له ھغو ګڼ شمٻر دندو څخه ده چې حکومتونه او د ھغوی نړيوال مالتړي ورسره مخ دي

 
دوی يې ترسره کوي يواځې ارزښتناکه ندي بلکې نن ورځ د ماين پاکۍ پروګرامونو ته پکار ده ترڅو وښيي چې کوم کارونه چې 

يو تيپيک ځواب دا اوسٻدلی چې د . تر ھغو نورو ممکنه کړنو ھم ارزښتناکه دي کوم چې حکومتونه يې د ترسره کولو فکر لري
د پراختيايي په دې مانا چې ماين پاکي  –ماين پاکۍ په اړه د لويو پراختيايي پروګرامونو او ادارو د پوھې کچه لوړه کړای شي 

دغه درک او پوھه په خورا روښانه توګه وړاندې کوي او ھغه په دې توګه دغه استراتيژيک پالن . چارو يوه برخه وګرځول شي
د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام راتلونکې بريا او پايښت يواځې ھله شونې ده چې د ماين پاکي پروګرام د پراختيايي : چې

چې دې ته –ه باب د خپل درک کچه او د ھغو د مرفوع کولو، پرځای کولو او رعايتولو وړتيا لوړه کړي اړتياؤ، تمو او اصولو پ
 . په ماين پاکۍ کې د ودې او پراختيا مدغمول وايي

 

الره ھوارول؛ له  د پراختيا لپاره: دغې ھيلې د حاضر استراتيژيک پالن په موخو کې انعکاس موندلی دی چې په دې ډول دي
؛ د ماينونو او له جګړې څخه د پاتې چاودٻدونکو توکو د اغٻزو د کمولو لپاره اقدامونه سره کار کولورونو نورو سکت

کول؛ د ماينونو او له جګړې څخه د پاتې چاودٻدونکو توکو د پيښو د ناوړه پايلو د مھارولو لپاره اقدامونه کول، او د 
 .جندر او تنوع ته الره ھوارول

 
پاکۍ پروګرام ھيله دا ده چې نه يواځې دا چې بايد وکړای شي ادعا وکړي چې کار يې توپير رامنځ ته کوي، د افغانستان د ماين 

ھغه ھم تر داسې بلکې دولتي ارګانونه، پراختيايي پروګرامونه او نړيوال بسپنه ورکوونکي او ادارې بايد په دې خبره متقاعد شي 
د دغه ليدلوري د تحقق لپاره، . ماين پاکي پروګرام د خدمتونو او مالتړ غوښتنه وکړيبريده چې پخپله په فعاله توګه د افغانستان د 

چې د دغه پالن په موخو او مقصدونو کې يې ھم تبلور موندلی دی، د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام يوځل بيا د دغه سکتور د 
 . مشرۍ او الرښوونې لپاره چمتو ده

 
داسې موخې او مقصدونه چې د افغانستان پر ټولنيزو او . دغه پالن ننګونې، اړوندې او معنا لرونکې موخې او مقصدونه تعيينوي

خو د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام په يواځې سر دغه ټولې الس ته راوړنې نشي . اقتصادي حاالتو باندې به ژوره اغٻزه ولري
 . سپنه ورکوونکو، ادارو او ھمکارانو د نور مالتړ غوښتنه کويځکه نو د نړيوالو ب. درلودلی
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 ژندنهيپ
 

د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام ھم د ماين پاکۍ د يوه بريالي پروګرام مثال دی او ھم د ھغو ننګونو يو مصداق دی چې د نړۍ 
په دې لړ کې اوس روښانه شوې ده چې په ملي او نړيواله کچه له ماين پاکۍ . په کچه د ماين پاکۍ پروګرامونه ورسره مخ دي

په ځينو مواردو کې د بودجو اندازه لږ شوې ده او په ځينو نورو مواردو کې : کچه رالوٻدلې دهسره د بسپنه ورکوونکو د مرستې 
په دواړو حالونو کې پايله دا ده چې د ماين . د بودجې اندازه په خپل ځای ده خو له پخوا څخه ډٻرو فعاليتونو ته ځانګړې کٻږي

 . اوس د بودجې تر السه کول سخت شوي ديوا روان ول، پاکۍ د فعاليتونو د دوام ورکولو لپاره، په ھغې کچه چې پخ
 

داسې انګيرنه چې ګواکې د ماينونو : ګڼ شمٻر فکتورونه شته چې دغه حالت يې رامنځ کړی دی چې يو شمٻر يې په دې ډول دي
ښنه چې ګواکې شتون داسې يوه ستونزه ده چې اوس تر ډٻره بريده له منځه وړل شوې ده؛ د بسپنه ورکوونکو تر منځ دغه اندٻ

ځينو د ماين پاکۍ تاريخي پروګرامونو له تمې سره سم پايلې ندې درلودلي؛ په عمومي کچه د نړيوال اقتصاد د کمزوري کٻدو له 
؛ او د لګښتونو د توجيه کولو په تړاو د بسپنه ورکوونکو حکومتونو د غوښتنو امله د بسپنه ورکوونکو په مرستو کې کموالی

 . ډٻرٻدل
 

دغه د ماين . د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام د روان وضعيت چې ورسره مخ ده، اړوند حقيقتونه مني او اعتراف پرې کوي
پاکۍ ملي استراتيژيک پالن ھغه شرايط او حاالت په ډاګه کوي چې پکښې به پلی کٻږي او د افغانستان دننه او په نړۍ کې د شته 

د ماين پاکۍ ملي استراتيژيک پالن تاييدوی چې د افغانستان د ماين پاکۍ نګړې توګه، په ځا. ننګونو سره ځان مخامخ کوي
پروګرام په او دا چي دغه پروګرام بايد ښکاره کړي چې ھغه کار چې دا يې ترسره کوي د افغانستان د ودې لپاره اړين دی، 

اغٻزمنه توګه پلی کٻږي، او دا چې دا د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام دنده ده چې د پروګرام د ارزښت او اھميت په باب اړوند 
  . لوري وھڅوي او داسې فکر ونه کړي چې ھغوی به پخپله دغې پايلې ته ورسٻږي

 
دې لري؛ داسې دندې چې د نړيوالې ټولنې د مرستې بغير يې په ورته وخت کې افغانستان د اوتاوا معاھدې پر بنسټ مھمې دن

افغانستان تل د ماينونو د منع د کمپاين يو پياوړی مالتړی اوسٻدلی دی او ھغه ګټې درک کوي چې د دغې د . ترسره کولی نشي
افغانانو د خالصون  د جګړې له پايلو څخه د. ټول وژنې او اوږد عمر لرونکې وسلې پر خالف د ھڅو له امله ترالسه شوي دي

لپاره د ھڅو په لړۍ کې ماينونو او له جګړې څخه پاتې چاوديدونکو توکو ته رسيده ګي کول د دغو ھڅو يوه مھمه برخه 
الره نه ھواروي بلکې يو پياوړی  د پراختيا لپارهد سيمو پاکول او ھغوی له ماينونو څخه پاک اعالنول يواځې ودې او . جوړوي

 . ړه نوره پای ته رسٻدلې ده او خلک اوس کوالی شي د راتلونکې په باب ډير خوشبين واوسيپيغام استوي چې جګ
 

 عملياتي چارو، د ھغه د کلونو لپاره د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام عمومي موخې ١٣٩٩ – ١٣٩۵دغه استراتيژيک پالن د 
د دغه . په ګوته کوي موخې او مقصدونه ترالسه کړي، د خوښې وړ پايلې او ټولې ھغه چارې چې له الرې به يې خپلېاو کړنو 

سند ډيری برخې د ماين پاکۍ د چارو د روان وضعيت او د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام باندې د ھغه د اغيزو په اړه معلومات 
د مھمو مسؤوليتونو د د کاري پالنونو، د پرمختګ او . ورکوي او ھمداراز د پروګرام استراتيژيکې موخې او مقصدونه تعيينوي

عملياتي مديران . معلومولو د وسيلو په اړه جزييات د لومړۍ ضميمې د استراتيژيکې پالن جوړونې په جدولونو کې راغلي دي
 . مکلف دي چې د خپل مسؤوليت د کړۍ دننه د ځانګړو فعاليتونو او اقدامونو لپاره خپل تفصيلي پالنونه طرحه کړي

 
ضاع او حاالتو کې داسې بدلونونه راځي چې ښايي د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام ته خورا ډٻر د وخت په تٻرٻدو سره او

مھمه ده چې په افغانستان کې د استراتيژيکې پالن جوړونې سيستم دومره انعطاف ولري چې د حاالتو له بدلٻدو . اھميت ولري
جدي او ھراړخيزه بياکتنه د دغه پالن يوه . ته ځواب ووايي سره سم پکښې بدلونونه او تعديالت راوستل شي او دغو بدلونونو

د بياکتنې دغه بھير استراتيژيک مشران، مديران او ښکٻل اړخونه ددې جوګه ګرځوي چې په پرلپسې توګه په . برخه جوړوي
په ھغه کې ھم  منظمو وقفو کې د دغه پالن معقوليت او مشروعيت تر نظر الندې ونيسي، او کله چې حاالتو کې بدلون راشي

ورسره جوخت بدلونونه راولي، او په خپل ټاکلي مسير کې د دغه پالن د ساتلو لپاره مناسب اقدامونه ترسره کړي ترڅو د 
 . افغانستان خلکو ته يې اعظمي ګټه ورسٻږي
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 ليدلوری، ماموريت، موخې او استراتيژيک مقصدونه 1
 

 ليدلوری 1.1
 

له ماينونو او له جګړې څخه د پاتې چاودٻدونکو توکو څخه خالص ھٻواد چٻرته چې خلک او ټولنې په يوه خوندي او داسې 
چاپٻلایر کې ژوند وکړي چې ملي پراختيا لپاره يې الره ھواره وي او د ماينونو او له جګړې څخه د پاتې چاودٻدونکو توکو 

 . م شوي وي او حقوق او اړتياوې يې پٻژندل شوې او پورې شوې ويقربانيان په بشپړه توګه په ټولنه کې مدغ
 

 ماموريت 1.2
 

او د ملکي وګړو په ساتنه او په ټوليزه توګه د چې دومره اغٻزمن او ګټور خدمتونه ترسره کوي د ماين پاکۍ داسې يو پروګرام 
افغانستان په وده او پراختيا کې داسې رغنده رول لوبوي چې حکومتي ارګانونه، د نړيوالې ټولنې مالتړ لرونکې پراختيايي 

پيسې پروژې او نور پروګرامونه يې تر ھغې چې اړتيا وي د دغه پروګرام د خدمتونو غوښتونکي وي، او په مقابل کې يې 
 .  ورکوي

 
د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام د نړۍ په کچه د ماين پاکۍ يو له تر ټولو لويو او لرغونو پروګرامونو څخه دی چې د ماين 

په چوکاټ کې مشري (ANDMA)له خوا يې د پٻښو پر وړاندې د مبارزې د ملي ادارې   (DMAC)پاکۍ چارو د يووالي رياست
، چې د (UNMACA)يووالي رياست د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماين پاکۍ چارو د مرکز د ماين پاکۍ چارو د. کوي

ي او نړيوالو سازمانونو او له مل يوه پروژه ده، مالتړ له ځان سره لري (UNMAS)د دفتر ملګرو ملتونو د ماين پاکۍ خدمتونو 
نکو توکو چې له لسيزو راپديخوا يې خلک زيانمن کړي دي د سره په ګډه کار کوي ترڅو د ماينونو او له جګړې پاتې چاودٻدو

  . اغٻزو د کمولو لپاره راز راز خدمتونه وړاندې کړي
  

 استراتيژيکې موخې او مقصدونه 1.3
 

د کاري پالنونو، لنډمھالو . اړوند کاري پالنونه لري ١٠٨مقصدونه او  ٣٣د ماين پاکۍ ملي استراتيژيک پالن څلور موخې، 
 . ضميمه کې راغلي دي» الف«او ضرب األجلونو په باب نور تفصيلي معلومات د دغه پالن په موخو، شاخصونو 

 

 الره ھوارول د پراختيا لپاره: لومړۍ موخه 1.3.1
 

عملياتي د دغه اطمينان رامنځ ته کول او پرځای ساتل چې د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام د پالن جوړونې، لومړيتوب ټاکنې، 
، څارنې او ارزونې ټول اړخونه د افغانستان د خلکو او دولت د پراختيايي اړتياؤ په نظر کې نيولو سره چمتو او پر بنسټ چارو

 .  يې ارزول کٻږي
 

د دغې نظريې د . د دغه سکتور په ډاګه شوې اراده دا ده چې ماين پاکي بايد د پراختيايي پروژو د پلي کٻدو لومړی پړاو دی
نيولو سره، ډٻرې ھڅې شوې دي ترڅو دغه نظريه په حقيقت باندې بدله شي او له نيکه مرغه د ترالسه شويو  اھميت په پام کې

خو په ورته وخت کې، د ماين پاکۍ له کړۍ څخه دباندې د . اطالعاتو له مخې په دغه ډګر کې څه بريا ھم ترالسه شوې دي
 . لو لپاره د پام وړ کار شوی ندیپراختيايي پروژو کې د ښکٻلو اړخونو د ھوکړې د ترالسه کو

 
د استراتيژيکې دورې يوه اصلي موخه ده چې ډاډ ترالسه شي چې د  ١٣٩٩ – ١٣٩۵د دې موضوع په پام کې نيولو سره، دا د 

 افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام د خپلو کړنو او د ھغو د پايلو په باب د خپل درک او فھم کچه لوړه کړي، او د ھغو خدمتونو په
 –اړه چې ترسره کوي يې په غوره توګه پوھاوی ورکړي او وښيي چې څرنګه د دغه پروګرام کار د وګړو د امنيت او ټولنيزې 

د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام له حکومتي چارواکو، اړوندو وزارتونو او نورو پراختيايي ادارو . اقتصادي ودې المل ګرځي
ي ترڅو د ھغو خدمتونو په اړه چې پراختيايي سکتور ته يې وړاندې کوي، د ټولو اړوندو زيار باسسره د ښه ډيالوګ له الرې 

په ورته وخت کې د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام زيار باسي ترڅو د مستفيدينو او د ھغو . مراجعو د پوھې کچه لوړه کړي
 . کيږي، په اړتياؤ، تمو او شرايطو باندې ځان پوه کړياړوندو ډلو چې په مستقيمه توګه د ماين پاکۍ له فعاليتونو څخه اغيزمن 

 
د ځانګړو پالن شويو پراختيايي پروژو د په ګوته کولو او د ھغو پر پلي کٻدو باندې د ماينونو او له جګړې پاتې مھماتو د اغٻزې 
د ارزولو له الرې به معلومات راټول او له دغه شان فعاليتونو سره د مرستو د کچې د لوړولو لپاره وکارول شي، په داسې حال 

 . کت به ھم لوړتيا موميکې چې رسمي او اغيزمن شرا
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د اصالح شويو ھڅو له الرې، د ډاډ وړ مالتړو اطالعاتو د ورکولو په ګډون، د افغانستان د ماين پاکي پروګرام غواړي  وکالتد 
په شان د حکومت په کچه په پراختيايي  (NPPs)ډاډ ترالسه کړي چې د ماين پاکۍ مسايل د ملي لومړيتوب لرونکو پروګرامونو 

تر . په ترالسه کولو کې مرسته وکړي (SDGs)نو کې شامل شي او له افغانستان سره د پايښت لرونکو پراختيايي موخو چوکاټو
ھغې وروسته به د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام په داسې موقف کې وي چې د ټاکلې موخې لپاره او په اغيزمنه توګه د سرچينو 

  . د سمبالولو په چارو کې ارزول شويو اغٻزو ته د رسيده ګۍ په موخه مرسته وکړي
 

 استراتيژيکې موخې
 

له جګړې پاتې / يايي پروژو پٻژندل ترڅو پر ھغو باندې د ماينونود راتلونکو پنځو کلونو لپاره د پالن شويو پراخت .1
کلونو لپاره د ماين پاکۍ عملياتو د ترسره کولو لپاره  ١٣٩٩څخه تر  ١٣٩۵چاودٻدونکو توکو اغٻزې وکتل شي او له 

 . سرچينې سمبال شي
خه د پاتې چاودٻدونکو توکو د ي پراختيايي چوکاټونو کې د ماينونو او له جګړې څاو نورو دولت SDGsاو  NPPsپه  .2

 . مسألې ور زياتول ترڅو په افغانستان کې په خوندي توګه د پراختيايي پروګرامونو پلي کولو ته الره ھواره شي
کې د ماين پاکۍ واليتي استراتيژيکو پالنونو   پراختيايي پروژو په پاليسيو او پهد د کليدي وزارتونو او حکومتي ادارو  .3

 . ور زياتول

 

 له نورو سکتورونو سره کار کول: دويمه موخه 1.3.2
 

له دې څخه ډاډ ترالسه کول چې د افغانستان حکومت وزارتونه، رياستونه او ادارې، او ھمدارنګه ځايي او نړيوالې نادولتي 
خپلو  مؤسسې او انستتيوتونه او د خصوصي سکتور غړي د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام له اھميت څخه خبر وي او ھغه په

 . استراتيژي ګانو، لومړيتوبونو او کړنو کې په نظر کې ونيسي
 

ددې په نظر کې نيولو سره چې ماين پاکي د عمل په ډګر کې د پراختيا او بشري امنيت له مسايلو سره د ھغه څه په پرتله چې 
ھوډ لري چې له نورو سکتورونو سره د  پخوا يې استازيتوب کٻده په زياته اندازه تړاو لري، د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام

دا به ھله شونې وي چې د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام مقصدونه په داسې توګه تنظيم . خپلې رسمي ھمکارۍ لمن پراخه کړي
 . شوي وي چې په طبيعي توګه د حکومت د سکتوري فعاليتونو په کتار کې ځای ونيسي

 
استراتيژيکې دورې په اوږدو کې د روغتيا، پوھنې،  ١٣٩٩ – ١٣٩۵د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام په پام کې لري چې د 

له زيربنايي پراختيايي پروژو او . ټولنيزې خوندي ساتنې او کرھنې له سکتورونو سره د خپلې رسمي ھمکارۍ کچه لوړه کړي
په خوندي توګه د سرچينو کارول غواړي، اړيکې به وساتل شي او له خصوصي  ھمدارنګه له ھغو ادارو او مراجعو سره چې

 . تصديو او امنيتي سکتور سره به رغنده اړيکې جوړې شي
 

دوه اړخيزو ھوکړو ته ورسٻږي ترڅو د د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام به ھڅې وکړي ترڅو له اړوندو ښکٻلو مراجعو سره 
ګوالي نقشه انځور کړي ترڅو د غوره حکومتوالۍ، د قانون د حاکميت او د بشر د حقوقو مالتړ ماين پاکۍ د فعاليتونو د څرن

د دغو ادارو په نوملړ کې به وزارتونه لومړی ځای ولري خو تر څنګ به يې د ملګرو ملتونو د سازمان ادارې او نور . وکړي
ھڅې به وشي ترڅو له په ځانګړې توګه، . شامل وي نړيوال ښکٻل اړخونه چې له ګډې پروګرام جوړونې سره عالقه ولري، ھم

 . حکومتي سکتورونو سره د ھغو په اوسنيو چوکاټونو کې ھمکاري وشي
 

 استراتيژيک مقصدونه
 

 .د پوھنې په سکتور کې د ماين پاکۍ مدغمول .1
 .د روغتيا په سکتور کې د ماين پاکۍ مدغمول .2
 .مدغمول د اقتصاد او خصوصي سکتور په لوړتيا کې د ماين پاکۍ .3
 .د کرھنې او د کليو د بيارغونې په سکتور کې د ماين پاکۍ مدغمول .4
 .د ټولنيزې خوندې ساتنې په سکتور کې د ماين پاکۍ مدغمول .5
 .په امنيتي سکتور کې د ماين پاکۍ مدغمول .6
 .د غوره حکومتوالۍ، د قانون د حاکميت او د بشري حقونو په سکتورونو کې د ماين پاکۍ مدغمول .7
 .زو جوړښتونو او طبيعي سرچينو په سکتور کې د ماين پاکۍ مدغمولد بنسټي .8
له سيمه ييزو، د ملګرو ملتونو سازمان او نړيوالو سازمانونو سره د ګډو پروګرامونو د پر مخ بيولو په اړه د دوه  .9

 . اړخيزو ھوکړو را منځ ته کول
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 رکنونهد ماين پاکۍ پنځه : درييمه موخه 1.3.3
 
ھغه عملي ګامونه چې موخه يې په مستقيمه توګه د ھغو مکلفيتونو ادا کول دي کوم چې د ماينونو او له جګړې څخه د پاتې 

د ماينونو پاکول، د ماينونو د ګواښ (» د ماين پاکۍ د پنځو ستنو«کې راغلي دي ډٻری وختونه  IHLچاودٻدونکو توکو په اړه په 
د دغه استراتيژيک پالن په . په نوم يادٻږي) او د زيرمو له منځه وړل وکالتپه اړه پوھاوی ورکول، له قربانيانو سره مرسته، 

وه جال فرعي موخې وضع کړي چې د دغه سکتور بنسټيزې چوکاټ کې د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام غوره ګڼلې چې د
  . او بله يې مجادلوي موخه ده مخنيوی کوونکېچې يوه يې  کړنې رانغاړي

 
کال  ١۴٠١افغانستان ژمن دی چې د پرسونل ضد ماينونو د معاھدې د پنځمې مادې پر بنسټ تر ټاکل شوې مودې پورې چې د 

د دغو مکلفيتونو ادا کول د يوې استراتيژيکې موخې په توګه خپل ځای . نه ادا کړيتر پايه پورې غزول شوې ده خپل مکلفيتو
د دغو مکلفيتونو د تر سره کولو کليدي وسيله د پرسونل ضد ماينونو د منع معاھدې د ضرب األجل د مودې د غزٻدلو د . لري

کاله  ١۴٠١دغه کاري پالن تر . ر مخ بيول شيغوښتنليک کاري پالن دی چې بايد له دغه استراتيژيک پالن سره اوږه په اوږه پ
 . پورې د ماين پاکۍ د دندې د بشپړولو لپاره يوه روښانه تګالره انځوروي او د اړتيا وړ مالي سرچينې په ګوته کوي

 

 مخنيوی کوونکېد ماينونو او له جګړې څخه د پاتې چاودٻدونکو توکو د اغېزې د کمولو لپاره : موخه ١-٣  1.3.3.1
 اقدام

 
، ماين پاکۍ، د زيرمو د له منځه وړلو، د ماينونو او له جګړې پاتې چاودٻدونکو توکو د ګواښ په اړه د پوھاوی ورکولو د سروې

له الرې پر خلکو باندې د ماينونو او مھماتو د اغٻزو د کچې د راټيټولو لپاره د مناسبو او اغٻزمنو اقداماتو په ګوته کول  وکالتاو 
 . او پلي کول

 
مخنيوی کوونکي چارې ھغه چارې دي چې، کله چې پلې شي، د ماينونو او ناچاوده مھماتو د پٻښو د رامنځ ته کٻدو شونتيا کموي 

که چيرې مخنيوی . او د ماينونو او له جګړې پاتې چاودٻدونکو توکو له امله د رامنځ ته شويو خنډونو منفي اغٻزې له منځه وړي
ف، پالن او پلې شي، ډاډ ترالسه کٻږي چې ماينونه او له جګړې پاتې چاودٻدونکي توکي به کوونکې چارې په سمه توګه تعري

مخنيوی کوونکي اقدامونه معمواْل د ماين پاکۍ د . خلکو ته ګواښ نه وي او د مھمو پراختيايي نوښتونو مخه به نه ډب کوينور 
 . ټولو سترې مستقيمې ګټې رسوي سرچينو ډٻره برخه ځان ته ځانګړې کوي او اغٻزمنو شويو خلکو ته تر

 
دلته مھمه موخه دا ده چې ھغه ژمنې پر ځای شي چې د افغانستان حکومت د پرسونل ضد ماينونو د منع د معاھدې د السليک 

کال د ضرب األجل د غزيدو غوښتنليک سره جوخت يو تفصيلي کاري پالن ھم وړاندې شو  ٢٠١٣د . کولو پر مھال کړې دي
دغه پالن يو . کال پورې د ياد کنوانسيون مکلفيتونه تر سره کړي ١۴٠١وي ؤ چې افغانستان به څرنګه تر چې پکښې ښودل ش

استراتيژيکې دورې په اوږدو کې په افغانستان کې د ماين پاکۍ چارو د يوه مھم  ١٣٩٩ – ١٣٩۵مھم استراتيژيک سند دی چې د 
 سند په توګه به نافذ پاتې شي  

 
د ماين پاکۍ د مسلکي معيارونو په تصويبولو سره پيلٻږي ترڅو کارکوونکو او ښکيلو اړخونو ته دغه ډول عملي فعاليت 

د افغانستان د . الرښوونه وکړي چې د ماينونو او له جګړې څخه د پاتې چاودٻدونکو توکو مسايلو ته څرنګه رسيده ګي وکړي
او له ھغو اصولو سره اړخ لګوي چې د ماين پاکۍ په کال څخه راپدٻخوا موجود دي  ١٣٨۵له  (AMAS)ماين پاکۍ معيارونه 

مواد تر بياکتني  IMASھرکله چې نوي ميتودونه او کاري طريقې رامنځ ته کٻږي، د . کې راغلي دي (IMAS)نړيوالو معيارونو 
را مھمه ده څو ډاډ د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرم لپاره خو. يږي او د مھمو ټکو له ور زياتولو وروسته خپرٻږيالندي نيول ک

وخت په وخت مرور او په نويو معلوماتو سمبال شي ترڅو کارکوونکي ددې جوګه کړي چې د دغه  AMASترالسه کړي چې 
  . سکتور تر ټولو نويو او اغيزمنو کاري طريقو باندې خبر وي

 
د افغانستان د . توګه اندازه شي ګواښ ته رسيده ګي کول ددې ايجاب کوي چې په لومړي سر کې د پاتې خطرونو اندازه په کره

ماين پاکۍ پروګرام په پام کې لري چې د ھغو سيمو سروې بشپړه کړي چې د ککړتيا کچه يې نامعلومه ده او ھم ھڅه کوي ترڅو 
کله چې يو بشپړ انځور . کال څخه وروسته رامنځ ته شوې دي ١٣٨٠د خطر د ھغو نويو سيمو اندازه معلومه کړي چې له 

په ښه توګه کارول به دا ډاډ ورکړي چې ھغو  1په اغيزمنه توګه د لومړيتوبونو ټاکل او د ځمکې د سپارلو د بھير ترالسه شو،
 . سيمو ته چې ډٻرې زيانمنې شوې دي لومړي رسيده ګي وشي

 
سره له دې چې اصلي موخه د ټولو ګواښونو له منځه وړل ده، په منځ مھال کې، مھمه ده چې پر ملکي وګړو د اغيزې کچه را 

دا کار د ګواښونو په اړه د پوھاوي د ورکولو له الرې، چې د ماشومانو پر خوندي ساتلو باندې . ټيټه شي او د پيښو تکرر کم شي

                                                       
د ځمکې سپارل ھغه بھير ده چې په لړ کې يې داسې ځمکې چې په ماينونو او له جګړې څخه په پاتې چاودٻدونکو توکو باندې ککړې وي يا 1

 . يې د ککړتيا ګومان کٻږي، د غير تخنيکي سروې، تخنيکي سروې او د ماين پاکۍ د عملياتو له الرې پاکه او د سيمې خلکو ته سپارل کٻږي
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موخه دا ده چې له اړوندو وزارتونو سره د ګډ کار او د ځايي شبکو او د مدني ټولنې . شيځانګړي تمرکز ولري، ترسره کٻدای 
 د ارګانونو له الرې د ګواښونو په اړه د پوھاوي ورکول دود وګرځول شي

 
 استراتيژيک مقصدونه

 
اره د ھڅو ګړندي د ماين پاکۍ اړوند د مخنيوی کوونکو فعاليتونو د جاري ساتلو په موخه د بسپنې د ترالسه کولو لپ .1

 . کول
 . کال څخه وروسته په ماينونو او مھماتو ککړې شوې دي ١٣٨٠د ھغو سيمو د اندازې معلومول چې له  .2
 . د پاتې سروې ناشويو سيمو د سروې بشپړول .3
د پرسونل ضد ماينونو د منع معاھدې د ضرب األجل د غزٻدو د غوښتنليک د کاري پالن د پلې کٻدو د بھير جاري  .4

 . ساتل
 . د پروګرام د وړتياؤ لوړول ترڅو د ککړتياؤ نويو ډولونو ته ھم ځواب وويالی شي .5
د حکومت د اړوندو وزارتونو، د مدني ټولنې ارګانونو او د ټولنيزو شبکو په فعاليتونو کې د ماينونو او له جګړې څخه  .6

 .  د پاتې چاودٻدونکو توکو د ګواښ په اړه د پوھاوي پروګرامونو شاملول
د استفادې نه وړ مھماتو په له منځه وړلو او د وسلو د مھماتو د مديريت ومت سره د ثبت ناشويو، زيرمه شويو يا له حک .7

 . کولو په برخه کې مرسته
د ماينونو او له جګړې څخه د پاتې چاودٻدونکو توکو له امله د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د کچې را ټيټول، د  .8

 . ړي تمرکز سرهماشومانو په ساتنه باندې په ځانګ
د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام د پاليسيو، کړندودونو او د افغانستان د ماين پاکۍ د معيارونو په پرلپسې توګه نوي  .9

 .کول او تصويبول د ماين پاکۍ د نړيوالو معيارونو مطابق
 

 د ماينونو او له جګړې څخه د پاتې چاودٻدونکو توکو د اغيزو د کمولو لپاره مجادلوي اقدامونه: موخه ٢ – ٣ 1.3.3.2
 
د ھغو اغيزو د راکمولو لپاره چې د ماينونو او له جګړې څخه د پاتې چاودٻدونکو توکو د پٻښو له امله د افغانستان پر خلکو 

 . پريوزي، مناسب او اغيزمن اقدامونه په ګوته کول او پلي کول
 

پيښو د مستقيمو او غير مستقيمو  مجادلوي اقدامات ھغه اقدامات دي چې د ماينونو او له جګړې څخه د پاتې چاودٻدونکو توکو د
ھڅې دي ترڅو ډاډ ترالسه شي چې د حکومت په استراتيژيو،  وکالتددغه کار لويه برخه د . ترسره کٻږياغيزو د کمولو لپاره 

 . پاليسيو او بودجو کې د قربانيانو او ھمدارنګه د ټولو معلوليت لرونکو وګړو حقوق ادا او اړتياوې يې رفع شي
 

ليت به دا وي چې حکومت سره کار وشي او ورڅخه مالتړ وشي څو د معلولينو او له قربانيانو سره د مرستې يو ھم فعايو م
کله چې دغه ديتابيس جوړ شي، ددې زمينه به مساعده کړي چې اړتياوې په کره توګه درک شي او د پاليسيو . ديتابيس جوړ کړي

  . به د اړتيا وړ معلومات برابر کړياړوندو پريکړو او د سرچينو د تخصيص ورکولو لپاره 
 

 استراتيژيک مقصدونه
 

قربانيانو سره د مرستې لپاره د يوه ملي ديتابيس په جوړولو کې د افغانستان له حکومت سره / له معلوليت لرونکو وګړو .1
 . کار او د ھغه مالتړ کول

د کار، ټولنيزو چارو، شھيدانو او معلولينو وزارت، د عامې روغتيا وزارت، د پوھنې وزارت، (له سکتوري وزارتونو  .2
سره د ) د ښځو چارو وزارت، د کليو د بيارغونې او پراختيا وزارت، د ماليې وزارت، د بھرنيو چارو وزارت او نور

د ټولشموله پاليسيو او ځانګړو استراتيژي ګانو په جوړولو کې ره له قربانيانو سره د مرستې لپا/ معلوليت لرونکو وګړو
 . مرسته

او مالتړ ترڅو په  وکالتاو نورو اړوندو وزارتونو او ادارو لپاره  کار، ټولنيزو چارو، شھيدانو او معلولينو وزارتد  .3
 . ملي کچه د معلوليت لرونکو وګړو او له قربانيانو سره د مرستې سروې ترسره کړي

، د عامې روغتيا وزارت او کار، ټولنيزو چارو، شھيدانو او معلولينو وزارتلوليت د ديتابيس په جوړولو کې له د مع .4
 . نورو اړوندو وزارتونو او ادارو سره کار او د ھغوی مالتړ کول

تو د برابرولو په د اړوندو وزارتونو د ملي لومړيتوبونو په رڼا کې د قربانيانو او معلوليت لرونکو لپاره د مستقيمو مرس .5
 . او د پيسو ځانګړي کول وکالتموخه 
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 د جندر او تنوع دود ګرځول: څلورمه موخه 1.3.4
 

ډاډ ترالسه کول چې ټول وګړي له ھر جنس يا ډلې څخه چې وي د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام په کار کې ګډون وکړي او 
ورڅخه ګټه واخلي، او ھمدارنګه د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام د دغو وګړو او ډلو له نظرونو او ګډون څخه د خپل کار په 

 . ټولو اړخونو کې ګټه پورته کړي
 

جندر او تنوع په پام کې نيولو سره د پروګرامونو د طرحه کولو په ډګر کې د حکومت د ھڅو د يوې برخې په توګه، د  د
استراتيژيک پالن د دورې په اوږدو کې د جندر او  ١٣٩٩ – ١٣٩۵افغانتسان د ماين پاکۍ پروګرام په پام کې لري چې د 

 . و تر څارنې الندې ونيسيبيالبيلو ډلو په ھکله خپله پاليسي نوې، پراخه ا
 
د جندر او تنوع نوې پاليسي به د پلي کٻدو له اړخه پراخ بنسټ ولري، څرنګه چې له اړوندو وزارتونو سره به تفاھم ليکونه 

 د افغانستان د ماين. السليک شي او ھمدارنګه د دغو مسايلو په تړاو د ھمکارو ادارو پاليسي ګانې به تر بياکتنې الندې ونيول شي
د ځانګړو څانګو په جوړولو سره، چې سرچينې ھم ورته په خاصه توګه ځانګړې تنوع د جندر او پاکۍ پروګرام په ادارو کې 

دغه څانګې به دنده ولري ترڅو ځان ډاډه کړي چې د جندر او تنوع له . شوې وي، دغه موضوع به يوه نوي پړاو ته دننه شي
ې په پړاوونو کې د جندر او تنوع د مسايلو د په نظر کې نيولو له الرې، د پروژو نظره ، د پروژو د طرح، پلي کٻدو او ارزون

ھمدارنګه ډاډ به ترالسه شي چې د عمل په ډګر کې فعاليتونه د پراخ شموليت په روحيه ترسره کٻږي چې په دې . مديريت وشي
برخه کې بنسټيزې موخې وټاکل شي ترڅو دغو ډلو  برخه کې اړينه ده چې د دغو ډلو د په دنده ګومارنې او د وړتياؤ د لوړولو په

  . زمينه برابره او د ھمغږۍ په ميکانيزمونو کې د جندر او تنوع موضوع ګانو ته ځای ورکړل شي ته د مسلکي پرمختګ
 

به  دھغو ګټو چې د پراخ ګډون څخه ترالسه کٻږي په ډاګه کولو ته دوام ورکړي، او ھغه  پاکۍ پروګرام د افغانستان د ماين
د لوړو او د ترالسه کٻدو وړ . رسنيز کمپاينونه او ټولنيز پروګرامونه به په الره واچوي چې د دغې مسألې اھميت ته پام را اړوي

غواړي د دغه استراتيژيک پالن د پنځه کلنې  پاکۍ پروګرام ماين د افغانستان دموخو د ټاکل کٻدو څخه د ځان په ډاډه کولو سره، 
 . دورې په اوږدو کې د دغو موضوع ګانو په تړاو د پام وړ پرمختګ نندارې ته وړاندې کړي

 
 استراتيژيک مقصدونه

 
 . لپاره د جندر او تنوع د پاليسۍ جوړول پاکۍ پروګرام د افغانستان د ماين .1
په بٻالبٻلو برخو کې د ښځو، معلوليت لرونکو وګړو او نورو منزوي شويو ډلو په  پاکۍ پروګرام د افغانستان د ماين .2

 . پراخه پيمانه په دنده ګومارل
 ). پٻژندنه، طرحه، پلي کول، د اغٻزو ارزول(د جندر او تنوع پر وړاندې حساس د پروژو د مديريت ترويجول  .3
 . او د ھغه د ھمکارو ادارو د پوھې د کچې لوړول پاکۍ پروګرام د ماين د افغانستاند جندر او تنوع د مسايلو په باب  .4
پرتله ييز نمبر کارت، له (د ھمغږۍ په ميکانيزمونو کې د جندر او تنوع موضوع ته د اھميت ورکولو باندې ټينګار  .5

 ). ماين پاکۍ وروسته د اغٻزو ارزونه او نور
جوړول او د جندر پر بنسټ ) يا واحدونو(جندر او تنوع د څانګو  په ادارو کې د پاکۍ پروګرام د افغانستان د ماين .6

 . والړو فعاليتونو لپاره د بودجې ځانګړي کول
د جندر ديپارتمنتونو د وړتياؤ لوړولو ته دوام ورکول او د جندر او تنوع د ترويجولو د پاليسي په پلي کولو کې د ھغو د  .7

 . رول پياوړي کول
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 جوړٻدل، تصويب او منظوري استراتيژيک پالند ماين پاکۍ ملي  2
 

 2.دغه استراتيژيک پالن په ټولو پړاوونکو کې د ښکٻلو اړخونو په فعالې ونډې اخيستنې سره جوړ شو
 

 : کال په اکتوبر مياشت کې جوړ شو او پر الندې موضوع ګانو يې بحث وکړ ٢٠١۵لومړنی ورکشاپ د 
 

  شاليد، تاريخچه او اوسنۍ پياوړتياوې او وړتياوېد افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام. 
 د ننني افغانستان وضعيت او ھغه جريانونه چې د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام لپاره اھميت لري . 
 د ښکٻلو اړخونو پٻژندل او څٻړل . 
 د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام د قوت ټکي، کمزورتياوې، فرصتونه او ورته متوجه ګواښونه.  
  د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام پر وړاندې د استراتيژيکو خطرونو پٻژندل او څٻړنه، او د مقتضي موخو، مقصدونو

 . او فعاليتونو رامنځ ته کول د دغو خطرونو په ځواب کې
 د استراتيژيکو موخو او مقصدونو په تړاو د مناسبو شاخصونو رامنځ ته کول . 
  د موخو پر بنسټ د جوړو شويو ګڼ شمٻر کاري ډلو له الرې د دغه پالن د جوړولو پر راتلونکو پړاوونو باندې

 . موافقې ته رسٻدل
 

کاري غونډو په ترڅ کې چې ھرې يوې يې درې ساعته دوام کاوه، د  ١٢د نوامبر او دسامبر په مياشتو کې د  ٢٠١۵کاري ډلو د 
چې کاري پالنونه، شاخصونه، مھال وٻشونه، لند  يژيک مقصد ته تفصيلي پالنونه جوړ کړلھرې موخې الندې ھر يوه استرات

د کاري ډلو د بحثونو پايلې د جدولونو په بڼه ثبت او ټولو ښکٻلو ادارو ته د . مھالي مقصدونه او بالقوه خطرونه پکښې شامل دي
د  د دولت د وزير طبيعي پٻښو پر وړاندېد ښاغلي ويس احمد برمک . تبصرې او نظر ورکولو لپاره واستول شوې

ورکشاپ په وروستۍ غوڼډه کې ګډون وکړ او د ماين پاکۍ د ملي استراتيژيک پالن د جوړولو د بھير د تاييدولو تر 
 . څنګ يې د افغانستان حکومت لپاره د دغه پالن د اھميت په باب خبرې وکړې

 
او بڼې  د بحثونو د پايلو د څٻړلو، په ټوليزه توګه د دغه پالن د تګلوري ، د کاري ډلو)١٣٩۴(کال د جنوري په پای کې  ٢٠١۶د 

د ارزولو او د د ماين پاکۍ د ملي استراتيژيک پالن د عمومي جوړښت او منځپانګې په اړوند د ھوکړې د ترالسه کولو په موخه 
کشاپ په وروستۍ غوڼډه کې يوځل بيا د دغه ور د دولت د وزير د طبيعي پٻښو پر وړاندې. دويم ورکشاپ جوړ شو

استراتيژيک پالن د جوړولو په ملي ګډون وکړ او خپل شخصي مالتړ او ھوډ يې د دغه پروګرام او د ماين پاکۍ د 
 . دا پالن د ټولو ښکٻلو ادارو مالتړ له ځان سره لري. تړاو څرګند کړ

   

                                                       
ضميمه » ب«د ملي استراتيژيک پالن د جوړولو په بھير کې د ګډون کوونکو ټولو مؤسسو او ارګانونو نوملړ د دغه پالن په  د ماين پاکۍ2

 . کې راغلی دی
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 استراتيژيک چوکاټ 3
 

ړنی بشرپاله لومماينونو او له جګړې څخه د پاتې چاودٻدونکو توکو د پاکولود ماين پاکۍ پروګرام د نړۍ په کچه د د افغانستان 
کال کې، کله چې يو کال مخکې يې  ١٣٨١په . رامنځ ته شو تر قيمومت الندې UNOCHAکال کې د  ١٣۶٨پروګرام ؤ چې په 

څخه وغوښتل چې  UNMASت له د افغانستان حکومنړيواله ټولنه په افغانستان کې ښکٻل شول او د طالبانو رژيم سقوط وکړ، 
UNMACA  مديريت کړي او د ماين پاکۍ چارو د يووالي رياست ته د وړتياؤ د لوړولو په موخه روزنيز پروګرام تر الس الندې

له الرې تاييد کړه چې د ماين  (IMB)کال په جنوري کې، حکومت، د ماين پاکۍ لپاره د بين الوزارتی پالوي  ٢٠٠٨د . ونيسي
د يووالي رياست به د پٻښو پر وړاندې د مبارزې د ملي ادارې په چوکاټ کې د ماين پاکۍ فعاليتونه ھمغږي کوي او پاکۍ چارو 

 . سره به په ګډه کار کوي UNMACAاو  UNMASله 
 

ANDMA/DMAC  چې دUNMAS/UNMACA  له خوا يې مالتړ کٻږي، د پروګرام د پاليسي او الرښوونې عمومي مسؤوليت
کارکوونکي، چې په کابل کې پروت مرکزي دفتر او اوو سيمه  UNMACAد ماين پاکۍ چارو د يووالي رياست او . په غاړه لري

لومړيتوب ټاکلو، د کيفيت مديريت، ييزو دفترونو څخه د ھيواد په ګوټ ګوټ کې کار کوي، د پروګرام د ھمغږۍ، پالن جوړولو، 
 . ، اړيکو او د سرچينو د سمبالولو مسؤوليت پر غاړه لريوکالتد وړتياؤ لوړولو، د اطالعاتو د مديريت، 

 

د ماين پاکۍ فعاليتونه د ګڼ شمٻر کورنيو او بھرنيو د ماين پاکۍ نادولتي مؤسسو، د ماين پاکۍ سوداګريزو شرکتونو او د ځينو 
 . تونو پر مخ وړل کٻږيسکتوري وزار

 د افغانستان سياسي، اقتصادي او ټولنيز حاالت 3.1
 (IHL)نړيوال بشري حقوق 3.1.1

 
سره الحاق کړی دی او    (CCM)او د خوشه يی مھماتو کنوانسيون (APMBT)افغانستان د پرسونل ضد ماينونو د منع کنوانسيون 

يې السليک کړی او د معلوليت لرونکو وګړو په باب د ملګرو ملتونو   (CCW)د ځانګړو متعارفو وسلو کنوانسيون ھمدارنګه 
  . يې ھم منلی دی (CRPD)کنوانسيون 

 

 جګړه او ناامني 3.1.2
 

کلونو کې نړيوال ځواکونه او د افغانستان  ١۴په تٻرو . افغانستان څه دپاسه درې لسيزې د جګړې او بې ثباتۍ شاھد اوسٻدلی دی
دغې جګړې ته له سياسي الرې د پای . د دولت له مخالفينو سره په جګړه کې بوخت اوسٻدلی دیحکومت تقريباْ په پرلپسې توګه 

ټکې د اٻښودلو په الره کې تر اوسه د پام وړ پرمختګ شوی ندی، خو په دې وروستيو وختونو کې د نړيوالې ټولنې په مرسته د 
مخامخ خبرو د الرې د نقشې په رامنځ ته کولو کې يوڅه ناڅه سولې خبرو په پايله کې د حکومت او وسله والو مخالفينو تر منځ د 

د افغانستان خلک د دغو ھڅو الپسې پرمختګ ته ھيله من دي، سره له دې چې که واقعبينانه فکر . محدودو پرمختګ شوی دی
 . وشي ويلی شو چې په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ کول به يوڅه وخت ونيسي

 
د قومي  جوړښتونو او د پخوانيو مجاھدينو د مشرانو په څٻر د غير رسمي ځواک شبکې د افغانستان د سياسي، ټولنيز او 

د قانون نه حاکميت، په تٻره بيا په کليوالو سيمو کې، د ځمکې او . اقتصادي خوځښت په رھبري کولو کې اغيزناکه ونډه لري
منځ د شخړو المل ګرځٻدلی چې دا الملونه ھم د ناامنۍ په خپرٻدو او د بې ثباتۍ په  اقتصادي سرچينو پر سر د بيالبيلو ډلو تر

 . رامنځ ته کٻدو کې رول لوبوي
 

د ناورين په رامنځ ته  کډوالۍکال د  ١٣٩۴د نا امنۍ د فضا حاکميت او د ھغو فرصتونو نشتوالی چې له امنيت سره تړلي دي، د 
په داسې حال کې چې مھاجرت ته اکثرْا د اروپايي ھٻوادونو او د سوريې د شاوخوا ھٻوادونو د . کٻدو کې ستره ونډه درلودلې ده

له تٻښتې سره مخ ده، سمدستي او د ستونزې په سترګه کتل کٻږي، په افغانستان باندې ھم چې د تکړه، وتلو او باسواده کادرونو 
دغه کډوال ھغه کسان دي چې د داسې شرايطو په لټه کې دي چې پکښې وده وکړي او يا لږ تر لږه خپل . وړ اغٻزې لريپام 

د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام په قسمي ډول له داسې يوه معيوبه . ژوند ته د سر او سامان ورکولو فرصتونه ترالسه کړي
وځي، ناامني دوام مومي، د ل داسې ده چې غوره او تکړه کسان دا سيک –سيکل سره مخ ده چې ورته ستونزې راوالړوي 

پراختيايي چارې په ټپه والړې دي، ورځ تر بلې ډٻر افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام لپاره د خپلو کارونو تر سره کول ګرانٻږي،  
دا په دې . سيکل ورڅخه جوړٻږيخو د ګڼ شمٻر نورو معيوبه سکيلونو په څٻر، که چٻرې معکوس شي نو سالم . کسان وځي

مانا ده چې ھرڅومره ډٻر چې د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام کار وکړي، ھغومره وده او پراختيا ھڅوي، ھغومره به خلک لږ 
جګړې ته ميالن وښيي، لږ کسان به ووځي، ډٻر تکړه کسان به بٻرته راشي، د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام لپاره د چارو 

  .ه کول آسانه کٻږي، او داسې نورترسر
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د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام ځان د افغانستان د بيارغونې او پراختياي پروګرامونو په چوکاټ کې ځان يو ناپييلی عنصر 
وږدمھالي د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام ورو ورو بشپړ ملي مالکيت ته د انتقال د بھير په حال کې ده چې د پروګرام د ا. بولي

چې د مرکزي حکومت په چوکاټ کې د دغه پروګرام د پايښت د يقيني کٻدو لپاره يو مھم ګام دی، او ھمدارنګه داسې يو بھير دی 
 . مدغم کٻدلو د نښې په توګه ھم بلل کٻدای شي

 

 ي او جغرافيايي چوکاټاقتصاد 3.1.3
 

کال څخه راپدٻخوا د افغانستان د  ١٣٨٠نړيوالو مرستو له . افغانستان د نړۍ په کچه يو تر ډٻرو بيوزلو ھٻوادونو څخه دی
د افغانستان د اقتصاد . اقتصادي پرمختګ تر ډٻرو مالتړ کړی او د افغانستان حکومت پر مرستو باندې خورا زيات متکي دی

نفوس په بشپړه توګه د کرنې او مالدارۍ پر عوايدو متکي  ٪٨۵باندې استواره دی؛ کابو لويه برخه اقتصاد او کليوالي سوداګري 
د کرنې او مالدارۍ پر بنسټ . ځمکه د کرنې وړ ده چې له ھغې جملې څخه نيمايي يې تر کرنې الندې ده ٪١٢د ھٻواد کابو . دی

  . دو پورې تړاو لريبريالي کٻدو او د څرځايونو پر شنه کٻمعيشت تر ډٻرو د للمي کرکٻلو د 
 

د ھٻواد ډٻرې برخې له لويو زيربناګانو او د . د افغانستان جغرافيا د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام لپاره ځيني ننګونې راوالړوي
اقليمي . ی شونې دهخلکو د لويو ټولنو څخه ليرې پرتې دي او يواځې د خورا صعب العبورو سړکونو له الرې ورته السرس

بيا په اوړي کې سخته ګرمي پر دې باندې چې څومره وخت په سيمه کې  که په ژمي کې د ډٻرې واورې کٻدول او شرايط، ل
  . فزيکي کار په خوندي توګه ترسره کٻدای شي، محدوديت لګوي

 
د افغانستان د اقتصاد د راتلونکې لپاره . لرِ ھٻواد کې اوس ھم ستر رول  غير قانوني اقتصاد، په تٻره بيا د نشه يي توکو اقتصاد په

افغانستان ځيني طبيعي زيرمې لري چې د ځينو زيرمو د استخراج کار د . ډٻرې ھيلې او اميدونه د دغه ھٻواد کانونو ته دي
 . نړيوالې ټولنې په پانګونې او مالتړ سر، پيل شوی دی

 
لې ده چې خوندي او له جګړې څخه د پاتې مھماتو لکه ماينونو او اقتصادي پراختيا په پراخه کچه ځمکې ته پر السرسۍ پورې تړ

کيلومتره مربع  ٧٧.۵د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام يوه نوې څٻړنه ښکاروي چې شاوخوا . ناچاودلو مھماتو څخه خالصه وي
متره مربع سړکونه او نور کيلو ٨٩.۶کيلومتره مربع د ھستوګنې سيمه،  ٢٩کيلومتره مربع څرځايونه،  ٣۶١.٣کرنيزه ځمکه، 

کيلومتره مربع د اوبو سرچينې په ماينونو او له جګړې پاتې مھماتو د ککړ تيا له امله له السرسي بھر  ۴.۴بنسټيز جوړښتونه او 
  . دي
 

 نړيوال مالتړ 3.1.4
 

د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام په اوږدو کې د نړيوالې ټولنې له پراخ مالتړ څخه برخمن اوسٻدلی ده خو په دې افغانستان 
د پرسونل ضد ماينونو د منع د کنوانسيون د ضرب األجل د غزٻدو په . وروستيو کلونو کې د دغو مرستو اندازه لږ شوې ده

راختيا لپاره د الرې د ھوارولو په دګر کې د افغانستان د ماين پاکۍ د ذکر شويو مقصدونو او د ودې او پغوښتنليک کې 
پروګرامتر مخې داسې خنډونه پراته دي چې ددې تمه نشي کٻدای چې د افغانستان حکومت به په يواځې ځان وکړای شي چې پر 

سکتورکې لګول شوي کال څخه راھيسې د ماين پاکۍ په  ١٩٩١الندې ګراف ھغه بودجې ښکاروي چې له . ھغو برالسی شي
  . دي
  
 
 



 

 

 

 
دې سيمې تر 

ٻدونکو توکو 
کلي او  ١۵٧

شته چې په 

 

                

ککړې س ٪٧٨ې 
ګړې پآتې چاودٻ

٧٠اليتونو کې يې 
ې ددې شونتيا ش

و سيمو وضعيت

                     

ې په افغانستان کې
 ماينونو او له جګ

وال ٣٢ري او په 
انا يې دا ده چې

 او مھماتو د ککړو

                  

 

ټ اټکل کٻږي چې
ثبت شوې په ۴٢

ر پوښښ الندې لر
 روانه ده نو ما

تان کې په ماينونو

)٢٠١ –  ١٩٩١۵(

 ونکي توکي

 څٻړنې پر بنسټ
٢٩٣چې پاتې ده

 مستقيمه توګه تر
واد کې جګړه

رې په ټول افغانست

(ۍ پروګرام بودجه

خه پاتې چاودٻدو

الس ته راوړنو د
چ ٪٢٢ھغه .  دي

يلومتره مربع په
په ھٻودا چې  3
  . شي

د اپريل مياشتې پور

 اند ١

انستان د ماين پاکۍ

 ي کچه

جګړې څخ او له

 د موندنو او د ال
 ته سپارل شوې

کي ۶١١ړي چې
.زمنې کړې دي
زياتوالی ھم راش

د ٢٠١۶د :  انځور

١٣٩۴م حوت سال

د افغا: مړی انځور

د ستونزي .3
ماينونه ا 3.2

وروستۍ سروې
ه پاکې او خلکو

کړې سيمې رانغاړ
ولسوالۍ اغٻز ٢۵

کړو سيمو کې ز

 دويم

رقام مربوط به دھم

لوم

.2

.1

د و
دمه
کک
۵۴
کک

ار3
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يې په  ٪١۵.٣يې په پرسونل ضد ماينونو او  ٪۴٠يې د ټانګ ضد ماينونو،  ٪۴۴.٧له پاتې پٻژندل شويو د خطر سيمو څخه، 

د دغو ککړتياؤ ډٻره برخه د ھغو جګړو حاصل ده چې په . نورو له جګړې څخه پاتې چاودٻدونکو توکو باندې ککړې دي
کلونو پورې وشوې په داسې حال کې چې له  ١٣٨٠ – ١٣٧۴کلونو،  ١٣٧٣ – ١٣٧٠کلونو،  ١٣۶٩ – ١٣۵٨افغانستان کې له 

 . کال څخه وروسته جګړو کې ھم يوڅه سيمې ککړې شوې دي ١٣٨٠
 

کسانو ژوند  ٢٢کال په اوږدو کې ھم متعارفو ماينونو او له جګړې څخه پاتې چاودٻدونکو توکو په مياشت کې د  ٢٠١۵د 
د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام د ژوند په اوږدو کې ثابته شوې ده چې له جګړې څخه پاتې چاودٻدونکو توکو تر ټولو . اخيسته

د دغه پروګرام له پيل څخه راھيسې  . ه چې ورپسې بيا د پرسونل ضد ماينونه دويم مقام لريډٻرو انسانانو ته مرګ ژوبله اړولې د
پٻښې د خوشه يي  ١٩١پٻښې د ټانګ ضد ماينونو،  ٩٣۵د پرسونل ضد ماينونو،  پيښې۴٨٧٩د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې 

 . دي پٻښې له جګړې څخه د پاتې چاودٻدونکو توکو له امله ثبت شوي ١٣٧٣٠مھماتو او 
 

 د فشار صفحې لرونکي ځای پر ځای شوي چاودٻدونکي آالت 3.2.2
 

او ډٻرې مرګ د ډيرې کارونې (PPIED)په دې وروستيو کلونو کې د فشار صفحې لرونکو ځای پر ځای شويو چاودٻدونکو آالتو 
ې مرګ ژوبله د متعارفو له امله رامنځ ته شو PPIEDsکه چٻرې د .له امله ډير پام ځان ته اړولی دیژوبلې د رامنځ ته کولو 

کال په اوږدو کې په منځنۍ کچه په  ٢٠١۵ماينونو او له جګړې څخه پاتې چاودٻدونکو توکو سره پرتله شي، ليدل کٻږي چې د 
څخه رامنځ ته  PPIEDsپٻښې له  ٪٨۶کال کې، د نويو مرګ ژوبلو  ٢٠١۵په  4.پٻښې ثبت شوي دي ١٠٨مياشت کې 

 . شوې
 

پر ځای پاتې PPIEDsد دولتي ځواکونو، نړيوالو قوتونو او د دولت ضد ډلو تر منځ په جګړه کې کابو د ھٻواد په ټولو برخو کې 
 : د پرسونل ضد ماينونو د منع کنوانسيون وايي. شوي دي

 
کولو ھغه ماين دی چې داسې عيار شوی وي چې د شخص په ور نږدې کٻدو او يا ھم تماس » د پرسونل ضد ماين«

ھغه وسيله ده چې د » ماين«. سره چاودنه کوي او يو يا ډٻر کسان معيوب يا ټپي کوي او يا يې ھم له منځه وړي
ځمکې الندې يا ځمکې يا بلې سطحې ته نږدې ځای پر ځای کٻږي او د شخص په ور نږدې کٻدو او يا ھم تماس کولو 

  »سره چاودنه کوي
 

PPIEDs  دقيقاْ په عين طريقه کار کوي ځکه نو افغانستان د دغه ډول چاودٻدونکو توکو پاکول ھم د اوتاوا د معاھدې پر بنسټ
 . خپله دنده بولي

 

 د پوځي تمرينونو سيمې 3.2.3
 

سيمې جوړې د امريکا د متحده اياالتو تر مشرۍ الندې بھرنيو قوتونو د پوځي تمرينونو او د وسلو د آزمٻٻلو لپاره ځان ته تمريني 
په دغو تمريني سيمو کې دا معموله خبره ده چې ځيني چاودٻدونکي توکي کار ورنکړي او ھمالته د ناچاودٻدلو توکو . کړې وې

سروې . په توګه پرځای پاتې شي چې وروسته کله چې پوځيان دغه ځمکه خوشې کړي، ملکي وګړو ته ګواښمنه ثابتٻدالی شي
واليتونو کې رابرسٻره کړې دي چې د پاکولو کار يې دوام  ١٨مربع تمريني سيمې د ھٻواد په  کيلومتره ١١١١ګانو تر دې مھاله 

 . ددې شونتيا شته چې په راتلونکې کې به نورې ککړې تمريني سيمې ھم د سروې ګانو له الرې وپٻژندل شي. لري
 

 د عمل آزادي 3.2.4
 

افغانستان دماين پاکۍ پروګرام د پرسونل د لٻږلو او د ھر ډول عملي د ھٻواد په بٻالبٻلو سيمو کې د جګړې د لمنې غزٻدلو د 
سړي  او په دې وروستيو کلونو کې، د ماين پاکۍ پرسونل په وار وار د غال. کارونو د ترسره کولو وړتيا محدوده کړې ده

سروې ټيمونه د ھٻواد ځينو  پايله دا ده چې د. وژل شوي دياو د دولت ضد او جنايتکارو ډلو له خوا  ښکار ګرځٻدلي تښتونې
برخو ته السرسی نه لري، ځکه نو په ماينونو او مھماتو د ککړتيا د ماھيت او وسعت په باب څه تازه معلومات نشي وړاندې 
کولی، د ماين پاکۍ ډلې ځينو سيمو ته چې خلک يی اغٻزمن کړي دي ورتللی نشي او د ماينونود ګواښ په اړه د پوھاوي ټيمونه 

  .  پوھاوی ورکولی نشي چې څه تدابير ونيسي ترڅو د ماينونو له ګواښ څخه په امان کې ويخلکو ته 
 

 

                                                       
 د يوناما د اطالعاتو پر بنسټ 4
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 د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام وړتياوې، قابليتونه او الس ته راوړنې 3.3

 وړتياوې او قابليتونه 3.3.1
 

د ماين پاکۍ سوداګريز شرکتونه د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام په چوکاټ  ٢٨کورنۍ او بھرنۍ نادولتي مؤسسې او  ٢٣کابو 
نادولتي مؤسسې د پروګرام له پيل څخه په . کې اوس مھال او يا ھم پخوا د ماين پاکۍ پروژ په پلي کولو کې ښکٻل اوسٻدلي دي

کال څخه وروسته تر ډٻره د بشرپاله پروژو  ١٣٨١له ) کورني او بھرني(ګريزو شرکتونو سودا .افغانستان کې فعالې اوسٻدلې دي
  . په پلي کولو کې ونډه واخيسته

 
ځيني فکتورونه شته چې د افغانستان د ماين پاکۍ . ي او عملياتي پرسونل لريتخنيک خورا تکړه او تجربه لرونکیافغانستان 

  : ځيني دغه فکتورونه په الندې ډول دي. رسونلکار خنډنی کويپروګرام سره د په شرايطو برابر پ
 

 

  په دې مانا چې له دندو څخه د تکړه او تجربه  –د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام د فعاليتونو په کچه کې کموالی
 . لرونکو کارکوونکو شمٻر ډٻر دی

  ربه لرونکي کارکوونکي په ھغو ځايونو د ماين چې له امله يې ځيني تکړه او تج –د ھٻواد په ځينو برخو کې ناامني
 . پاکۍ د عملياتو له ترسره کولو څخه ډه کوي چې کٻدای شي د دولت وسله وال مخالفين يې په نښه کړي

  چې له امله يې په ټوليزه توګه په ھٻواد کې د تکړه او تجربه  –د شمال لويديځې اروپا د ھٻوادونو په لور د کډوالۍ لړۍ
 . لرونکو کسانو شمٻر لږ شوی دی

 
 

نور يې په  ٣٠٩٧کسان په سيمو کې په کار بوخت دي او  ٩١٢۶اوس مھال د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام په چوکاټ کې 
ې په پام کې نيولو سره چې او د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام په ټوليزه توګه، او په تٻره بيا دد. مالتړو پستونو کې کار کوي

فعاليتونو کې کموالی راغلی دی، دا شونې ده چې ھغه شمٻر په شرايطو برابر کسان چې په اغٻزمنه او کيفيت لرونکې توګه د 
  . د پر مخ بوولو لپاره ورته اړتيا ده، وموندل او په دندو وګومارل شي عملياتي چارو

  
انستان د ماين پاکۍ پروګرام د الندې فعاليتونو په ګډون د ماين پاکۍ د رکنونو په اساس د ټولو کليدي کړنو د ترسره کولو د افغ

 : وړتيا لري
  

 

 د فشار صفحې د چاودٻدونکو توکو د له منځه وړلو او  –له جګړې پاتې چاودٻدونکو توکو د پاکولو عمليات / د ماينونو
 د پاکولو په ګډون (PPIED)لرونکو ځای پر ځای شويو چاودٻدونکو آالتو 

 له قربانيانو سره مرسته 
 له جګړې پاتې چاودٻدونکو توکو د ګواښ په اړه پوھاوی ورکول/ د ماينونو 
 وکالت 
 د زيرمو له منځه وړل 

 
د مھماتو فزيکي (رمو په مديريت کولو کې اخته اوسٻدلی دی څخه راپدٻخوا، د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام د زيکال  2003له 

د افغانستان . ، دا ھغه چارې دي چې مسؤوليت يې د دفاع وزارت پر غاړه دی)خونديتوب او امنيت او د مھماتو د زٻرمو مديريت
د افغانستان د ماين پاکۍ د ماين پاکۍ پروګرام په سيمه کې د ماين پاکۍ نورو پروګرامونو سره مرستې کړې دي او يو شمٻر د 

  . پروګرام کارپوھان د نړۍ په نورو ھٻوادونو کې د ماين پاکۍ له ملي پروګرامونو سره کار کوي
 

UNMACA وروسته له ھغې چې . يوه خورا پياوړې اداره ده چې نړۍ کې له څو اړخونو رھبري کوونکی رول لري
UNMACA  د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام د کيفيت د مديريت کولو لپاره پياوړې وسيلې په کار واچولې، د دغې ادارې د

په دې لړ کې يوه مھمه وسيله پرتله ييز نمبر کارت دی . له خوا تصديق شو ISO 9001کيفيت د مديريت سيستم په رسمي توګه د 
اوس مھال يو شمٻر نور د . خپلو کورنيو اجراآتو د څارلو لپاره کارول کٻږيد  UNMACAچې د ھمکارو ادارو او اوس مھال د 

 . ماين پاکۍ ملي پروګرامونه ھيله لري چې د افغانستان د بيلګې له مخې د ځان لپاره ھم دغه شان سيستمونه جوړ کړي
 

له مخې تر سره کٻږي  (IMSMA)سيستم  د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام د معلوماتو مديريت د ماين پاکۍ لپاره د معلوماتو د
ترڅو د پرمختګ او اجراآتو ) د پرتله ييز نمبر کارت په ګډون(په داسې حال کې چې يو شمٻر اضافي څيړندويه وسيلي ھم لري 

  . څارنه وکړي او د پروګرام او عملياتي څانګو په سطحه د پرلپسې سمون د بھيرونو مالتړ وکړي
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 تر دې دمه الس ته راوړنې 3.3.2
 

ښايي د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام به دا وي چې په تٻرو اوه ويشت کلونو کې د جګړو د دوام سره سره يې د ماين پاکۍ کار 
د دغې مودې په اوږدو کې د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام په الندې اندازه . ته دوام ورکړی او ھيڅکله يې دغه کار درولی ندی

 :5ي ديتوکي کشف او له منځه وړ
 

  د پرسونل ضد ماينونه ٧٠٢۴٨٣څه دپاسه 
  د ټانګ ضد ماينونه ٢٩١١٩شاوخوا 
  ميليونه له جګړې پاتې چاودٻدونکي توکي ١٨څه دپاسه 

 
 : او ھمدارنګه په الندې اندازه ځمکې يې پاکې او د سيمې خلکو ته سپارلې دي

 

  کيلومتره مربع په ماينونو ککړې سيمې ١٠٢٩څه دپاسه 
  کيلومتره مربع د جګړې سيمې ١٠٣١څه دپاسه 
  کيلومتره مربع د پوځي تمرينونو سيمې ١۴٠څه دپاسه 

 
ميليونه کسانو ته د ماينونو او مھماتو د ګواښ په اړه  ٢١د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام د فعاليت په موده کې څه دپاسه 

 . پوھاوی ورکړل شوی دی
 

د معيشت په سروې ګانو کې . ل شويو چاودٻدونکو توکو له شتون څخه پاک شوي ديکلي د پٻژند ٢٧١٠ولسوالۍ او  ١١٧ټولټال 
ترالسه شوې نښې نښانې ښکاروي چې له ماينونو څخه د ځمکې پاکولو د خلکو د ژوند په اقتصادي اړخ باندې د پام وړ مثبته 

وژې پلې شوې دي او خلکو ته ذھني د ځمکو بيې لوړې شوي دي، پراختيايي فرصتونه برابر شوي او پر. اغٻزه درلودلې ده
 . سکون ترالسه شوی ده

 

 د چاپيريال له اړخه 3.4
 

دغه استراتيژيک پالن . د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام چاپٻلایر ته د يوې استراتيژيکي اھميت لرونکې مسألې په سترګه ګوري
ھم په چاپٻلایر باندې د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام اغٻزه او ھم د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام باندې د چاپٻلایر اغٻزې 

 . منعکسوي
 

 د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرامال اغيزه او پر چاپيري 3.4.1
 

د افغانستان د ماين پاکۍ معيارونه د چاپيلایر . د ماين پاکۍ فعاليتونه ددې وړتيا لري چې پر چاپيلایر باندې منفي اغيزې وشيندي
ساتنې په اړه ځيني احکام لري، خو اراده داسې ده چې په دغې برخه کې د فعاليتونو د طرح، پلي کولو او څارلو او ارزولو لپاره 

 . وشي به نورې ډٻرې ھڅې ھم
 

پالنې په موخه، او د دې لپاره چې د نورو کوټلو ګامونو لپاره د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام په چوکاټ کې د دغې مسألې د 
بنسټ کٻښودل شي، پکار ده چې د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام په کچه د چاپيلایر ساتنې پاليسي جوړه او ټولو ھمکارو ادارو 

د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام د فعاليتونو له امله د ھوا، اوبو او ځمکې د ککړتيا د رامنځ ته . ته اعالن شي او اړوندو مراجعو
 :  کٻدو په اړه د روانو څيړنو تر څنګ څلور الندې د تمرکز برخې ھم په ګوته شوې دي

 

 په تيره بيا د خاورې د ترکيب او په پر چاٻيلایر باندې د ماين پاکۍ د ميخانيکي وسايلو د اغيزو څيړل او درک کول ،
 . راتلونکې کې د کارونې له نظره

  په آزاده فضا کې د ماينونو او له جګړې څخه د پاتې چاوديدونکو توکو د سوزولو او په آزاده ھوا کې د چاودنو د
مولو لپاره د نورو ترسره کولو د تخنيکونو په باب د الزياتې پوھې ترالسه کول، او د دغه ډول اغيزو د کچې د راک

 . اقدامونو تر الس الندې نيول
  د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام د فعاليتونو پر اغيزو ځان پوھول او د دغه راز اغيزو د پر تاريخي ميراثونو باندې

 . کمولو لپاره د اقداماتو ترسره کول
 د ھغو د اندازې ) مواد او انرژي(ات پاتې کٻږي د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام د فعاليتونو له امله چې کوم فضله ج

 . د کمولو لپاره تدابير نيول

                                                       
5
 کال د فبروري مياشتې تر پايه ټولې شمٻرې ٢٠١۶د .
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خو داسې انګٻرل  د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام  د فعاليت له ټولو اړخونو سره تړاو لريچاپٻلایر داسې يوه موضوع ده چې 

موخې کښې  ١-٣ځکه نو د . عاليتونو له امله پريوزيکيږي چې پر چاپيلایر باندې تر ټولو ستره اغيزه د سروې او ماين پاکۍ د ف
 . ځای پرځای شوی دید چاپيلایر په باب يو ځانګړی استراتيژيک مقصد 

 

 د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام باندې د چاپيريال اغيزې 3.4.2
 

د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام د فعاليتونو اغيزې پريوزي، په ورته توګه د افغانستان د په داسې حال کې چې چاپيلایر باندې 
فزيکي چاپيلایر او د ھغه توپوګرافي او جغرافيايی حالت، او . ماين پاکۍ پروګرام ھم له يو لړ چاپيرياليزو اغيزو سره مخ ده

 . ۍ پروګرام پر فعاليتونو باندې اغيزه لريھمدارنګه اقليم او د ھوا حاالت ټول د افغانستان د ماين پاک
 

د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام څه کولی شي، چيرته کار کولی شي او څخه وخت کار کولی شي، چاپيلایر پر دې باندې چې 
د چاپيلایر حاالت او شرايط د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام پر پالن جوړولو، لومړيتوب ټاکلو او پلي کولو . ژوره اغيزه لري

خو . م کارکوونکي د چاپيلایر پر حساسيت باندې په ښه توګه خبر ديباندې اغيزه لري ځکه نو د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرا
حالت رامنځ ته کوي او د د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام د  ناڅرګندهله دې سره سره چاپيلایر تر يوه بريده په پروګرامونو کې 

 . ځينو پروګرامونو په پلي کولو کې يوه اندازه اضافي لګښتونه رامنځ ته کوي
 

او نورې اقليمي پيښې ) لکه په ميالن لرونکو ځمکو کې په يوه وار د زياتې اندازې واورې اوبه کٻدل(ي اقليمي اغيزې عموم
، د کار الندې سيمو کې بدلونونه راولي او ماينونه او له جګړې پاتې مھمات نورو داسې سيمو )لکه سيالبونه، د ځمکې ښوويدل(

 . ته وړي چې توقع يې نه کٻږي
 

د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام کټ مټ له ھغو خطرونو او پايلو سره مخ دی چې له طبيعي پيښو څخه را والړيږي ګه ھمدارن
په ھمدې حال کې د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام د دغو مصيبتونو پر وړاندې د . او پر عادي افغانانو باندې اغيزه کوي

د . ار لري او د افغانستان پر خلکو او دولت باندې د دغو پيښو اغيزې را کمې کړيمبارزې لپاره په يوه بيساري موقعيت کې قر
افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام د لومړنيو مرستو، ترانسپورت، ميخانيکي کيندنې او پراخه سرچينو په ګډون ګڼ شمير عملي 

کيږي چې له دباندې څخه ھيڅ يا لږ مرسته ور  قابليتونه لري په تيره بيا ھغه کاري ځواک چې په ليرې پرتو سيمو کې  کارول
 . رسيږي

 
چې پکښې پيښو ته د رسيده ګۍ کال کې د تاجکستان په دوشنبه ښار کې د پيښو پر وړاندې د مبارزې په باب جوړ شو  ١٣٩٣په 

دغه استراتيژيک پالن په . د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام د چمتووالي لپاره ځيني نظرونه او وړانديزونه مطرح شولپه تړاو 
دغې برخه کې د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام د قابليتونو اھميت باندې ټينګار کوي او يو استراتيژيک مقصد ټاکي چې تر څو 

 .ارزې له نورو ادارو سره اړيکې پياوړې کړيد مب د پٻښو پر وړاندېد افغانستان 
 
 

 ارزونه، بررسي او څيړنه 3.5
 

د پروګرام پياوړي اجراآت په ګوته کوي خو  6)١٣٩٣(يوې نوې بھرنۍ ارزونې چې د سامويل ھال مؤسسې له خوا ترسره شوه 
د افغانستان د ماين پاکۍ ه سره، په عين حال کې يوه متضاد ټکي ته اشاره کوي او ھغه دا چې د ټولو دغو کلونو له برياؤ سر

 . پروګرام پايښت په قاطعيت سره پيشبيني کيدالی نشي
 

دغې ارزونې په ډاګه کړه چې د اغيزمنتوب له اړخه د پام وړ پرمختګونه شوي دي، چې لږ تر لږه په قسمي توګه د ھمغږۍ په 
چې د ماين پاکۍ : له بله پلوه په عملياتي لګښتونو کې کمښت ته ھم عطف کيدای شيبرخه کې ملي مالکيت ته عطف کيږي، خو 

پرمتر مربع باندې د لګښت کمٻدل وروسته له ھغې رامنځ ته شول چې د پرتله ييز نمبر کارت په ګډون د څارنيزو سيستمونو 
 . د رسٻدلو قابليت باندې منفي اغيزه لري د بودجې کمٻدل اوس ھم خپلو موخو او مقصدونو ته د دغه پروګرام. کارول پيل شول

 
د ملي مالکيت په لور خوځښت؛ د جندر : دغه رپوټ درې لوی مقصدونه په ګوته کړل چې تر اوسه يې ال تحقق موندلی ندی

ړي د ملي مالکيت لور خوځښت په دغه پالن کې د يوه ځانګ. مدغمول؛ او پر اغيزو او له قربانيانو سره په مرسته باندې تمرکز
د . د بيالبيلو لوړو ژمنو د تمرکز ټکی دیDMAC او   ANDMAاستراتيژيک مقصد په توګه منظور شوی ندی ځکه چې دا د 

سامويل ھال رپوټ جوته کړه چې د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام د فعاليتونو د غير مستقيمو پراختيايي اغيزو معلومول تر 
قصد چې سامويل ھال مؤسسې په ګوته کړل چې ډٻرې پاملرنې ته اړتيا لري، او ھمدارنګه دويم او درييم م. اوسه ھم ستونزمنه ده

 .   په غوره توګه د اغيزو د درک کولو عمومي اړتيا، په ځانګړې توګه په دغه پالن کې تر پاملرنې الندې نيول شوي دي

                                                       
 ٢٠١۴، سامويل ھال »له خطر سره مخ يوه د بريا کيسه: غانستان کېماين پاکي په اف«6
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د ارزونې پايله له ھغو پايلو سره ډيره نږدې ده چې د ښکيلو اړخونو له بحثونو او ورکشاپونو څخه د استراتيژيکې پالن جوړونې 

د استراتيژيکې پالن جوړونې په لومړي ورکشاپ کې په ډاګه شوه چې له پراختيا څخه درک . بھير په ترڅ کې ترالسه شول
له حکومت سره ھمکارۍ باندې د استراتيژيک خطر د لومړنۍ سرچينې په توګه اغيزه خورا کمزوری دی او پر ماين پاکۍ او 

او تنوع مسألې ته د رسيده ګۍ اھميت باندې، په راتلونکې لپاره د بنسټيز ارزښت لرونکي ھمداراز ښکيل اړخونه د جندر . لري
 اندې  پوه ولعنصر په توګه، د پروګرام په اغيزمنتوب او په بھرنۍ نړې کې د ھغه اعتبار ب

 
د سامويل ھال رپوټ پايلې او وړانديزونه د ھغو پريکړو ټينګ مالتړ کوي چې د استراتيژيکې پالن جوړونې د ښکيلو اړخونو له 

 . خوا شوي دي، او ھمدارنګه د ھغو موخو او مقصدونو مالتړ ھم کوي چې د دغه ملي استراتيژيک پالن لپاره غوره شوي دي
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 کاري پالنونه 4
 

دغه کاري پالنونه ھغه مھم . بيلو استراتيژيکو موخو الندې د ھر يوه استراتيژيک مقصد لپاره کاري پالنونه جوړ شوي ديد بيال
د ھر کاري پالن مسؤوليتونه . ګامونه او پړاوونه په ګوته کوي چې د دغه استراتيژيک پالن په موده کې به ورته رسيده ګي وشي

په ھر مورد کې اړوند وزارت يا ادارې پر تعريف . ادارو ته سپارل شوي ديدننه بيالبيلو  د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام
د ھر يوه عمل لپاره استراتيژيک . د ھر يوه عمل لپاره محکونه او مھال ويش جوړ شوی دی. شويو مسؤوليتونو ھوکړه کړې ده

د ټولو کاري پالنونو جزييات د دغه پالن په . ديشاخصونه، اړوند خطرونه او د خطر د کچې د راټيټولو طريقې تعريف شوې 
 . ضميمه کې راغلي دي» الف«

 
 . د ھر استراتيژيک عمل لپاره تفصيلي تطبيقي پالنونه به د مسؤولې ادارې له خوا جوړ شي

 

 د پرمختګ لپاره الره ھوارول 4.1
 

تان د ماين پاکۍ پروګرام پر سترو پراختيايي د پرمختګ د موخې د تسھيل لپاره کاري پالنونه په دې پورې تړلي دي چې د افغانس
دغه معلومات له اړوندو . پالنونو خبر وي چې د بيالبيلو وزارتونو او په ټوليزه توګه د حکومت له خوا طرح او رامنځ ته کٻږي

ماين پاکۍ پروګرام مراجعو څخه د بشپړو اطالعاتو د غوښتلو له الرې ترالسه کٻدای شي او بله الره يې دا ده چې د افغانستان د 
په ځانګړې توګه په پام کې ده چې د . څخه د حکومت د پراختيايي پريکړو کوونکو ادارو دننه په مناسبه کچه استازيتوب وشي

  . ماين پاکۍ چارو د يووالي رياست څخه بايد د ملي لومړيتوب لرونکو پروګرامونو په کميټو کې استازيتوب وشي
 

ۍ شي ترڅو د حکومت د پراختيايي سکتور له ادارو سره اړيکې پياوړې شي، ددې په ګډون چې په ورته وخت کې ھڅې به ګړند
ھغوی څخه به غوښتنه کٻږي ترڅو تاييد کړي چې د پراختيايي پالنونو د طرحه کولو پر مھال يې د ماين پاکۍ مسأله په نظر کې 

يربنايي پروژو د پلي کولو د اجازې له ورکولو څخه د زپه دې لړ کې به په رسمي توګه داسې دريځ غوره شي چې . نيولې وي
 7.دمخه بايد وکتل شي چې آيا د ماين پاکۍ اړوندو مالحظاتو ته پاملرنه شوې ده که نه

 

 له نورو سکتورونوسره کار کول 4.2
 
د دويمې موخې اړوند کاري پالنونه له يو شمير کليدي وزارتونو او نورو ادارو سره، چې د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام له 

اغيزه لري، د منظمو، اغيزمنو او تل پاتې  عملياتي چاروپريکړو او ياھم عملياتو څخه اغيزمنې کٻږي اويا پر يادو پريکړو يا 
د دغه کار د ترسره کولو يوه غوره الر له يادو وزارتونو او ادارو سره د تفاھم ليکونو . ږياړيکو د ساتلو پر محور څرخي

السليک کول دي او ھمدارنګه پکار ده چې په څنګ کې يې د پوھاوی ورکولو او د روزنيزو پروګرامونو د دايرولو اقدامونه ھم 
ه خپل کار کې د ماين پاکۍ اړخ ته ھم پام وکړي، او له وشي ترڅو له يوې خوا له دغو ھمکارو ادارو سره مرسته وکړي چې پ

بلې خوا د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام له کارکوونکو سره مرسته وکړي ترڅو د ھمکارې ادارې پر اړتياؤ، تمو او کړنو 
 .  باندې پوه شي

 
د بشرپاله ماين پاکۍ سکتور له فعالينو سره په سيمه ييزه او نړيواله کچه د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام په پام کې لري چې 

په ھمدې موخه په دغه استراتيژيک پالن کې د ھمکارۍ او ھمغږۍ د يوه سيمه ييز ميکانيزم د . خپله کاري اړيکه پراخه کړي
 . جوړٻدو وړانديز شوی دی، چې د بھرنيو چارو وزارت له الرې به فعاليت کوي

 

 نهمخنيوی کوونکي اقدامو –پنځه رکنونه  4.3
 

اړوند کاري پالنونه په استراتيژيکه کچه په غوره توګه د معلوماتو د کارولو او پوھاوي پر » مخنيوی کوونکې ماين پاکۍ«د 
په تيره بيا د ملي پراختيايي (په دې الره کې کوم ګامونه چې پورته کيږي په ھغو کې له حکومتي ادارو او کميټو . بنسټ والړ دي
والو بسپنه ورکوونکو سره د اړيکو ښه کيدل شامل دي ترڅو د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام لپاره ډيره او نړي) پالنونو له نظره

بودجه ځانګړې کړي او له دې الرې د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام معلومات د نورو ښکيلو اړخونو د اړتياؤ او تمو په باب 
مې چې د وروستيو جګړو له امله راپيدا شوې دي  تعريف او اندازه يې نور اقدامونه به دا وي چې د خطر ھغه سي. بشپړ شي

معلومه شي، د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام ته اضافي روزنيز پروګرامونه جوړ شي ترڅو وکړای شي چې په خپلو ټولو 
مھماتو له مسايلو سره سر او  وزارتونو او ټولنيزو شبکو ته، چې تر ډيرو د ماينونو او تيايي عنصر مدغم کړي،پروژو کې پراخ

او ھمدارنګه د ماشومانو په شان له لوړ خطر سره مخامخ ډلو ته چې له پخوا څخه پيژندل شوي دي،د ماينونو او  کار لري،

                                                       
دې ته خورا ورته کار، د بيلګې په توګه، په آلمان کې ھم ترسره شوی چيرته چې چارواکي ځان ډاډه کوي چې د انجنيري کارونو له پيل  7

شي د خطرونو د کچې د راټيټولو لپاره ھم اقدامات  کيدو څخه مخکې د خطرونو د پيژندلو بررسي ترسره شي او چيرته چې اړتيا يې وليدل
 . شوي دي
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د  عملياتي چارونور فعال تدابير په سيمه کې د سروې او ماين پاکۍ په ګډون د . مھماتو د ګواښ په اړه پوھاوی ورکړل شي
و په اړه تل پاتې ژمنه ډاډمنوي ترڅو د پرسونل ضد ماينونو د منع کنوانسيون د ضرب األجل د غزولو د غوښتنې ترسره کول

پاليسي ګانې او . کاري پالن په خپل وخت پلی شي، او د زيرمو د مديريت کولو په برخه کې له حکومت سره مرسته وکړي
او پرمختګونه پکښې شامل شي چې په نړيواله کچه رامنځ ته کيږي او معيارونه به د اړتيا له مخې نوي شي ترڅو ھغه نوښتونه 

ھم ھغه شرايط او حاالت په نظر کې ونيول شي چې ورځ تر بلې په افغانستان کې راوالړيږي او د افغانستان د ماين پاکۍ 
  . پروګرام باندې اغيزه لري

 

 مجادلوي اقدامونه –پنځه عنصرونه  4.4
 

رانغاړي او په کاري پالنونو کې  وکالتتونه په ځانګړې توګه له قربانيانو سره مرسته او ھمداراز د دغه پروګرام مجادولي فعالي
يې له اړوندو وزارتونو سره د کاري ډلو جوړول، د معلوليت لرونکو وګړو لپاره د ملي پاليسي ګانو په جوړولو کې مرسته او د 

نکو اړتياوې، د ماينونو او مھماتو اړوندو اړتياؤ په ګډون، په ملي کچه د معلوليت لروداسې سروې ګانو ترسره کول چې 
په دې کې د تخنيکي وړتيا د لوړولو او له قربانيانو سره د مرستې څارنه او ارزونه ھم شامل شوي . شامل دي رابرسيره کړي، 

من مجادلوي مرستې وړاندې دي ترڅو د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام او اړوند وزارتونه ددې جوګه کړي چې مناسب او اغيز
 . کړي

 

 د جندر او تنوع مدغمول 4.5
 
د . د جندر او تنوع د مدغمولو په اړه اقدامونه به د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام په بيالبيلو برخو کې تر الس الندې ونيول شي

د عامو خلکو لپاره د پوھاوي د پراخو . اړوندو وزارتونو او ادارو سره په ھمغږۍ کې به د جندر او تنوع يوه پاليسي جوړه شي
څنګ به د دغې مسألې په اړه او د ھغو شونو الرو چارو په باب چې د ماين پاکۍ مؤسسو لپاره موجودې کمپاينونو د چلولو تر 

) لکه د پرتله ييز نمبر کارت ميتود(په شته څارنيزو سيستمونو . دي د پوھې د کچې د لوړولو لپاره به شبکه جوړونه ھم وشي
ي دي، کې به داسې تعديالت راوستل شي چې د جندر او تنوع چې د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام دننه ښه نھادينه شو

د شونتيا تر بريده د پرمختګ د ھڅولو او مالتړ لپاره، د حصول وړ موخې، چې د موجوده . شاخصونه ھم پکښې شامل شي
 . شرايطو او حاالتو ښکارندوينه به کوي، به تصويب شي
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 شاخصونه او څارنه 5
 

 استراتيژيک شاخصونه 5.1
 

 DMACد دغه چوکاټ ساتنه به د . ټاکل شوي دياتيژيک مقصد او د ھغو د اړوندو کاري پالنونو لپاره شاخصونه د ھر استر
د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام د معلوماتو د مديريت سيستم به . به ھم ورسره ھمکاري کوي UNMACAمسؤوليت وي خو 

پريکړه کوونکو چارواکو ته د نويو اطالعاتو له رسيدلو څخه ډاډ مقتضي څيړنيزې دندې او د رپوټونو خپرول شونې کړي ترڅو 
 : په ترکيبي ډول يو لړ کيفي او مقداري شاخصونه غوره شوي دي چې په الندې ډول دي. ترالسه شي

 

 د ھغو پراختيايي پروژو شمير چې د ماين پاکۍ مالتړ ته اړتيا لري 
 رامونو شميرد پراختيا د تسھيل لپاره د داير شويو روزنيزو پروګ 
 د سپارل شوې ځمکې اندازه په کيلومتر مربع 
 له اړوندو وزارتونو سره تفاھم ليکونھالسليک شوي دي 
 پاليسي ګانې جوړې شوې دي 
 د ادارو تر منځ ګډې کميټې کار کوي 

 
 . ضميمه کې راغلی دی» الف«د استراتيژيکو شاخصونو بشپړ لړليک په 

 

 عملياتي شاخصونه 5.2
 

د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام به د ماين پاکۍ د ټولو پنځو رکنونو اړوند عملياتي شاخصونه چې له پخوا څخه کارول کيږي 
چيرته چې اړتيا وي، . د ماين پاکۍ مؤسسې به ھمداسې په عادي بڼه رپوټ ورکولو ته دوام ورکړي. ھمداسې په خپل حال وساتي

 .  کې، يوشمير اضافي عملياتي شاخصونه به ھم جوړ شي او د دغه پالن د مقتضياتو په رڼا

 

 څارنه 5.3
 

په مالتړ د اجراآتو د منل شويو استراتيژيکو شاخصونو د څيړنې  UNMACAله خوا د  DMACڅارنه به په استراتيژيکه کچه د 
د مشرتابه د کتنې يو استراتيژيک داشبورد به ھم . تر سره کٻږي) ضميمه کې ويل شوي دي» الف«څرنګه چې په (پر بنسټ 

د  پروګرامدغه داشبورد به د افغانستان د ماين پاکۍ . جوړ شي) په لنډه بڼه(او ھم د عامه اړيکو لپاره ) په تفصيلي بڼه(لپاره 
 . معلوماتو د مديريت د سيستم د يوې برخې په توګه وخت په وخت نوی کيږي

 
په . په عملياتي کچه څارنه د عملياتي فعاليتونو د تفتيش او کتنې له الرې او د څيړنيزو تخنيکونو په کارولو سره تر سره کيږي

دغو څيړنو کې له ھغو اطالعاتو کار اخيستل کيږي چې ھمکارې ادارې يې په نورمال توګه د خپل کار په اوږدو کې 
DMAC/UNMACA دغه وسيله په تيرو اوو کلونو کې د . پياوړې وسيله د پرتله ييز نمبر کارت دهد څارنې تر ټولو . ته ورکوي

UNMACA له خوا د ھمکارو ادارو د اجراآتو د څارنې لپاره کارول شوې ده او اوس يې د ځان  څارنې لپاره ھم کاروي . 
 

ه کچه د ماين پاکې د نورو پروګرامونو تر دغه پرتله ييز نمبر کارت چې د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام يې کاروي په نړيوال
پرتله ييز نمبر کارت به د . منځ ډٻر مشھوره شوی دی او کيدای شي ځيني نور د ماين پاکۍ پروګرامونه يې ھم کارول پيل کړي

 . دغه پالن د اړتياؤ له مخې مرور او تعديل شي
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 د خطر څيړل او مديريت 6
 

 استراتيژيک خطرونه 6.1

 افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام ورسره مخ دیھغه خطرونه چې د  6.1.1
 

که نو پالن جوړوونکو ځ. 8»پر مقصدونو باندې د ناڅرګند توب اغيزه«کوم خطر چې زمونږ د نظر وړ دی داسې تعريفولی شو 
د ھغو استراتيژيکو خطرونو د پيژندلو لپاره چې د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام ورسره مخ دی، ھڅه وکړه ترڅو د 

  . ناڅرګندتوب سترې سرچينې راوپلټي
  

پالن جوړوونکو د بيالبيلو خطرونو چې پروژې ورسره مخ دي د اھميت او بالقوه پايلو د بررسي کولو پر مھال پر دې فکر وکړ 
 : چې آيا دغه خطرونه کولی شي چي

 
a( يو استراتيژيک ورانی رامنځ ته کړي چې په دايمي يا مؤقتي توګه پروګرام ودروي. 
b( د پروګرام د فعاليتونو استراتيژيکه اغيزمنتيا په زياته اندازه ټکنۍ کړي . 
c( د پروګرام په فعاليتونو کې نه اغيزمنتيا په لوړه کچه زياته کړي . 
d( د پروګرام فعاليتونه اخالل کړي . 

 
 . اوالړې ګړيله بله پلوه، پالن جوړوونکو د نورو راز راز پيښو شونتيا ھم وڅيړله چې کوالی شي ناوړه پايلې ر

 
ھغوی دې پايلې ته ورسيدل چې په افغانستان کې ځيني داسې عملياتي چارې چې ګومان کيده ښايي تر ټولو ډير خطر را منځ ته 

په . کړي، په حقيقت کې په استراتيژيکه کچه دغه شان خطرونه نه پيښوي؛ چې روښانه ډولونه يې د امنيت اړوند خطرونه دي
ده چې امنيتي وضعيت کولی شي خلکو ته د مستقيم خطر د پيښولو جوګه وي، خو د پروګرام په کچه داسې حال کې چې روښانه 

کې نښې نښانې ښکاروي چې دغه پروګرام په ښه توګه کوالی شي چې د عمومي ناامنۍ سره سره خپل کار ته دوام ورکړي او 
دا رښتيا ده چې په امنيتي . و او شکلونو کړی ھم دیپه حقيقت کې ھمدغه کار يې د خپل ټول عمر په اوږدو کې په راز راز بڼ

، سره )څرنګه چې الندې پرې بحث شوی(کوالی شي استراتيژيک اھميت ولري ) مثبت يا منفي(وضعيت کې د ستر بدلون راتلل 
چې ناامني ډيره شونتيا ددې شته . له دې چې پالن جوړوونکي دې پايلې ته ورسٻدل چې د دغه ډول بدلون راتلل ناشونی بريښي

ددې . په ھمدغې اندازه چې نن ورځ ده دوام ومومي چې البته ورځ تر بلې د نا امني په بڼه او ځانګړنو کې به يوڅه بدلون راځي
 . پرځای، پالن جوړوونکو ډيرې نورې داسې مسألې وموندلې چې استراتيژيک خطر ورته ويل کيدای شي

 

 فعاليتونو کې سکتګيملي مالکيت ته د ليږد د بھير په ترڅ کې په  6.1.1.1
 

له حکومت سره د . ملي مالکيت ته لٻږد د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام د استراتيژيک چوکاټ يوه مھمه برخه جوړوي
افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام د کار کولو وړتيا، نړيوالو بسپنه ورکوونکو ته د يوه روښانه انځور ورکول، او د خپلو فعاليتونو 

 . يې ټول ملي مالکيت ته له آرامه لٻږد سره تړلي دي مديريت کول
 

د مبارزې ملي اداره د وزارت حيثيت پيدا کړي او داسې وزير ورته  د پٻښو پر وړاندېد دغه خطر د کمولو يوه الره دا ده چې 
استراتيژيکې موخې له  د لٻږد د بھير مديريت له د يوې. د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام سره عالقمندي ولريوټاکل شي چې 

د وزير تر څارنې الندې د يوه خپلواک ) څرنګه چې لومړی يې وړانديز شوی ؤ(حيثيت څخه چې په دغه پالن کې يې درلوده 
د دغه خطر د له منځه وړلو لپاره په دغه استراتيژيک پالن کې نور اقدامونه ھم ذکر شوي . پالن له الرې مديريت باندې بدل شو

په عين حال کې، د افغانستان حکومت له . و سکتورونو سره د کار کولو په اړه د يوې استراتيژيکې موخي تعيينولدي لکه له نور
 .  خوا د دغې استراتيژۍ په تصويبٻدو سره به اړوند استراتيژيک خطرونه خورا لږ شي

 
 

 د حکومت په پاليسيو کې بدلونونه  6.1.1.2
 

کال په سر کې  ٢٠١۶دا چې د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام په اړه به د اوسني حکومت پاليسي په ژوره توګه بدلون ومومي د 
خو کله چې راتلونکی حکومت جوړ شي، بيا ددې شونتيا . يې خو يې څه نښې نښانې نه ښکاري او ځکه نو شونې نه بريښي

دا بدلون به ھغه صورت کې . رام په ھکله د حکومت په پاليسي کې به ھم بدلون راشيډيريږي چې د افغانستان د ماين پاکۍ پروګ

                                                       
ISO 31000:2009

 Guide 73:2009, definition 1.1اصول او الرښودونه او : د خطر مديريت 8
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ډير ژور وي چې د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام په مالکيت کې بدلون راشي او پروګرامونو کې سکتګي او بدلونونه رامنځ ته 
 . شي

 
اين پاکۍ پروګرام د اغيزمنتيا د کچې د کمٻدو المل وګرځي؛ دغه راز بدلونونه کيدای شي رامنځ ته شي او ښايي د افغانستان د م

د دغه خطر د له . چې دا پخپله به د ال ډير خطر يوه سرچينه وګرځي البته که چيرې د پروګرام د اعتبار د کمٻدو المل وګرځي
موخو باندې تمرکز » له نورو سکتورنو سره کار کول«او » کول آسانهد پرمختګ «منځه وړلو يوه مھمه الره دا ده چې پر 

 . وشي
 

 د سولې په خبرو کې د پام وړ بدلون راتلل/ په امنيتي وضعيت 6.1.1.3
 
دا يو خواشينوونکی حقيقت دی چې افغانستان تقريباْ د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام د ټول عمر په اوږدو کې له ناامنيو سره مخ 

د دغې ناامني ماھيت له يوه وخته تر بله د حکومتونو، مخالفينو او د حکومت ضد عناصرو له بدليدو سره سم بدلون . اوسيدلی دی
کلونو کې خپل فعاليت  ٢٧تو سره سره د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام په دې توانيدلی چې په تيرو د دغو حاال. موندلی دی
 . روان وساتي

 
خو که چيرې په امنيتي وضعيت کې په پراخه کچه بدلون . نا امني پخپله د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام پر وړاندې خنډ نده

که ناامني ډيره شي مانا به يې دا وي . ستان د ماين پاکۍ پروګرام لپاره مھمې پايلې ولريکيدای شي د افغان) مثبت يا منفي(راشي 
که چيرې . چې د ھيواد په ځينو سيمو کې به د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام ناشونی شي او د پروګرام اغيزمنتيا به ټکنۍ کړي

کولو څخه پاتې شي نو اغيزه به يې پخپله پروګرام باندې ډيره ناوړه  د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام په ټول ھٻواد کې له فعاليت
 .وي، خو ښکيلې مراجع د دغې سناريو په حقيقت باندې د بدليدلو شونتيا خورا کمه بولي

 
چې د لومړی دا . په امنيتي وضعيت کې د پام وړ ښه والی راتلل به ھم د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام لپاره مھمې پايلې ولري

افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام به وتوانيږي چې ھغو سيمو ته السرسی ومومي چې اوس مھال يې له السرسي بھر دي، چې په  
دې توګه د ھغو سيمو سروې کول او د لومړيتوب لرونکو سيمو پاکول به يې شوني شي، ھمدارنګه د ماينونو د ګواښ په اړه 

دا ھم شونې ده چې د سولې د راتلو په صورت کې به . رستې په فعاليتونو کې به زياتوالی راشيفعاليتونو او له قربانيانو سره د م
 .  نړيواله ټولنه به د ماين پاکۍ د سکتور په ګډون له راز راز سکتورونو سره ډيرې مرستې وکړي

 
ګومان کيږي چې د (ر څرخيږی د وضعيت د سمون پر محوپه وضعيت کې د بدلون په تړاو د خطر د له منځه وړلو تدابير ډيری 

په دې اړه لومړنی ځواب به د معلوماتو د ښه مديريت په برخه کې ). وضعيت د ښه کيدو شونتيا د ھغه د خرابيدو په پرتله ډيره ده
العاتو يعنې د اضافي عملياتونو پالن کول، د اجراآتو د موجوده اط –د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام پر وړتيا باندې اتکا ولري 

څخه ګټه اخيستل او په چټکۍ، روڼتوب او د پالن پر معقوليت باندې په اطمينان سره د نويو عملياتو لپاره تر بياکتنې وروسته د 
 وړانديزونو وړاندې کول

 

 )بسپنه ورکوونکي او يا ھم حکومت(غير مترقبه بدلون راتلل / په بودجه کې د پام وړ 6.1.1.4
 
د بودجې په اندازه کې اوسني نزولي ميالن ال د مخه د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام او د دغه پروګرام د موخو د ترالسه کولو 

په دې وروستيو کې په بودجه کې د دغه کمښت سره له مخ کٻدو سره سره د . پر وړاندې سترې ننګونې را والړې کړي دي
کال پورې خپله  ١۴٠٢ھم  زيار ايستلی څو له خپل ټاکلي مسير څخه منحرف نشي ترڅو تر افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام بيا 

موخه تر السه کړي خو د د لګښتونو د کمولو له الرې د اغيزمنتيا په خپل حال باندې ساتل او د ځمکې د سپارلو په شان د راز 
و کې د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام د پرسونل ضد کلون ١٣٩۴او  ١٣٩٣په . له ځانه يو حد لريراز ميتودونو عملي کول ھم 

ماينونو د منع کنوانسيون د ضرب األجل د غزولو د غوښتنليک د کاري پالن پر بنسټ د خپلو موخو په ترالسه کولو کې پاتې 
 . شاته پاتې شو ٪٣٠راغی او 
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د بسپنه ورکوونکو له خوا د بودجې په ورکړه کې کموالی د –د استراتيژيک خطر شونتيا او پايلې : درييم انځور
  ټولو ستر استراتيژيک خطر بلل شوی دیافغانستان د ماين پاکۍ پروګرام پر وړاندې تر 

 
په حقيقت کې، دا تر ټولو ستر . اوس مھال له نښو نښانو څخه داسې ښکاري چې د بسپنه ورکوونکو مرستې به نورې ھم لږ شي

اندې دغه حالت به د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام ب. استراتيژيک خطر دی چې د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام ورسره مخ ده
د خپلو موخو په ترالسه کولو کې ژوره اغيزه ولري او د ماين پاکۍ د کنوانسيونونو او د نړيوالو بشري حقوقو له مخې يوه ستره 

له نړيوالو بسپنه ورکوونکو سره د خبرو اترو جاري : د دغه خطر د راکمولو اساسي وسيلې په الندې ډول دي. ناکامي به وي
موخې ته د رسيدو په تړاو د افغانستان پر ژمنې باندې ټينګار کول او په دې الره کې د نړيوالې  ساتل، د پنځمې مادې مندرجې

ټولنې د مرستو پر دوام باندې ټينګار کول ترڅو افغانستان د دغې موخې د ترالسه کولو جوګه وګرځوي؛ د ماين پاکۍ او ودې او 
د دغې اړيکې د اھميت څرګندول؛ او د افغان حکومت له نورو ادارو پراختيا تر منځ د اړيکو په ګوته کول او په نړيواله کچه 

  . سره په اغيزمنه توګه کار کول
 

 

 ځای پرځای شوي چاودٻدونکي آالت او د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام ناپييلتوب 6.1.1.5
 

د استراتيژيکې پالن جوړونې غړيو د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام ناپييلتوب د دغه پروګرام د کار د پر مخ تللو يو مھم المل 
په افغانستان کې . وباله؛ چې له امله يې د دغه پروګرام ټيمونه داسې سيمو ته تللی شي چې دولتي ادارې ورته الس رسی نه لري

دونکو آالتو د شمير ډيريدل او دا چې اړتيا ده چې د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام ھغو خطرونو ته د ځای پر ځای شويو چاودي
چې د دغو آالتو له امله راوالړيږي، رسيده ګي وکړي، ښايي د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام پښه په اوسنيو جګړه ييزو حاالتو 

 . کې ښکيله کړي
 
د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام په پرلپسې توګه ځان د يوې بشرپالې، ناپييلې مؤسسې په توګه معرفي کوي او کړنې يې ھم په 

کال کې د بنسټ ايښودلو څخه راپديخوا د افغانستان د ټولو حکومتونو، د  ١٩٨٩ھمدغه چوکاټ کې متمرکزې دي، ځکه يې په 
سربيره پر دې يې د افغانستان د خلکو مالتړ ھم له . نو په ګډون، مالتړ له ځانه سره لرلی دیطالبانو د رژيم په دوره کې د طالبا

ځانه سره لرلی ده، په تيره بيا د ھغو افغانانو مالتړ چې په ھيواد کې د دغه ملي پروګرام د فعاليتونو پر ارزښت او اھميت باندې 
ينې داسې پيښې شته چې ښکاروي چې په جګړه کې ټول ښکيل دا چې جګړې په افغانستان کې ځايي بڼه لري، ځ. پوھيږي

 . اړخونه د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام ناپييلتوب نه درک کوي او ارزښت ورته قايل ندي
 

ککړتيا د نوې / روانې جګړې
 کال ضرب األجل ٢٠٢٣
 کويټکنی

 د بسپنه ورکوونکو د مرستو کميدل د حکومت پاليسو کی بدلون  د ھمغږۍ د وړتيا له السه ورکول

په پراخه کچه د امنيت 

 کې خنډونهد ليږد په بھير

ت له خوا نه مرستیمد حکو

 شونتيا

 پايلی

په منځنۍ کچه د واقع کيدو شونتيا  په لوړه کچه د واقع کيدو شونتياد واقع کيدو لږ شونتيا

  لږ کړاو

  د نه اغيزمنتوب ډيريدل

  د اغيزمنتوب کميدل

 ورانوونکی
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ځای پرځای شوي د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام موخه بشرپالنه ده او ھمدارنګه که چيرې د سيمې خلک په دې پوه شي چې 
ي آالت پريښودل شوي وګڼل شي، د دغو آالتو ګواښ ته د رسيده ګۍ پر مھال د پلوي کولو په شان د ښکاريدلو پايلې چاودٻدونک

د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام لپاره اړينه ده چې د خپل ناپييلتوب . به د ھغه څه په پرتله چې مخکې يې فکر شوی ؤ، لږ وي
لي اقدامونه وکړي تر څو د شونتيا تر بريده په دغې اړه د خلکو د غلط تعبير د ناوړه پايلو پاليسي د تبليغ کولو لپاره مناسب او عم

په افغانستان کې ټولې  د ماين پاکۍ مؤسسې بايد د عامو خلکو اړتياؤ ته د رسيده ګۍ دنده په انډوليزه توګه سره . مخه ونيسي
ساتلی وي او ھغه خطرونه يې ھم عقيم کړي وي چې  شريکه کړي په داسې حال کې چې د خپلو کارکوونکو امنيت يې ھم

   . کارکوونکي يې د کار پر مھال ورسره مخ کيږي
 

کال د پرسونل ضد ماينونو د منع  ٢٠٢٣د ککړو سيمو په شمير او وضعيت کې بدلون د / په جګړو 6.1.1.6
 کنوانسيون د ضرب األجل ته د رسيدلو قابليت خنډنی کوي 

 
د پام وړ تبعاتو سربيره، د ککړو سيمو په شمير او وضعيت کې بدلون، اويا ھم زياته برخه ککړو په بودجه کې د کمښت د راتللو 

کاله پورې خپلې موخې ته  ٢٠٢٣سيمو ته نه الس رسی کوالی شي ددې المل وګرځي چې د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام تر 
 . ونه رسيږي

 
يږي خو روانه جګړه چې  پکښې بھرني پوځونه ھم ښکيل دي او نوي دا چې په پراخه کچه ماينونه دې ښخ شي تمه يې نه ک

په استعمال کې د زياتوالي راتلل ھم د ځمکو د  PPIEDد .  بمونه او يا ځمکني مھمات پکښې استعماليږي، يو روښانه خطر دی
کال کې، ھغه مھال چې د پرسونل ضد ماينونو د منع د  ٢٠١٢په . ککړوالي په څرنګوالي کې بدلون راتللو ته زمينه برابروي

ه څرنګه شمير او اندازه معلومه نه و PPIEDکنوانسيون د ضرب األجل د غزولو په کاري پالن باندې کار روان ؤ، د موجودو 
که چيرې دغه توکي په راتلونکې کې ھم په . څومره وکارول شي PPIEDچې دا ھم معلومه نه وه چې په راتلونکي کال کې به 

. کال موخه ترالسه نشي کړای) ٢٠٢٣( ١۴٠٢ھمدومره ستره پيمانه وکارول شي چې ھمدا اوس کارول کيږي، افغانستان به د 
ھغو ماينونو د شمير په پرتله چې د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام په پيل کې موجود شمير د  PPIEDپه داسې حال کې چې د 

، خو روانه )به د سلګونو يا زرګونو په شمير کې وي خو ھغه د ماينونو شمير نږدې يو ميليون ته رسيده PPIED(ول، لږ دی، 
په افغانستان کې روانه جګړه که چيرې . لو خنډ ګرځيجګړه ھم د ناپييلتوب او ھم د الس رسۍ په داليلو د دغو ککړتياؤ د پاکو

 . دوام ومومي، ځينې چارې لکه د يوې ټولشموله ملي سروې تر سره کول به ناشونې شي
 

تر څارنې الندې نيولي دي او په وخت به يې پر وړاندې استراتيژيک  PPIEDاوس مھال د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام 
  . چې دغسې اقدامونه د توجيه وړ وي اقدامونه وکړي البته کله

 

 په پلي کولو کې نغښتي خطرونه 6.1.2
 
د . د استراتيژيکې پالن جوړونې د يوې برخې په توګه، ښکيلو مراجعو د تطبيق په پړاو کې استراتيژيک خطرونه په ګوته کړل

ير کې وپيژندل او وارزول ضميمه کې ذکر شوي دي اړوند خطرونه د پالن جوړونې په بھ» الف«ھر يوه کاري پالن چې په 
 . شول

 
 : د پلي کولو د پړاو اړوند ھغه خطرونه چې له ګڼ شمير مقصدونو او کاري پالنونو سره تړاو لري په الندې ډول دي

 

 د حکومت د اداري بھيرونو اوږدوالی 
  ځينو سيمو ته د نه السرسي په ګډون–د روانې جګړې اغيزې 
 د مالي مالتړ کميدل 
  پهNPPs  اوSDGs د ماين پاکۍ شامل نه اوسيدل 

 ځکه چې ھغوی ژر ژر تبديليږي(په اړوندو وزارتونو کې د کليدي چارواکو پر ځای نه پاتې کيدل( 
  کال څخه راپديخوا پيښې شوي دي د معلوماتو نشتوالی ١٣٨٠د ھغو جګړو په اړه چې له 
 وسلو نوي ډولونه/ د مھماتو 
 د زيرمه شويو مھماتو کمزوری مديريت 
 رې پرتو سيمو کې د ښځينه ظرفيتونو نشتوالیپه لي 
 قومي مقاومتونو شتون/د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام پر وړاندې د ځينو فرھنګي 

 
چې په لومړۍ (مسؤولې ادارې . په ورته وخت کې د خطر د رفع کولو اقدامونه ھم په ډاګه شول او په پالن کې ځای پرځای شول

ن د جوړولو پر مھال د دغو خطرونو د له منځه ر استراتيژيک کاري پالن لپاره د تطبيقي پالبه د ھ) ضميمه کې ذکر شوي دي
  . وړلو اړوند اقدامونه په نظر کې ونيسي
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 مثبتې پايلې 6.1.3
 

دا حقيقت ھم بايد له نظره ونه غورځيږي چې ځينې پيښې مثبتې پايلې ھم لرلی شي چې له دې جملې څخه د سولې په خبرو کې 
په وضعيت کې دغه ډول بدلونونه به . پرمختګ او د پراختيا لپاره د يوه ثبات لرونکي چاپيلایر رامنځ ته کيدل دوه مھم مثالونه دي

چې له امله به يې د افغانستان د ماين (لپاره د چارو په ترسره کولو کې آسانی راولي  پروګرامپاکۍ نه يواځې د افغانستان د ماين 
 . ، بلکې بسپنه ورکوونکي به ھم د نويو مرستو ورکولو ته وھڅوي)اغيزمنتيا لوړه شي پروګرامپاکۍ 

 

 د خطر د له منځه وړلو استراتيژي ګانې 6.2
 

استراتيژيکې موخې . دغه استراتيژيک پالن د خطر د مديريت او د له منځه وړلو لپاره د رغنده الرو چارو پر بنسټ والړ دی
 . پخپله خطرونه له منځه وړي

 

  په داسې يوه سازمان بدليدل چې د پراختيا د الرې په ھوارولو کې تخصص ولري او پراختيايي اړتياوې د خپل کار په
املوي، په راتلونکې کې د بسپنه ورکوونکو د مرستو د ھڅولو او له ملي بودجې څخه د تخصيص د ھره برخه کې ش

 .  ترالسه کولو لپاره يوه مھمه وسيله ده
 د ښه کولو موخه دا ده چې د ماين پاکۍ د فعاليتونو څخه را منځ ته شويو په  د حکومت له بيالبيلو ادارو سره د اړيکو

ديريت شويو مثبتو پايلو په اړه د پوھې کچه لوړه شي او ھمداراز د حکومتی ادارو د پراختيا ښه توګه په نښه شويو او م
 . په اړه د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام ته معلومات په الس ورشي) په تيره بيا عاجلو اړتياؤ(او اړتياؤ 

  چې د افغانستان د ماين پاکۍ د ماين پاکۍ د پنځه رکنونو استراتيژيکې موخې او مقصدونه داسې طرح شوي دي
پروګرام په اړه د پوھې کچه لوړه کړي او د فعاليتونو او اغيزو تر منځ اړيکه غښتلې کړي؛ دا يو مھم ميکانيزم دی 

 . چې د راتلونکې لپاره د حکومت او نړيوالې ټولنې له خوا د بسپنې ترالسه کول ھڅوي
 افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام  د افغانستان خلکو ټولو اړتياؤ او  د جندر او تنوع موخه ددې اھميت په ډاګه کوي چې د

تمو ته د ځواب ورکولو په برخه کې جدي دی او د دغه پروګرام له کاروونکو او تمويلوونکو څخه د مالتړ او 
 . ھمکارۍ ھيله لري

 
ماين پاکۍ پروګرام دننه او دباندې د دغه  پاليسي ګانې او اصول، د ھغو په ګډون چې په دغه پالن کې راغلي دي، د افغانستان د

ترڅو د  پروګرام د کاري طريقو او د دغو کارونو د ترسره کولو د اھميت په باب د پوھې د کچې د لوړيدلو لپاره کارول کيږي
ه نظر کې پراختيا د تسھيل، د غوره کيفيت او خوندي عملي خدمتونو او محصوالتو د وړاندې کولو او د جندر، قوم او تنوع د پ

 . نيولو پرته د ټولو وګړو د شاملولو له الرې د افغانستان د خلکو په ژوند کې يو بدلون راولي
 

کله چې د ماين پاکۍ دغه ملي استراتيژيک پالن د جوړٻدو په حال کې ؤ، د دغه پالن د منل کيدو او په ژمنتيا او ليوالتيا سره د 
ھڅه کړې UNMACA او   DMAC. له ټولو ښکيلو اړخونو سره خبرې اترې وشوېھغه د پلي کيدو په اړوند د خطرونو په باب 

تر څو تل په بشپړه توګه شفافيت ولري، له ښکيلو خواؤ څخه د ھغو نظرونه وغواړي، د اړتيا په صورت کې پريکړې وکړي او 
ې په پراخه کچه د دغه پالن له ھمدې امله ده چې ھمکارې ادارې ي. د اړتيا په صورت کې د خپلو پريکړو منطق تشريح کړي

 . مالتړ کوي
 

په دې پوھيږي چې د معلوماتو مديريت او په پروګرام UNMACA او   DMAC. خطر د ناڅرګندتوب له حالت څخه راوالړيږي
د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام د معلوماتو د . کې د ھغو غوره خپراوی د خطرونو په له منځه وړلو کې غوره رول لوبوي

نو په برخه مديريت سيستم په استراتيژيکو او عملياتي کچو کې ښه پوخ شوی دی، خو په دغه پالن کې د په نښه شويو شاخصو
کې د ھغ ال پرمختګ به نور ھم د معلوماتو جريان موندلو کې سمون راولي او ښکيل اړخونه به ددې جوګه وګرځوي چې د 
پروګرام دننه خپله دنده په اغيزمنه توګه ترسره کړي او د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام په پرمختګ او تګلوري باندې ډاډه 

 . وي
 

پاکۍ پروګرام پخوا ھم د عملي چارو د کيفيت پر مديريت کولو او ھمداراز د مديريت په کچه باندې ډير د افغانستان د ماين 
دوامداره تمرکز به د خدمتونو، بھيرونو او ھغو محصوالتو د کيفيت، خونديتوب او پايښت اړوند استراتيژيک . ټينګار درلود

 . ام يې مستفيدينو، حکومت او نورو ښکيلو ادارو ته وړاندې کويخطرونه له منځه يوسي چې د افغانستان د ماين پاکۍ پروګر
 

 : په عمومي کچه د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام کوښښ کوي ترڅو استراتيژيک خطرونه له الندې الرو له منځه يوسي
 

  پاکۍ پروګرام د لکه د ھيواد له ھغو برخو څخه ليرې اوسٻدل چې د افغانستان د ماين (د شونتيا تر بريده ډډه کول
 ).کارکوونکو لپاره له حده ډير خطرناک دي
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  لکه د ھغو خطرناکو توکو د له منځه وړلو له الرې چې د افغانستان خلک له خطر (د خطر د الملونو له منځه وړل
 ).سره مخ کوي

  فعاليتونو پايلې ټولو د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام د وړتيا د لوړلو له الرې ترڅو د خپلو (د خطر د امکان کمول
 ). ته ښکاره کړای شي ترڅو په دې توګه له اوسني حالت څخه ھم په بودجه کې د ډير کمښت د راتللو امکان کم شي

  له نورو سکتورنو سره د اړيکو د پياوړي کولو له الرې ترڅو که چيرې يوه بسپنه (د خطر د پايلو محدودول
پر پروګرام باندې ژورې اغيزې يره اندازه پکښې کمښت راولي، نو ورکوونکې مرجع خپلې مرستې ودروي يا په ډ

 ). ونه لري
  د بيمې له الرې او ھمداراز له اړوندو وزارتونو او نورو ھمکارانو سره د ھمکارۍ او ھمغږۍ له (د خطر شريکول

 ). الرې
 

د خپلې خوښې د بدلون د راوستلو لپاره لږ  د اړتيا په صورت کې، او چيرته چې د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام په شرايطو کې
 . امکانات لري، استراتيژيک خطر منل کيږي او په عملياتي پاليسيو او کړندودونو کې ځای ورکول کيږي
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 د سرچينو سمبالول 7
 

د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام د خپلو مالي اړتياؤ د پوره کولو لپاره تر ډيره د نړيوالې ټولنې په مرستو باندې تکيه لري؛ دغه 
يې مديريت کوي، او د دوه اړخيزو يا مستقيمو بسپنه  UNMASچې  (”VTF“)پروګرام د ماين پاکۍ د مرستو بشرپاله صندوق 

د ھمکارو ادارو لپاره د  UNMACAله الرې او ھم د  DMACد افغانستان حکومت د . کويورکوونکو څخه بودجه تر السه 
فعاليت د امکاناتو د برابرولو له الرې له دغه پروګرام سره ھمکاري کوي چې يوه بيلګه يې په لوګر واليت کې د مسو د کان د 

  . پروژې د پلي کٻدو لپاره ماين پاکي ده
 

 جل د غزولو د غوښتنليک کاري پالن ھر کال تر بياکتنې الندې نيول کيږي او په موخو کې يې د پنځمې مادې اړوند د ضرب األ
د تيرو کلونو د بودجې کمښت د راتلونکو کلونو پر موخو باندې خورا ناوړه اغيزه شيندلې ده . د اړتيا وړ بدلونونه راوستل کيږي

ې دي ھم مخې ته را ايستل کيږي چې په دې توګه د راتلونکو ځکه چې اوس ھغه سيمې چې د تيرو کلونو له پالنونو څخه پات
 . کلونو پر پالنونو باندې اضافي فشار واردوي

 

 د سرچينو د سمبالولو استراتيژي ګانې 7.1
 

د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام بودجه د تٻرو څلورو کلونو په اوږدو کې لږ . ھيڅ پروګرام د بودجې پرته پر مخ تللی نشي
ته دوام ورکړی او له بله پلوه ټولنيزې او اقتصادي  عملياتي چاروره له دې چې دغه پروګرام په لوړو معيارونو خپلو شوې ده، س

د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام په دې پوھيږي چې بايد د خپل کار ارزښت په روښانه، . اړتياوې ھم د پخوا په شان شتون لري
غه پروګرام دغه کار ته چمتو ده خو دا منطقي نده چې د افغانستان حکومت څخه تمه د. معتبره او پرلپسې توګه ښکاره کړي

نړيوالې ټولنې په پراخه پيمانه او د ستاينې وړ مرستې کړې دي . وشي چې دغه ستر پيټی په يواځې ځان پر خپلو اوږو کښيږدي
پاکۍ پروګرام د دغه ماموريت پای ته نږدې اوس چې د ماين . چې له امله يې دغه ھيواد سترې الس ته راوړنې درلودلې دي

له اقتصادي پراختيا سره نوره مرسته د . شوی ده، ددې وخت نده چې نړيواله ټولنه ورته شا وګرځوي او يواځې يې پريږدي
ناورين  سولې او ټيکاو له راتلو سره مستقيمه مرسته کوي او په غير مستقيمه توګه د ھغو الملونو مخه نيسي چې د کډوالۍ نړيوال

  . يې رامنځ ته کړی دی
 

دغه ھيواد اوس داسې پړاو ته را . افغانستان د نړۍ له ھغو ھيوادونو څخه دی چې د ماينونو له کبله خورا ډير زيانمن شوي دي
د دغه کار نه . څخه د بشپړ خالصون اعالن وکړيرسيدلی دی چې کوالی شي په څو راتلونکو کلونو کې ددغې سترې ستونزې 

د افغانستان حکومت . کيدل به نورو ھغو ھيوادونو ته چې د ماين پاکۍ پروګرامونه پکښې روان دي يو خورا غلط پيغام واستوي
کلفيتونو ادا په بشپړه توګه ژمن دی چې د پرسونل ضد ماينونو د منع کنوانسيون پر بنسټ خپل مکلفيتونه ادا کړي، خو د دغو م

کول يواځې د دغه ھيواد لپاره نه بلکې د نړۍ پر مخ د ټولو ھغو ھيوادونو لپاره يوه ننګونه ده کوم چې د ماين پاکۍ پروګرامونه 
ځکه نو د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام د سرچينو د سمبالولو اصلي استراتيژې ګانې په دوه سرليکونو کې . پکښې روان دي
افغانستان د پرمختګ لپاره د رغنده ارزښت درلودل؛ او د نړيوالو بشري حقوقو د مکلفيتونو د ادا کولو لپاره  د: خالصه کيږي

 . ژمنتيا
 
د دغه پروګرام د توجيه اصلي ټکی دا دی چې د افغانستان په اقتصادي او ټولنيزې ودې او پراختيا باندې مستقيمه او غير 

دا ده چې له ماينونو څخه پاکه ځمکه خلکو او چارواکو ته په واک کې ورکوي او د مرګ  مستقيمه اغيزه يې. مستقيمه اغيزه لري
د جګړې په ختميدو او له جګړې څخه د وروسته اغيزو په له منځه ژوبلې کچه راټيټوی؛ او غير مستقيمه اغيزه يې دا ده چې 

ل پياوړی کوي چې ماين پاکي د ودې او پراختيا په داسې حال کې چې موجوده اطالعات دا استدال. وړلو کې رغنده رول لوبوي
يوه وړاندغوښتنه ده، د استراتيژيکې پالن جوړونې په ترڅ کې له بحثونو او د وروستيو ارزونو له پايلو څخه جوته شوه چې د 

ميره موخه په لومړۍ ش. افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام ته پکار ده چې د خپل کار ګټې معلومې او نورو ته يې ور وښودلی شي
مستقيمه توګه په دغه کار پورې اړه لري، څرنګه چې د ټولو موخو په استراتيژيکو مقصدونو او کاري پالنونو کې پر دغه ټکي 

 .  ډير ټينګار ليدل کيږي
 

رتونو له د کورنيو بسپنه ورکوونکو لپاره، د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام ژمنه لري چې له سکتوري وزارتونو او د دغو وزا
پروژو سره له نږدې څخه کار وکړي، د ملي پراختيا د پالن جوړونې په بھيرونو کې په مستقيمه توګه ښکيل شي او ځان ډاډه 

 . کړي چې ماين پاکي د ټولو پراختيايي پالنونو يوه برخه وګرځي
 

د بھرنيو بسپنه ورکوونکو لپاره، د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام به د ھغو ارزښتونو په ښودلو کې چې د ترالسه شويو مرستو 
د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام به د ھرې دندې لپاره زوروره ارزونه وکړي، . له امله رامنځ ته شوي دي، مخکښ وي
د روانو حاالتو د محدوديتونو په نظر کې نيولو سره تر ټولو ډيرې ګټې ترالسه شي او  لومړيتوب به ھغو کارونو ته ورکړي چې
د اغيزو د ارزونې پايلې به په راتلونکې کې د لومړيتوبونو په ټاکلو او د ماين  .ارزويود خپلو کړنو اغيزې به په پرلپسې توګه 

د روښانه، معتبر او د پلي کيدو وړ د ماين پاکۍ  UNMAC  او  DMAC. پاکۍ د ټولو ارکانو د دندو په سپارلو کې مرسته وکړي
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ملي استراتيژيک پالن چمتو کولو ته ژمن دي؛ داسې پالن چې اغيزمن او ګتور فعاليتونه په الره واچوي چې د افغانستان د 
 . پراختيا په ډګر کې ډير اھميت لري

 

 د سرچينو د سمبالولو وړاندوينه 7.2
 
د ډيرو ھڅو سره سره، د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام پر دې ندی توانيدلی چې خپله وروستۍ موخه چې له ټولو ماينونو او له 

 . جګړې پاتې چاودٻدونکو توکو څخه د افغانستان خالصون دی، ترالسه کړي، چې ستر المل يې روانه جګړه ده
 

د غزولو د غوښتنليک د سپارلو پر مھال د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام  کلونو لپاره د ضرب االجل ١٠کال کې د  ١٣٩١په 
د کلنۍ بودجې په وړاندوينه . ميليونه ډالرو ته اړتيا ولري ٧٣٣.٧وړاندوينه وکړه چې د وروستۍ موخې د ترالسه کولو لپاره به 

د بسپنه ورکوونکو مراجعو پام به د ځي او کې دا فکتور په نظر کې نيول شوی ؤ چې بھرني قوتونه به له افغانستان څخه وو
کال د شميرو په پرتله ھر کال  ١٣٩١ځکه نو د . نورو شخړو په رامنځ ته کٻدو سره د نړۍ نورو سيمو او ھٻوادونو ته اوړي

 . کمښت پيشبيني شوی ؤ ٪١٠
 

ه، پروګرام ونه کړای شول چې کال کې نافذ شو، او د سرچينو د سمبالولو لپاره د پام وړ ھڅو سره سر ١٣٩٢دغه پالن په 
پروګرام په لومړي کال کې د غوښتل شوې بودجې . کلن پالن کې يې وړاندوينه کړې وه ١٠ھغومره بودجه ترالسه کړي چې په 

که داسې فکر وکړو چې دا لړۍ به ھمدې . سلنه برخه ترالسه کړه ۶۵سلنه او په درييم کال کې  ۵۵سلنه، په دويم کال کې  ٨٧
کال پورې د خپلې ژمنې په سرته رسولو کې پاتې راشي او مجبوره به وي چې  ١۴٠٢الړه شي، دغه پروګرام به تر ډول پر مخ 

 . د ضرب األجل د غزولو لپاره بل غوښتنليک وړاندې کړي
 

وموخوتھودغھپروګرامپھلومړيکالکٻلھاړتياڅخھدلږبودجٻترالسھکولوسرھسرھبياھموتوانيدچٻپھځينوکليديبرخوکٻدسپماکولولھالرٻخپل
   .رسٻږي،خوپھدويماودرييمکالکې،چٻدبودجٻکسرخوراسترؤ،پروګرامدخپلوکلنيوموخوپھترالسھکولوکٻپاتٻراغی

  
 دپلي دپالن سره برياليتوب په پنځوکلونوکې راتلونکو په پروګرام پربنسټ،دغه بياکتنې يوې د دپالن کې جوالی په کال٢٠١۵د

/ ډالردسروې ميليون٣.۶ډالردماينپاکۍ، ميليون٣۵٣.۴څخه مبلغ دغه له. اړتيالري ډالروته ميليونه٣٩١.٧ټال ټول کولولپاره
 دپوھاوي اړه په چاودٻدونکوتوکودګواښ پاتې جګړې ډالردماينونواوله ميليونه۵.۶وړلو، منځه دچاودٻدونکوتوکوله

 دکيفيت چې پکاردي ډالردھمغږۍلپاره ميليونه٢۴.٨او مرستې د قربانيانوسره ډالرله ميليونه۴.٣ورکولو،
 .رانغاړي اودسرچينوسمبالول ټينګول ،اړيکېوکالتټاکل،دمعلوماتومديريت، اولومړيتوب جوړول ډاډمنول،دوړتياؤلوړول،پالن

 

 
کاله پورې  ١٣٩۴کال پورې د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام د بودجې وړاندوينه او تر  ١۴٠١تر : څلورم انځور

  ترالسه شوې بودجه
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 بھرنۍ ارزونه 8
 

د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام د ارزونې پر اھميت باندې د داسې يوې وسيلې په توګه ټينګار کوي چې په ټاکل شوي مسير 
د سمون مالتړ کوي او لوړ پوړيو چارواکو  عملياتي چاروباندې د پالن په روان اوسيدلو کې مرسته کوي، په استراتيژيکه کچه د 

د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام پاليسي حکم . ۍ په شرايطو کې بدلونونو ته ځواب وواييسره مرسته کوي ترڅو د ماين پاک
د ماين پاکۍ ( IMAS 14.10د ارزونې د معيارونو له مخې او د  (DAC)کوي چې ټولې ارزونې بايد د پراختيايي مرستو د کميټې 

  .  له مقتضياتو سره سمې تر سره شي)اقدامونو د ارزونې الرښود
 

 ١٣٩٧ړه استراتيژيکه ارزونه، چې پکښې به له بھرنيو کارپوھانو مرسته واخيستل شي، د دغه پالن په منځني مھال يعنې بشپ
کال دي، او د اړتيا په صورت کې په نورو وختونو کې د حاالتو د بدلون  ١۴٠٠کال کې، د پالن د مودې تر ختمٻدو مخکې چې 

د ټولو ارزونو . ترسره کٻږيستراتيژيکې رھبرۍ د کميټې د لزومديد په اساس او د ا DMACاو د مھمو پيښو په ځواب کې د 
  . ن پاکۍ پروګرام په ويب پاڼه کې خپريږيد افغانستان د مايپايلې 

 

 منځ مھالې ارزونه 8.1
 

ن پاکۍ پروګرام تر کومه بريده د خپلو د افغانستان د مايمنځ مھالې ارزونه د پروګرام د موخو او مقصدونو مشروعيت، دا چې 
 . موخو د ترالسه کولو لپاره په سمه الر روان دی، او دا چې آيا د پالن د کومو برخو د بدلون اړتيا شته که نه، بررسي کوي

 

 وروستۍ ارزونه 8.2
 

ه ترڅ کې تر کومې اندازې ن پاکۍ پروګرام د دغې مودې پد افغانستان د مايوروستۍ ارزونه به په ټوليزه توګه معلومه کړي چې 
په دې بريالی شوی چې د پالن مطابق حرکت وکړي، او د استراتيژيکې پالن جوړونې د راتلونکې دورې لپاره به ګټور معلومات 

 . برابر کړي
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 کورنۍ بياکتنې 9
 

استراتيژيک پالن به په مناسبو وقفو کې تر بياکتنې الندې ونيول شي ترڅو ډاډ ترالسه شي چې پالن مشروع، د پلي کٻدو وړ او 
پالن د بياکتنې کميټې تشکيل په الندې استراتيژيک ن پاکۍ پروګرام د ماين پاکۍ د ملي د افغانستان د ماي. په سمه الره روان وي

 : ډول ده
 

 

 ۍ کميټهد رھبر

رييس  DMAC  د 

 د دولت وزير لپاره د ماين پاکۍ چارو سالکار UNMAS/UNMACA 

VA IP 
 رييس
(tbc) 

ATC 
 رييس

DAFA 
 رييس

DDG 
 رييس

HT رييس 
MCPA 
 رييس

MDC 
 رييس

OMAR 
 رييس

MRE IP 
(tbc)  
رييس

 د تخنيکي بياکتنې کميټه 
 

 د پالن جوړونې مدير UNMACAد  .1
 د پروژې مدير DMACد  .2
 د چاوديدونکو مھماتو د تخريب لوی مدير DMACد  .3
 د عملياتي چارو مدير DMACد  .4
 مدير R&Dد عملياتي چارو او  UNMACAد  .5
 د ماينونو د ګواښ په اړه د پوھاوي ورکولو د څانګې مدير UNMACAد  .6
 له قربانيانو سره د مرستې د څانګې مدير UNMACAد  .7
 د جندر اړيکتيايي مسؤول UNMACAد  .8
 پنځه کورنيو او دوه بھرنيو ادارو استازيد ماين پاکۍ د  .9

 د ھمکارو ادارو له خوا د ماينونو دګواښ په اړه د پوھاوي ورکولو د برخې يو استازی .10
 د ھمکارو ادارو له خوا له قربانيانو سره د مرستې د برخې يو استازی .11

 
 : د بياکتنې آجندا کې الندې ټکي شامل وي

 

  د ھر يوه اقدام فعلي حالتله پخوانيو کتنو څخه را والړ شويو 
 د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام د اجراآتو د استراتيژيکې څارنې پايلې 
 د استراتيژيکو موخو او مقصدونو د ترالسه کولو په لور پرمختګ 
 د پروګرام د ارزونې پايلې 
 له ښکيلو اړخونو څخه ترالسه شوي نظرونه 
 په استراتيژيکو شرايطو کې بدلونونه 

 
 : ن به په الندې وختونو کې بيا وکتل شيدغه پال

 

 په کوچنۍ کچه –کلنۍ بياکتنه  9.1
 
. په کلنۍ بياکتنه کې مھم جريانونه، د استراتيژيک پالن لپاره د ھغو پايلې او دا چې آيا څه تعديالتو ته اړتيا شته که نه، کتل کٻږي

د دافغانستاندماينپاکۍپروګرامکلنۍ بياکتنھ. نيول کيږيپه دغې کتنې کې د څارنې پايلې او نورې اړوندې ارزونې په نظر کې 
 . استراتيژيکې بياکتنې کميټې له خوا ترسره کيږي

 

 د ارزونې د پايلو په ګډون –منځ مھالې بياکتنه  9.2
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د  دافغانستاندماينپاکۍپروګراممنځ مھالې بياکتنه . منځ مھالې بياکتنه د منځ مھالې اروزنې د ترسره کٻدو څخه وروسته کٻږي
 . استراتيژيکې بياکتنې کميټې له خوا، چې له اړتيا سره سم نور ښکيل لوري ھم پکښې ګډون کوي، ترسره کٻږي

 

 د دورې د پاې بياکتنه 9.3
 

د دورې د پای بياکتنه په عين حال کې د پالن جوړونې د راتلونکې دورې پيل ھم دی او د اوسني پالن د تطبيق په اړه معلومات د 
 . په دغې بياکتنه کې ټول ښکيل اړخونه ګډون کوي. راتلونکي استراتيژيک پالن د جوړولو بھير ته وړاندې کوي

 

 نورې بياکتنې 9.4
 

ې شرايط يې ايجاب وکړي، ترسره شي؛ په تٻره بيا په ھر ھغه وخت کې چې د ماين پاکۍ په شرايطو نورې بياکتنې ھم بايد کله چ
 : يوشمير دغه راز شرايط په الندې ډول دي. کې کوم د پام وړ بدلون راځي

 

  په جوړښت يا تشکيل کې ستر بدلونونه؛ د سولې دافغانستاندماينپاکۍپروګرامد حکومت بدلٻدل؛  –سياسي بدلونونه /
 . امنيت په وضعيت کې د پام وړ بدلونونه

  ډيرٻدل يا لږ کٻدل(د بودجې په اندازه کې د پام وړ او له غير متوقعه بدلون  –اقتصادي بدلونونه.( 
  ه کله چې د يوې نوې لک(د يوه ستر تخنيکي مقصد ترالسه کول يا په تخنيکي چاپٻلایر کې بدلون  –تخنيکي بدلونونه

 ). وسلې کارول په جګړه کې په پراخه کچه پيل شي
  په حقوقي بنسټ کې د مسؤوليتونو د اړخ په  دافغانستاندماينپاکۍپروګرامپه نړيوالو بشري حقونو يا  –حقوقي بدلونونه

باندې ژوره اغٻزه  ګرامدافغانستاندماينپاکۍپروګډون، يا د ھيواد په قوانينو کې نور بدلونونه په داسې حال کې چې 
 . ولري

   



 

  30

 پايله
 

د ماين پاکۍ د ھر بل پروګرام په پرتله د اوږدې مودې لپاره بريالی پر مخ تللی دی په داسې حال کې  دافغانستاندماينپاکۍپروګرام
م خورا ډٻر دغه پروګرا. چې په دغې موده کې د ماين پاکۍ د ھر بل پروګرام په پرتله له ډٻرو ننګونو سره مخ اوسٻدلی دی

پرمختګ کړی، ډٻر مقصدونه يې ترالسه کړي دي او د ګڼ شمٻر افغانو ښځو، نجونو، ھلکانو او سړيو په ژوند کې يې د پام وړ 
خو ال تر اوسه ھم ځينې ننګونې شته چې پکار ده مبارزه ورسره وشي؛ داسې ننګونې چه نه يواځې د . بدلون راوستلی دی

 . اکۍ ټولنې او د نړۍ پر مخ تللو اقتصادونو ته اھميت لريافغانستان خلکو بلکې د ماين پ
 

دغه ننګونې په الندې . ھغه ننګونې چې د ماين پاکۍ سکتور ورسره مخ دی مني او ورته ځواب وايي دافغانستاندماينپاکۍپروګرام
د اغٻزو د درک کولو او ښودلو اړتيا؛ د عمل په ډګر کې د غوره، چټک، خوندي او ارزانه اوسٻدلو اړتيا؛ او د نړيوالو : ډول دي

 .  و دا کارونه په يواځې سر ترسره کولی نشيخ. بشري حقوقو پر وړاندې د خپلې ژمنې ساتل او عملي کول
 

د ماين پاکۍ توجيه شوې، ارزښتناکه، اغيزمنې او ګټورې چارې، خدمتونه او محصوالت  دافغانستاندماينپاکۍپروګرامڅرنګه چې 
نه  ماينپاکۍپروګرامدافغانستاندد دغه کار د ترسره کولو لپاره . وړاندې کوي، دا پالن مخ پر وړاندې د يوه بل ګام استازيتوب کوي

د نړيوالې  دافغانستاندماينپاکۍپروګرام. يواځې د افغانستان دننه بلکې د نړيوالې ټولنې له خوا ھم دوام لرونکي مالتړ ته اړتيا لري
ټولنې غوښتنې او تمې درک کوي او درناوی يې کوي او ورته به د روڼتوب، حساب ورکونې، مسلکي توب او د خپلو خلکو دوام 

 . و ھڅو له الرې ځواب وواييلرونک
 

 د ضمايمو نوملړ
 

A. د مقصدونو او کاري پالنونو جدول 
B. د استراتيژيکې پالن جوړونې په بھير کې د ښکيلو لورو ګډون کوونکي 
C.  مرجع ګانېد افغانستان حکومت 
D. له حکومت سره د اړيکو مرجع ګانې 
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 مخففونه
 

ANDMA د پٻښو پر وړاندې د مبارزې ملي اداره 

ANDS د افغانستان د ملي پراختيا استراتيژي 

AMAS د افغانستان د ماين پاکۍ معيارونه 

APMBT د پرسونل ضد ماينونو د منع کنوانسيون 

AXO متروک چاودٻدونکي مھمات 

CCM د خوشه يي مھماتو کنوانسيون 

CCW د ځانګړو متعارفو وسلو کنوانسيون 

CRPD يوند معلوليت لرونکو وګړو د حقوقو کنوانس 

DMAC د ماين پاکۍ چارو د يووالي رياست 

ERW  له جګړې پاتې چاودٻدونکي توکي 

IED ځای پر ځای شوي چاودٻدونکي آالت 

IHL نړيوال بشري حقوق 

IMAS د ماين پاکۍ نړيوال معيارونه 

IP  ھمکاره اداره 

MAP  د ماين پاکۍ پروګرام 

MAPA دافغانستاندماينپاکۍپروګرام 

MoE  د پوھنې وزارت 

MoF  د ماليې وزارت 

MoFA  د بھرنيو چارو وزارت 

MoLSAMD د کار، ټولنيزو چار، شھيدانو او معلولينو وزارت 

MoPH  د عامې روغتيا وزارت 

MoWA  د ښځو چارو وزارت 

MRRD د کليو د بيارغونې او پراختيا وزارت 

NMASP د ماين پاکۍ ملي استراتيژيک پالن 

NPPs   پروګرامونهملي لومړيتوب لرونکي 

PPIED  د فشار صفحې لرونکي ځاي پر ځای شوي چاودٻدونکي آالت 

SDG  د پايښت لرونکې پراختيا موخه 

SWOT قوتونه، کمزورتياوې، فرصتونه او ګواښونه 

UNMACA د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماين پاکۍ مرکز 

UNMAS د ملګرو ملتونو د ماين پاکۍ خدمتونو دفتر 

UXO  اودٻدلي مھماتناچ 



DRAFT

 

  A ‐ 1 

 د مقصدونو او کاري پالنونو جدول –الف ضميمه 
 د پراختيا لپاره الره ھوارول: لومړۍ موخه

   
 د خطر کمول د خطر شرح  مھم پړاوونه استراتيژيک شاخصونه مسؤوله مرجع کاري پالن  مقصد

د پنځو راتلونکو کلونو لپاره د پالن . ١
شويو پراختيايي پروژو په ګوته کول، 

پر ھغو باندې د ماينونو او مھماتو 
 ١٣٩٩څځه تر  ١٣٩۵اغيزه او له 

پورې د ھغو د ماين پاکۍ لپاره د 
 . سرچينو برابرول

له اقتصاد وزارت څخه د راتلونکو پنځو کلونو . ١
لپاره د پالن شويو پراختيايي پروژو د نوملړ تر السه 

  (1399‐1395)کول  
د ھغو پروژو د شمير د موندلو لپاره چې ماين پاکۍ . ٢

  . ته اړتيا لري، بررسي ګانې ترسره کول
اړوندو ادارو ته په ليکلې بڼه د معلوماتو ورکول او . ٣

 .نظرونه اخيستل/ د ھغو د ترالسه کولو تاييدي ورڅخه

. د اقتصاد وزارت، قيام مختار. ١.١
  .د څارنې او ارزونې رياست

٢.١ .ANDMA‐DMAC  د رسمي
  غوښتنې له الرې

٢ .DMAC/UNMACA (plan, 
OPS R&D/MIS)  

د پالن   DMAC/UNMACAد  ١.٣
  څانګه 
 اړونده اداره. ٢.٣

د پراختيايي پروژو شمير چې . ١
  .ماين پاکۍ ته اړتيا لري

د ھغو پروژو شمير چې د ماين . ٢
پاکۍ عمليات يې په نظر کې نيولي 

 دي

کال د اپريل پای د  ٢٠١۶د . ١.١
  پنځو کلونو د پروژو د نوملړ لپاره

د ھر کال د اپريل پای د . ٢.١
  .پروژو د کلني نوملړ لپاره

د ھرې پروژې پر سره اووه . ٢
ترالسه  د اړينو اطالعاتو د(ورځې 

  )کولو وروسته
د (د يوې مياشتې په ترڅ کې . ٣

 )فيدبک ترالسه کول

  د حکومت د ادارې
 پروسې اوږدوالی

 ناامني/ روانې جګړې 
  د ماين پاکۍ لپاره د

دونرانو له خوا مرسته نه 
 کيدل

له اړوندو وزارتونو او  - 
دونرانو سره د موضوع 

  وکالتتعقيبول او 
د سيمې له خلکو سره د  - 

  پراخول اړيکو
د ماين پاکۍ د اھميت په اړه  - 

اړوندو دونرانو ته قناعت 
 ورکول

او نورو SDGsاو  NPPsپه . ٢
حکومتي پراختيايي چوکاټونو کې په 

افغانستان کې په خوندي توګه د 
پراختيايي پروګرامونو د پلي کولو 
لپاره د ماينونو او مھماتو د ګواښ 

  شاملول

  
 DMAC/UNMACAپه کميتو کې د  NPPد . ١

  شاملول
پر بنسټ د ماينونو او مھماتو مسايلو ته SDGsد . ٢

  .رسيده ګي کول
پروګرامونو کې د / په نورو ملي پراختيايي پالنونو. ٣

  ماينونو او مھماتو د ننګونو په نظر کې نيول

١ .DMAC/UNMACA  د اقتصاد
  وزارت په مرسته

. ھيواد نيازی –د اقتصاد وزارت . ٢
  . د پاليسي رياست

٣ .ANDMA‐DMAC  د رسمي
 غوښتنې له الرې

کې د  NPPپه . ١.١
DMAC/UNMACA شامليدل  

کې د ماين پاکۍ  NPPsپه . ٢.١
  شامليدل

کې د ماين پاکۍ  SDGsپه . ٢
  شامليدل

/ په نورو ملي پراختيايي پالنون. ٣
پروګرامونو کې د ماين پاکۍ 

  .شامليدل

درې مياشتې، د بياکتل شويو . ١
NPPs  د شمير په اړه د جمھوري

  رياست تر پريکړې وروسته
  تر پايه ٢٠١٧د . ٢
د اړوندو مراجعو د نوي . ٣

پروګرام د تشخيصولو څخه 
  وروسته د يوې مياشتې په موده کې

  د حکومت د اداري پروسو
 اوږدوالی

  په حکومت کې د کافي
اندازه سرچينو او ژمنې 

 نشتوالی
  د ماين پاکۍ لپاره د

کمزورې / دونرانو ناکافي
 مرسته

  پهNPPs/SDGs  کې د
ماين پاکۍ د نه شاملېدو 
په صورت کې د دونرانو 
 د مالتړ له السه ورکول 

له اړوندو وزارتونو او - 
او د  وکالتدونرانو سره 

 موضوع تعقيبول
اړوندو حکومتي ادارو ته  - 

قناعت ورکول چې په خپلو 
پروګرامونو کې ماين /پالنونو

 .پاکي په نظر کې ونيسي
په دوامداره توګه د وړتياؤ  - 

 لوړول او پراختيا

د وزارتونو او نورو حکومتي . ٣
ادارو د پراختيايي پروژو په پاليسيو او 
واليتي استراتيژيکو پالنونو کې د ماين 

 پاکۍ عنصر شاملول

د مبارزې د ملي کميټې ھوکړه  د پېښو پر وړاندې. ١
 ترالسه کول

  
د جمھوري رياست له دفتر څخه اړوندو وزارتونو . ٢

او ادارو باندې امر راوړل چې د بنسټيزو پروژ، د پلي 
 . کولو دمخه د ماين پاکۍ تصديق ليک واخلي

  
د وزارتونو او نورو حکومتي ادارو د پراختيايي . ٣

تيژيکو پالنونو کې د پروژو په پاليسيو او واليتي استرا
ماين پاکۍ د اړوندو مسايلو د شاملوليدلو موضوع 

 .تعقيبول

د طبيعي پيښو پر وړاندې د . ٢او  ١
  (ANDMA)دولت وزير 

٣ .DMAC/UNMACA 

څخه د موافقې  NDMCله . ١
  ترالسه کول

د جمھوري رياست د احکامو . ٢
  . ترالسه کول

واليتي / د پراختيايي پروژو. ٣
استراتيژيکو پالنونو په پاليسيو کې 

  . د ماين پاکۍ شاملول

  د مې تر پايه ٢٠١۶د . ١
  د جوالی تر پايه ٢٠١۶د . ٢
 د دسامبر تر پايه ٢٠١۶د . ٣

  د حکومت لپاره د لوړ
لومړيتوب لرونکې نورې 

 مسألې
  د حکومت د سرچينو او

 ژمنې ناکافي والی
 پروژو کې د  په پراختيايي

ماين پاکۍ په تړاو د 
 دونرانو محدوده ژمنه

له اړوندو وزارتونو او - 
او د  وکالتدونرانو سره 

 موضوع تعقيبول
اړوندو حکومتي ادارو ته  - 

قناعت ورکول چې په خپلو 
پروګرامونو کې ماين /پالنونو

 .پاکي په نظر کې ونيسي
د پراختيايي پروژو په پلي  - 

کولو کې د ماين پاکۍ د 
 کول وکالتاھميت لپاره 

 
 
 
 

 



DRAFT

 

  A ‐ 2 

 
 

 )دوام(د مقصدونو او کاري پالنونو جدول  –الف ضميمه 
 له نورو سکتورونو سره کار کول: دويمه موخه

 
 د خطر کمول د خطر شرحمھم پړاوونهاستراتيژيک شاخصونهمسؤوله مرجعکاري پالنمقصد

پوھنې په سکتور کې د ماين پاکۍ د . ١
 مدغمول

له اړوندو وزارتونو او ادارو سره د الندې موضوع 
 : ګانو په باب د تفاھم ليکونو السليک کول

د پوھنې وزارت سره د تعليمي نصاب ته پراختيا . ١
  ورکول

د ماينونو د ګواښ او له قربانيانو سره د مرستې په . ٢
ښوونکو د روزنې باب د پوھنې وزارت لپاره د 

  پروګرامونه
د ښوونکو د روزنې په تعليمي نصاب کې د ماينونو . ٣

د ګواښ په اړه د پوھاوي ورکولو او له قربانيانو سره 
  د مرستې موضوع ګانې شاملول

د اطالعاتو او فرھنګ وزارت په مرسته د رسنيو . ۴
  له الرې د ماينونو په باب د پوھاوي د پيغامونو خپرول

راتو وزارت په مرسته د مخابراتي شبکو له د مخاب. ۵
الرې د ماينونو د ګواښ په اړه د پوھاوي  او له 
قربانيانو سره د مرستې د پروګرامونو په باب د 

پيغامونو خپرول

DMAC/UNMACA د پوھنې وزارت سره تفاھم . ١
ليک السليک کول او د پوھنې 

وزارت په تعليمي نصاب کې د 
واښ په اړه ماينونو او مھماتو د ګ

  . معلومات شاملول
د اطالعاتو او فرھنګ وزارت . ٢

د تفاھم ليک السليک کول او سره 
د دغه وزارت ژمنه ترالسه کول 
چې د ماينونو او مھماتو په باب 
  پيغامونه به په رسنيو کې خپروي

د مخابراتو وزارت سره د تفاھم . ٣
ليک السليک کول او د مخابراتي 

منظمه توګه د شبکو له الرې په 
ماينونو او مھماتو په اړه د پيغامونو 

  خپرول

د پوھنې وزارت او د اطالعاتو . ١
 ٢٠١۶او فرھنګ وزارت سره د 

کال د دسامبر تر پايه پورې د تفاھم 
  ليکونو السليک کول

د پوھنې وزارت له خوا د . ٢
تعليمي نصاب د مرور کيدلو په 

 شرط
  
د جنوري تر پايه  ٢٠١٧د . ٣

اطالعاتو او فرھنګ پورې د 
وزارت له خوا د ماينونو د ګواښ 
  په اړه د پوھاوي پيغامونو خپريدل

کال د جنوري تر پايه  ٢٠١٧د . ۴
پورې د ماينونو د ګواښ په اړه د 

 پوھاوي پيغامونو خپريدل

  د حکومت د اداري پړاوونو اوږدوالی - 
د حکومت د سرچينو او ژمنې ناکافي  - 

 والی
 

له اړوندو وزارتونو او  - 
او د  وکالتدونرانو سره 

 موضوع تعقيبول
 

د روغتيا په سکتور کې د ماين . ٢
 پاکۍ مدغمول

له اړوندو وزارتونو او ادارو سره د الندې موضوع 
  : ګانو په باب د تفاھم ليکونو السليک کول

د واکسينونو د کمپاينونو له الرې د ماينونو په باب . ١
قربانيانو سره د مرستې د پيغامونو  د پوھاوي او له

  خپرول
 HMISجوړول او له  IMSکې د  DRD‐MoPHپه . ٢

  سره يې تړل
 

 DMAC/UNMACA او  د ھوکړه ليک السليک کول. ١
د ګواښونو په باب د پوھاوي د 

  توکو ويشل
کې د ديتابيس  DRD‐MoPHپه . ٢

  د سيستم جوړيدل
 IMSMAاو  DRD‐MoPHد . ٣

تر منځ په اتوماتيکه توګه د 
اطالعاتو د مدغم کيدلو د ميکانيزم 

  فعاليدل

د عامې روغتيا وزارت سره د . ١
کال تر پايه د تفاھم ليک  ٢٠١۶

  السليک کول
تر دسامبر پورې د  ٢٠١۶د . ٢

  ديتابيس جوړيدل
په ربعوار توګه د اطالعاتو . ٣

 مدغمول

  د حکومت د اداري پړاوونو اوږدوالی - 
حکومت د سرچينو او ژمنې ناکافي د  - 

 والی
د عامې روغتيا وزارت کې د ديتابيس  - 

د سيستم د ساتلو او د ماينونو د ګواښ او 
له قربانيانو سره د مرستې د توکو د 

  خپرونو لپاره د پيسو کموالی
په حکومت کې په پرلپسې توګه د  - 

 چارواکو بدليدل رابدليدل

له اړوندو وزارتونو او  - 
او د  وکالتدونرانو سره 

 موضوع تعقيبول
پرلپسې پراختيا او د وړتياؤ  - 

 لوړول

په اقتصادي سکتور او خصوصي . ٣
 سکتور کې د ماين پاکۍ مدغمول

له اړوندو وزارتونو او ادارو سره د الندې موضوع 
 :ګانو په باب د تفاھم ليکونو السليک کول

زيانمننې په پروفايل کې د ماين واليتونو د  ٣۴د . ١
  پاکۍ شاملول

  د ماين پاکۍ شاملولکي  SDGsپه . ٢
د واليتونو پراختيايي پالنونو کې د ماين پاکۍ . ٣

  شاملول
  )IDLGښاروالې، (د لوحو ځړول . ۴

DMAC/UNMACA د اقتصاد وزارت او د سيمه . ١
ييزو ارګانونو د خپلواک رياست 

  کولسره د تفاھم ليکونو السليک 

کال تر نيمايي پورې د  ٢٠١٧د . ١
 تفاھم ليکونو السليک کول

  د حکومت د اداري پړاوونو اوږدوالی - 
د حکومت د سرچينو او ژمنې ناکافي  - 

  والی
لپاره د ځآنګړې پراختيايي  SDGد  - 

  استراتيژي نشتوالی
 

په سره  اداروله اړوندو  - 
البي / وکالتدوامداره توګه 

 تعقيبولد موضوع کول او 

د کرنې او کليو د بيارغونې په . ۴
 سکتور کې د ماين پاکۍ مدغمول

له اړوندو وزارتونو او ادارو سره د الندې موضوع 
 :ګانو په باب د تفاھم ليکونو السليک کول

په ټولو چارو کې د ماين پاکۍ د کرني وزارت . 1
  شاملول

 DMAC/UNMACA د کرنې وزارت او د کليو د . ١
بيارغونې او پراختيا وزارت سره د 

 تفاھم ليکونو السليک کول

کال تر نيمايي پورې د  ٢٠١٧د . ١
 تفاھم ليکونو السليک کول

  د حکومت د اداري پړاوونو اوږدوالی - 
د حکومت د سرچينو او ژمنې ناکافي  - 

 والی
 حکومتي چارواکو بدلېدل رابدلېدلد  - 

په سره  اداروله اړوندو  - 
البي / وکالتدوامداره توګه 

 د موضوع تعقيبولکول او 
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په ټولو چارو وزارت د کليو د بيارغونې او پراختيا . ٢
  کې د ماين پاکۍ شاملول

 

د ټولنيزې خوندي ساتنې په سکتور . ۵
 کې د ماين پاکۍ مدغمول

له اړوندو وزارتونو او ادارو سره د الندې موضوع 
  :ګانو په باب د تفاھم ليکونو السليک کول

ټولنيزو چارو، شھيدانو او معلولينو وزارت  د کار،. ١
  سره مسلکي روزنيز پروګرامونه

  د کوچيانو پوھاوی او خونديتوب. ٢
د بيرته راستنيدونکو او کورنيو بيځايه شويو . ٣

  پوھاوی او خونديتوب
د ښځو چارو وزارت په ملي پروګرامونو کې د . ۴

  شاملولماينونو د ګواښ او له قربانيانو سره د مرستې 
د کار، ټولنيزو چارو، شھيدانو او معلولينو وزارت  . ۵

  کې د معلوليت د مسايلو شاملول
طبيعي پيښو ته د ځواب ويلو لپاره د ماين پاکۍ . ۶

پروګرام د فعالينو د وړتياؤ لوړول

 DMAC/UNMACA نھادونو / له اړوندو وزارتونو. ١
 سره د تفاھم ليکونو السليک کول

د دسامبر تر کال  ٢٠١٧د . ١
اخيره پورې د تفاھم ليکونو 

 السليک کول

  د حکومت د اداري پړاوونو اوږدوالی - 
د حکومت د سرچينو او ژمنې ناکافي  - 

 والی
 د حکومتي چارواکو بدلېدل رابدلېدل - 

په سره  اداروله اړوندو  - 
البي / وکالتدوامداره توګه 

 د موضوع تعقيبولکول او 

ماين پاکۍ  په امنيتي سکتور کې د. ۶
 مدغمول

له اړوندو وزارتونو او ادارو سره د الندې موضوع 
  :ګانو په باب د تفاھم ليکونو السليک کول

  امنيتي مسايل. ١
  د چاوديدونکو توکو او د زيرمو مديريت کول. ٢
  د پوځي تمريني سيمو پاکول. ٣
له وسله والو غير دولتي قوتونو سره اړيکه نيول . ۴

ترڅو د ماينونو له کارولو، زيرمه کولو، توليدولو او 
. ليږدولو څخه ډډه وکړي

DMAC/UNMACA نھادونو / له اړوندو وزارتونو. ١
 سره د تفاھم ليکونو السليک کول

کال د دسامبر تر  ٢٠١٧د . ١
اخيره پورې د تفاھم ليکونو 

 کولالسليک 

  د حکومت د اداري پړاوونو اوږدوالی - 
 
 د حکومتي چارواکو بدلېدل رابدلېدل - 

په سره  اداروله اړوندو  - 
البي / وکالتدوامداره توګه 

 د موضوع تعقيبولکول او 

د غوره حکومتوالۍ، د قانون . ٧
واکمنۍ او بشري حقونو په سکتورونو 

 کې د ماين پاکۍ مدغمول

استندردونو ادارې له خوا د ماين د افغانستان د ملي . ١
  پاکۍ د معيارونو منظوريدل

د بشر د حقونو د خپلواک کميسيون په پاليسيو او . ٢
پروګرامونو کې د ماين پاکۍ شاملول

DMAC/UNMACA نھادونو / له اړوندو وزارتونو. ١
 سره د تفاھم ليکونو السليک کول

کال د دسامبر تر  ٢٠١٧د . ١
ليکونو اخيره پورې د تفاھم 

 السليک کول

  د حکومت د اداري پړاوونو اوږدوالی - 
د حکومت د سرچينو او ژمنې ناکافي  - 

 والی
 د حکومتي چارواکو بدلېدل رابدلېدل - 

په سره  اداروله اړوندو  - 
البي / وکالتدوامداره توګه 

 د موضوع تعقيبولکول او 

د بنسټيزو جوړښتونو او طبيعي . ٨
ماين پاکۍ زيرمو په سکتورونو کې د 

 مدغمول

د اړوند  AMASسره په مشوره کې د  NEPAله . ١
  فصل بياکتنه

پروژو په باب /د بنسټيزو او پراختيايي پروګرامونو. ٢
ادارو سره د تفاھم ليکونو /له اړوندو وزارتونو

معلولينو او نورو خلکو لپاره /د قربانيانو(السليک کول 
 )په ګډوند ھر ډول السرسي د امکاناتو د برابرولو 

 DMAC/UNMACA له . ١NEPA  سره سالمشوره او د
AMAS السليک کول  

نھادونو / له اړوندو وزارتونو. ٢
  سره د تفاھم ليکونو السليک کول

تر جوالی پورې د  ٢٠١۶د . ١
AMAS مرور کول 

کال د دسامبر تر  ٢٠١٧د . ٢
اخيره پورې د تفاھم ليکونو 

  السليک کول
 

  پړاوونو اوږدوالید حکومت د اداري  - 
د حکومت د سرچينو او ژمنې ناکافي  - 

 والی
 د حکومتي چارواکو بدلېدل رابدلېدل - 

په سره  اداروله اړوندو  - 
البي / وکالتدوامداره توګه 

 د موضوع تعقيبولکول او 

د ګډو پروګرامونو په اړه له سيمه . ٩
ييزو ارګانونو، ملګرو ملتونو او 

ھوکړې ته نړيوالو سازمانونو سره 
 رسيدل

د بھرنيو چارو وزارت سره د سيمه ييزو ھمکاريو . ١
 ,SAARC, ECO, RECCA)او ھمغږۍ په باب ھوکړه 

Asia Pacific, Asian Disaster Preparedness 
Centre (ADPC)  او نور. 

 DMAC/UNMACA نھادونو / له اړوندو وزارتونو. ١
 سره د تفاھم ليکونو السليک کول

ل د دسامبر تر کا ٢٠١٧د . ١
اخيره پورې د تفاھم ليکونو 

 السليک کول

په سره  اداروله اړوندو  -  
البي / وکالتدوامداره توګه 

 د موضوع تعقيبولکول او 
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 )دوام(د مقصدونو او کاري پالنونو جدول  –الف ضميمه 
  لپاره مخنيوی کوونکي اقدامونه د ماينونو او له جګړې څخه د پاتې چاودٻدونکو توکو د اغېزو د راکمولو: موخه ٣-١

 
 د خطر کمول د خطر شرحمھم پړاوونهاستراتيژيک شاخصونهمسؤوله مرجعکاري پالنمقصد

د ماين پاکۍ د مخنيوی کوونکو . ١
فعاليتونو د دوام لپاره د اړتيا وړ 

بودجې د ترالسه کولو په موخه د ھڅو 
  ګړندي کول

په شپږ مياشتنيو غونډو کې ماين پاکي د  NMDCد . ١
  يوې دايمي آجند په توګه ځای پر ځای کول

د لوړ پوړو چارواکو له الرې ټولو دونرانو ته د . ٢
 رسمي مکتوب لېږل

ھر کال په کابل کې د دونرانو ورکشاپ دايرول د . ٣
بودجې پر اړتيا باندې د ټينګار او د دونرانو د مرستو 

  . د جلبولو لپاره
په منظمه توګه د غونډو جوړول او له دونرانو سره . ۴

 د معلوماتو شريکول
  له الرې د نويو دونرانو موندل وکالتد . ۵
د بودجې د ترالسه کولو لپاره د نوې استراتيژۍ . ۶

 جوړول

1. DMAC‐ANDMA
2. DMAC‐ANDMA 

3. UNMAS/UNMACA/DMAC
4. UNMAS/UNMACA/DMAC
5. UNMAS/UNMACA/DMAC

6. 
UNMAS/UNMACA/DMAC/I

Ps 

د کميټې دلسو شپږ مياشتنيو . ١
غونډو په ترڅ کې د حکومت په 
 آجندا کې د ماين پاکۍ شاملول

دونرانو ته د رسمي ليکونو . ٢
  استول

په کابل کې د دونرانو پنځه . ٣
  ورکشاپونه دايرول

د معلوماتو د شريکولو د . ۴
  ځانګړو غونډو جوړول

له الرې له پنځه نويو  وکالتد . ۵
 دونرانو سره اړيکه نيول

  کال د مارچ پای ٢٠١۶د . ١
د  ٢٠او  ١٩، ١٧، ٢٠١۶د . ٢

  مارچ پای
  د ھر کال سپتامبر. ٣
  د اړتيا له مخې. ۴
 په کال کې يو دونر. ۵

  د دونرانو په لومړيتونو کې بدلون - 
د دونرانو د بودجې دورکړې د چينلونو  - 

  بدليدل
  کمزوری حکومت - 
 روانه جګړه - 

له دونرانو او حکومتي  - 
ادارو سره په دوامداره توګه 

 البي کول

د ھغو په ماينونو ککړو سيمو . ٢
کال  ١٣٨٠اندازه معلومول چې له 

 څخه وروسته ککړې شوې دي

د نويو جګړو په ھکله د معلوماتو د ترالسه کولو . ١
لپاره له افغانو او بھرنيو امنيتي ځواکونو سره د 

  معلوماتو د شريکولو د ميکانيزمونو رامنځ ته کول
سروې کول او د ھغو سيمو ثبتول چې د وروستيو . ٢

 . جګړو له امله په ماينونو ککړې شوې دي

1. UNMAS/UNMACA/DMAC
2. IPs/UNMACA/DMAC 

د معلوماتو د شريکولو د . ١
  . ميکانيزمونو رامنځ ته کول

کال  ٢٠٠١ھغه سيمې چې له . ٢
وروسته ککړې شوې دي په څخه 

 سيستماتيکه توګه  ثبتول

  کال د جون په پای کې ٢٠١۶د . ١
  د ھرې مياشتې پای. ٢
 

  ګړهروانه ج - 
کال  ٢٠٠١د ھغو سيمو په باب چې له  - 

څخه وروسته ککړې شوې دي د سمو 
  معلوماتو نشتوالی

د امنيتي محدوديتونو له امله نه  - 
  السرسي

  

له اړوندو وزارتونو سره  - 
او البي کول او د  وکالت

  تخنيکي مرستو کول
د امنيتي محدوديتونو په باب  - 

د سيمې له خلکو سره په سمه 
 توګه خبرې اترې کول

د پاتې سروې ناشويو سيمو د . ٣
 سروې بشپړول

  
غير تخنيکي سروې / MEIFCSد پاتې سيمو د . ١

 بشپړول

1. IPs/UNMACA/DMAC and 
UNMAS 

څخه په له ټولو پاتې سيمو . ١
انفرادي توګه د سروې د بشپړٻدو 

 تصديق ترالسه کول

  روانه جګړه - د ھرې مياشتې پای. ١
  د ناامني له امله نه السرسي - 
 د معلوماتو د سرچينو کمزورتيا - 

د امنيتي محدوديتونو په باب  - 
د سيمې له خلکو سره په سمه 

توګه خبرې اترې کول او د 
اړتيا وړ معلوماتو ترالسه 

 کول
د پرسونل ضد ماينونو د منع . ۴

کنوانسيون د غزولو د غوښتنليک د 
  .کاري پالن پر مخ بوول

د ضرب األ جل د غزولو د غوښتنليک APMBTد . ١
  کاري پالن

د ھمکارو ادارو لپاره وخت په وخت د نويو . ٢
 معلوماتو ورکول

  
د ضرب األ جل د غزولو د APMBT    د . ٣

سه کولغوښتنليک کاري پالن موخې ترال

د مرور کميټه MBTد . ١
2. UNMACA/DMAC   

  
3. UNMACA/DMAC/IPs 

پالن ھر کال مرور  MBTد . ١
  کول
له ټولو ھمکارو ادارو سره د . ٢

پالنونو  MBTاصالح شوي 
  شريکول

کيلومتره مربع ځمکې  ٢٧۶د . ٣
پاکول

له جوالی څخه تر (ھر کال . ١
  )سپتامبر پورې

  نوامبرھر . ٢
 کال تر پايه ٢٠٢٠د . ٣

  روانه جګړه - 
کال څخه وروسته د نويو  ٢٠٠١له  - 

  سيمو ککړتيا
 د سرچينو نه کفايت - 

له DMAC او   UNMASد  - 
الرې د بودجې د ترالسه 
 کولو د الرو چارو سمون

د پروګرام د وتياؤ لوړول ترڅو د . ۵
نويو ماينونو او مھماتو پر وړاندې 

 مبارزه وکړای شي

  له اړتياؤ سره سم د روزنيزو پروګرامونو جوړول. ١
د نويو ننګونو د له منځه وړلو لپاره د روزنيزو . ٢

 پروګرامونو نوي کول

١ .UNMACA/DMAC/ IPs
 UNMACAھمکارې ادارې د . ٢

  په مالتړ RSاو 

ھر کال د روزنيزو پروګرامونو . ١
  دايرول

د روزنيزو پروګرامونو . ٢
دوه ځله نوي پکيجونه په کال کې 

 کول

  د ھر کال د جون په پاې کې. ١
 په ھرو شپږ مياشتو کې. ٢

  ناکافي مالي سرچينې  - 
 نوي کارول شوي مھمات - 

له DMAC او   UNMASد  - 
الرې د بودجې د ترالسه 
 کولو د الرو چارو سمون

له الرې له اړوندو  وکالتد  - 
مراجعو څخه د معلوماتو 

 ترالسه کول
له اړوندو مراجعو سره  -   د حکومت د اداري پړاوونو اوږدوالی - کال د سپتامبر پای ٢٠١۶د . ١د پاليسيو جوړول. ١  DMAC .1د ماينونو او له جګړې پاتې په ټولو پروژو کې . ١په اړوندو وزارتونو، د مدني ټولنې . ۶
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په نھادونو او په سيمه ييزو شبکو په 
له جګړې / فعاليتونو کې د ماينونو

څخه د پاتې چاوديدونکو توکو په اړه د 
پوھاوي ورکولو شاملول

د حکومت د سرچينو او ژمنې ناکافي  - چاوديدونکو توکو د شاملولو لپاره د پاليسۍ جوړول
 والی

 د حکومتي چارواکو بدلېدل رابدلېدل - 

البي کول او د موضوع ګانو 
 تعقيبول

د ثبت ناشويو، انفرادي، زيرمه . ٧
شويو او د استفادې نه وړ مھماتو د له 
منځه وړلو او د مھماتو د مديريت په 

برخو کې له افغان حکومت سره 
 مرستې کول

له افغان امنيتي ځواکونو سره د مھماتو د معياري . ١
  . زيرمو د جوړولو لپاره کار کول

له حکومت سره د مھماتو د تجزيه کولو او د ھغو د . ٢
د تکنالوژي په نصبولو کې  موادو د بيرته کارولو

 مرسته کول
  
د ثبت ناشويو انفرادي، زيرمه شويو او له استفادې . ٣

  څخه د وتلو مھماتو پيژندنه
 د استفادې نه وړ مھماتو له منځه وړل. ۴

1. 
DMAC/UNMACA/ANSF/IPs  

د افغان امنيتي ځواکونو له خوا . ١
  د مھماتو د معياري زيرمو جوړٻدل

د مھماتو د  د حکومت له خوا. ٢
تجزيه کولو د تکنالوژۍ پکار وړل 

 کيدل
  
  د زيرمو د اسنادو موندل. ٣
 د له منځه وړلو رپوټونه. ۴

  د سپتامبر پای ٢٠١٩د . ١
  کال د سپتامبر پای ٢٠١٩د . ٢
 ھره مياشت. ۴او  ٣

  د زيرمو په ھکله د معلوماتو نشتوالی - 
د افغانو امنيتي ځواکونو له خوا د  - 

 زيرمو کمزوری مديريتمھماتو د 

ټولنو او له اړوندو مراجعو ‐
سره البي کول او د موضوع 

 ګانو تعقيبول
  
د مھماتو د زيرمو د  - 

مديريت او ساتنې په ھکله د 
افغانو امنيتي ځواکونو د 

وړتياؤ د لوړولو ھمغږي 
 کول

د ماينونو او له جګړې څخه د پاتې . ٨
چاودٻدونکو توکو له امله د ملکي 

مرګ ژوبلې د کچې را ټيټول، وګړو د 
د ماشومانو په خونديتوب باندې په 

 .ځانګړي تمرکز سره

د ماين پاکۍ په ټولو برخو کې د ماشومانو د ساتنې . ١
  موضوع شاملول

په ټولو ھغو سازمانونو کې چې د ماشومانو په برخه .٢
کې کار کوي د ماشوم د خوندي ساتنې، د ماينونو د 

  ګډون، مسايل شاملول ګواښ په اړه د پوھاي په
په دولت کې د داسې پاليسي لپاره البي کول چې د . ٣

وسپنې د خرڅالو په بازار کې د مھماتو پلورل او 
 . پېرودل بند کړي

1. 
DMAC/UNMAS/UNMACA/I

Ps 
2. DMAC/UNMAS/UNMACA 

/IPs/civil society 
3. DMAC/UNMACA/MoJ 

، معياري AMASپه اړوندو . ١
کړندودونو او پاليسيو کې عملياتي 

د ماشومانو د ساتنې د مسايلو ور 
 زياتول

د مدني ټولنې د شبکې په . ٢
پکيجونو کې د ماينونو او له 
جګړې څخه د پاتې توکو د 

 پيغامونو شاملول
له حکومت سره د زړو وسپنو د . ٣

کاروبار د منع کولو د پاليسي د 
کول وکالتوضع کولو لپاره 

  جوالی ٢٠١۶د . ١
  د د سپتامبر پای ٢٠١۶د . ٢
 جاري. ٣

  د سرچينو کمښت - 
  بيوزلي - 
 د حکومت د اداري پړاوونو اوږدوالی - 

البي او دوامداره / وکالت - 
 تعقيب

له مخې په دوامداره توګه  IMASد . ٩
د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام د 

 AMASپاليسيو او طرزالعملونو او 
 نوي کول او منظورول

د تخنيکي کميټې له خوا په منظمه توګه د  ANSAد . ١
  افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام باندې مرور کيدل

د افغانستان حکومت د ستندردونو د کميټې له خوا د . ٢
  افغانستان د ماين پاکۍ معيارونو تصويبيدل

د پاليسيو او کړندودونو مرور کول. ٣

1. AMAS/ANSA Technical 
Committee 

2. UNMACA/ANSA 
3. DMAC/UNMACA 

مرور او نوي  AMAS .2 & 1د 
  .کيدل او ژباړل

د پاليسيو او کړندودونو وضع . ٣
 کول

  ھر کال. ٢او  ١
 په ھره ربع کې. ٣

 وکالتسره  ANSAله  د حکومت د اداري پړاوونو اوږدوالی - 
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  )دوام(د مقصدونو او کاري پالنونو جدول  –الف ضميمه 
 له جګړې څخه د پاتې چاودٻدونکو توکو د پېښو د ناوړه پايلو د له منځه وړلو لپاره مجادلوي اقدامونهد ماينونو او : جدول ٣-٢

 

 د خطر کمول د خطر شرح مھم پړاوونه استراتيژيک شاخصونه مسؤوله مرجع کاري پالن مقصد

د معلوليت او د قربانيانو سره د . ١
ي پاليسي په جوړولو کې د مرستي د مل

  . افغانستان حکومت مالتړ

د کاري ډلو جوړول د کار وزارت په مشرۍ او د . ١
پوھنې وزارت، د قربانيانو او معلوليت او د معلوليت 

  لرونکو وګړو د سازمانونو په مالتړ
د معلوليت د ملي پاليسي د جوړولو لپاره د کاري . ٢

  پالن طرحه کول
  ھمغږۍ کميټې جوړولد تعقيبولو او د . ٣
چې (پاليسي معلوليت / له قربانيانو سره د مرستې. ۴

مؤقت نوم يې د معلوليت لرونکو وګړو لپاره د 
د تدوينولو لپاره د مالي ) افغانستان ملي پاليسي ده
 سرچينو ځانګړي کول

د کار وزارت د . ١
DMAC/UNMACA  او نورو
 اړوندو ادارو په مرسته

 کاري ډله. ٢
٣ .DMAC/UNMACA 
۴ .DMAC/UNMACA 

د دوه کاري ډلو جوړول . ٢او  ١
  او د کاري پالن طرحه کول

  د مالي سرچينو ځانګړي کول. ٣
له قربانيانو سره د / د معلوليت. ۴

مرستې د ملي پاليسي نھايي کول او 
 منظوريدل

  د اپريل پای ٢٠١۶د . ٢او  ١
  د اپريل پای ٢٠١۶د . ٣
 د مارچ پای ٢٠١٧د . ۴

حکومت د کارکوونکو بدلېدل د  - 
  رابدلېدل

  د حکومت د اداري پړاوونو اوږدوالی - 
د حکومت د سرچينو او ژمنې ناکافي  - 

 والی
  
 

وکالت او پرلپسې تعقيب او  - 
اړوندو وزارتونو او ادارو 
 سره تخنيکي مرستې کول

د معلوليت او له قربانيانو سره د . ٢
مرستې د ځانګړو پاليسيو او 

استراتيژيو د جوړولو لپاره د اړوندو 
د کار (وزارتونو مالتړ او وکالت کول

وزارت، د عامې روغتيا وزارت، د 
پوھنې وزارت، د ښځو د چارو 

وزارت، د کليو د بيارغونې او پراختيا 
وزارت، د ماليې وزارت، د بھرنيو 

 ) و وزارت، او نورچار

له قربانيانو سره د / د ټولنيزو پاليسيو او د معلوليت. ١
مرستې د ځانګړو استراتيژيو د تدوين لپاره د ماليې 

وزارت په ګډون له بين الوزارتي کاري ډلې سره 
  مرسته 

  د تعقيب او ھمغږۍ کميټې جوړول. ٢
معلوليت د سکتوري / له قربانيانو سره د مرستې. ٣

و استراتيژي د تدوين لپاره د مالي سرچينو پاليسي ا
  ځآنګړي کول

د څارنې او ارزونې او د پلي کولو د ميکانيزمونو د . ۴
  رامنځ ته کولو څخه مالتړ

غونډې جوړول  ٢٠له ماليې وزارت سره د وکالت . ۵
معلوليت پاليسي / ترڅو له قربانيانو سره د مرستې

  . ګانې او استراتيژي ګانې تمويل کړي
 

د کار وزارت او نور سکتوري . ١
 DMAC/UNMACAوزارتونه د 

  په مالتړ
د کار وزارت د . ٢

DMAC/UNMACA په مالتړ  
٣ .DMAC/UNMACA  
د کار وزارت د . ۴

DMAC/UNMACA په مالتړ  
۵ .DMAC/UNMACA  او د

د ( ACPDمعلوليت فدراسيون، 
له قربانيانو سره د مرستې / معلوليت

 )نورې ټولنې

له قربانيانو سره د / معلوليتد . ١
مرستې د وزارتونو تر منځ کاري 

  ډله او د تعقيب کميټه فعاله ده
  . مالي سرچينې تخصيص مومي. ٢
د څارنې او ارزونې او د کاري . ٣

  ميکانيزم جوړول
غونډو له الرې د  ٢٠د وکالت د . ۴

 ماليې وزارت د مالتړ پياوړي کول

له جنوري تر دسامبر  ٢٠١۶د . ١
  ېپور
له جنوري تر دسامبر  ٢٠١٧د . ٢

  پورې
  د دسامبر پای ٢٠١٧د . ٣
په کال کې د وکالت څلور . ۴

 غونډې

  د حکومت د اداري پړاوونو اوږدوالی - 
د حکومت د سرچينو او ژمنې ناکافي  - 

 والی
 

وکالت او پرلپسې تعقيب او  - 
اړوندو وزارتونو او ادارو 
 سره تخنيکي مرستې کول
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د قربانيانو سره د د معلوليت او . ٣
مرستې د ملي سروې په ترسره کولو 

کې د کار وزارت او نورو اړوندو 
 ادارو سره مرسته او وکالت

د سروې د ترسره کولو د ھمغږۍ د ميکانيزم په . ١
  رامنځ ته کولو کې مرسته

د پلي کولو د ميکانيزم، پوښتنليک، بيس الين او . ٢
کاري پالن نورو په ګډون د معلوليت د ملي سروې د 

  جوړول
د معلوليت د ملي سروې د اطالعاتو د راټولولو د . ٣

  بھير سره مرسته
د معلوليت د ملي سروې د څارنې او د کيفيت د . ۴

 .تضمينونو په بھير کې مرسته کول
 
 

د کار وزارت د . ١
DMAC/UNMACA  او د

  احصاييې د مرکزي ادارې په مالتړ
د کار وزارت د . ٢

DMAC/UNMACA  او د
احصاييې د مرکزي ادارې په مالتړ 

د احصاييې / د کار وزارت. ٣
مرکزي اداره د 

DMAC/UNMACA په مالتړ 
د کار وزارت او د عامې روغتيا . ۴

په  DMAC/UNMACAوزارت د 
 مالتړ

د ھمغږۍ د څلورو غونډو . ١
  جوړول

د معلوليت د ملي سروې کاري . ٢
پالن او د سروې د وسايلو چمتو 

  کول
د معلوليت د ملي سروې تر . ٣

  سره کول او د معلوماتو را ټولول
په منظمه توګه د پوښتنو او . ۴

  ځوابونو لړۍ پر مخ بيول

  کال د دسامبر تر پايه ٢٠١۶د . ١
  کال د دسامبر تر پايه ٢٠١۶د . ٢
کال تر پايه منظم  ٢٠١٧د . ٣

  مالتړ
کال تر پايه منظم  ٢٠١٧د . ۴

  مالتړ

 ناامني/ روانې جګړې - 
  د حکومت د اداري پړاوونو اوږدوالی - 
د حکومت د سرچينو او ژمنې ناکافي  - 

 والی
د جندر په باره کې حساس پروګرامونه  - 
په ليرې پرتو سيمو کې د ښځينه کافي (

 )ظرفيتونو نشتوالی

اړوندو وزارتونو او ادارو  - 
  سره وکالت او پرلپسې تعقيب 

د ټولنې اړيکې او ونډه  - 
  ډيرول

د معلوليت د ديتابيس په جوړولو . ۴
کې د کار وزارت، د عامې روغتيا 

وزارت او نورو وزارتونو او ادارو  
 سره مرسته 

د معلوليت د درجې د تصديقولو د الرښودونو او . ١
  . وسايلو په بياکتنه کې مرسته

له قربانيانو سره د مرستې د ملي / د معلوليت. ٢
 ديتابيس په جوړولو کې مرسته

د عامې روغتيا وزارت، د کار . ١
په  DMAC/UNMACAوزارت د 

  مالتړ
د کار وزارت د . ٢

DMAC/UNMACA په مالتړ 

د معلوليت د درجې د تصديقولو . ١
  الرښودونو منظورول/ د وسايلو

 د ديتابيس جوړول. ٢

  کال د اګست پای ٢٠١۶د . ١
 کال د دسامبر پای ٢٠١٧د . ٢

  اوږدوالید حکومت د اداري پړاوونو  - 
د حکومت د سرچينو او ژمنې ناکافي  - 

 والی
 

اړوندو وزارتونو او ادارو  - 
 سره وکالت او پرلپسې تعقيب

د اړوندو وزارتونو د ملي . ۵
لومړيتوبونو په رڼا کې د قربانيانو 

د معلوليت د اړوندو / سره د مرستې
فعاليتونو وړاندې کولو ته د مستقيمو 

لپاره د بودجې  برابرولوخدمتونو د 
 ځانګړي کول 

  د سکتوري وزارتونو د لومړيتوبونو پيژندل. ١
له قربانيانو سره د مرستې د پروژې د / د معلوليت. ٢

  سندونو په جوړولو کې مرسته
له قربانيانو سره / د سکتوري وزارتونو د معلوليت. ٣

  د مرستې د پروژو په پلي کولو کې مرسته
تخنيکي څانګو د وړتياؤ د سکتوري وزارتونو د . ۴

  لوړول
له قربانيانو سره د مرستې د لومړيتوب / د معلوليت. ۵

لرونکو پروژو د څارنې او ارزونې په چارو کې 
  مرسته

له قربانيانو سره د مرستې د پروژو د / د معلوليت. ۶
 پايښت لپاره وکالت او مالتړ

١ .DMAC/UNMACA  د
  سکتوري وزارتونو په مالتړ

٢ .DMAC/UNMACA  د
  سکتوري وزارتونو په مالتړ

ھمکارې ادارې او سکتوري . ٣
 DMAC/UNMACAوزارتونه د 

 په مالتړ
۴ .DMAC/UNMACA  د

  سکتوري وزارتونو په مالتړ 
سکتورژ وزارتونه د . ۵

DMAC/UNMACA  د سکتوري
 وزارتونو په مالتړ په مالتړ

۶ .DMAC/UNMACA  د
سکتوري وزارتونو او نورو ملي 

 کميټو په مالتړ

د سکتوري وزارتونو د پروژو . ١
  . او لومړيتوبونو پېژندل

د منظم تخنيکي مالتړ وړاندې . ٢
  کول او د پروژې د اسنادو جوړول

. د پيژندل شويو پروژو پلي کول. ٣
په سکتوري وزارتونو کې د . ۴

  تخنيکي وړتيا پياوړي کول
ارزونې د منظمو  د څارنې او. ۵

  . او ګډو غونډو کتنو تر سره کول
 غونډو جوړول ٢٠د وکالت د . ۶

  ھر کال د دسامبر په پای کې. ١
  د اړتيا په صورت کې. ٢
  د پروژې د پالن پر بنسټ. ٣
  پرلپسې. ۴
  په ھره ربع کې. ۵
 کال پای ٢٠٢٠د . ۶

د حکومت د سرچينو او ژمنې ناکافي  - 
 والی
 

او ادارو اړوندو وزارتونو  - 
 سره وکالت او پرلپسې تعقيب
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 )دوام(د مقصدونو او کاري پالنونو جدول  –الف ضميمه 
 د جندر او تنوع مدغمول: څلورمه موخه

 

 د خطر کمول د خطر شرح مھم پړاوونه استراتيژيک شاخصونه مسؤوله مرجع کاري پالن مقصد

د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام د . ١
 د پاليسي جوړولجندر او تنوع 

له اړوندو دولتي ادارو سره د تفاھم ليک السليک . ١
  کول
  د جندر د ادغامولو د استراتيژي مرور کول. ٢
په ماين پاکۍ کې د جندر د الس ته راوړنو او . ٣

  ننګونو بررسي کول
د ھمکارو ادارو اواړوندو وزارتونو د جندر اړوند . ۴

  سندونو باندې مرور کول
  د پاليسي تدوينولد جندر او تنوع د ادغامولو . ۵
 جندر او تنوع لپاره د بودجې ځانګړي کول. ۶

1. UNMACA/DMAC 
2. UNMACA , IPs & DMAC 
3. UNMACA/DMAC, 
 درييمګړې ادارې
 درييمګړې ادارې .4
5. UNMACA/GWG 
6. UNMACA/DMAC 

  د تفاھم ليکونو السليک کول. ١
٢ .GMS بياکتنه  
  ارزونې د رپوټ بشپړولد . ٣
د کتل شويو او بشپړو شويو . ۴

  سندونو په اړه رپوټ ورکول
  د پاليسي د مسودې جوړول. ۵
 د بودجې ځانګړي کول. ۶

  کال د جون پای ٢٠١۶د . ١
  کال د جون پای ٢٠١۶د . ٢
  کال د اګست پای ٢٠١۶د . ٣
  کال د اګست پای ٢٠١۶د . ۴
  کال د سپتامبر پای ٢٠١۶د . ۵
  کال د مې پای ٢٠١۶د . ۶

  د حکومت د اداري پړاوونو اوږدوالی - 
د درييمګړي لوري له خوا د ارزونې - 

  لپاره د بودجې نشتوالی
 بې ثباته وضعيت UNMACAد  - 
 

له خوا له  DMACد  - 
وزارتونو سره په پرلپسې 
  توګه د موضوع تعقيبول

بديل به يې د افغانستان د  - 
ماين پاکۍ پروګرام د جندر 

  ډله ويکاري 
ژمنه ترالسه  DMACد  - 

  کول
  

د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام . ٢
په بيالبيلو برخو کې د ښځو، معلوليت 
لرونکو کسانو او د نورو منزوي شويو 

 کسانو په دنده ګومارل

له ھغو سازمانونو سره د اړيکو جوړول کوم چې د . ١
وړتياؤ د لوړولو،معلوليت او ښځو په برخه کې کار 

  کوي
د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام له خوا دندې ته د . ٢

  چمتو کېدلو د روزنيزو پروګرامونو جوړٻدل
د افغانستان د ملکي خدمتونو د قانون پر بنسټ . ٣

  مثبت تبعيض کول
د ښځو او معلوليت لرونکو وګړو لپاره د سھميې د . ۴

  سيستم په نظر کې نيول
د ماين پاکۍ په ھکله د دولتي او نادولتي ادارو د . ۵

 .  پوھې کچې لوړول

1. DMAC/UNMACA & نورې
 ادارې
2. DMAC/UNMACA & نورې
 ادارې
3. DMAC/UNMACA & نورې
 ادارې
4. DMAC/UNMACA & نورې
 ادارې
5. DMAC/UNMACA & نورې
 ادارې

د اړوندو شبکو پيژندل او . ١
  جوړول

جوړولو او  د روزنيزو پکيجونو. ٢
  برابرول

د ملکي خدمتونو د قانون پر . ٣
  بنسټ د مثبت تبعيض کول

د ملکي خدمتونو د سھميو . ۴
  رعايتول

د افغانستان د ماين پاکۍ . ۵
پروګرام په اړوندو پروګرامونو 
 کې د ښځو د ګډون د کچې لوړول

کال د اپريل له پيل  ٢٠١۶د . ١
  کال تر پايه پورې ٢٠٢٠څخه د 

ال د اپريل له پيل ک ٢٠١۶د . ٢
  کال تر پايه پورې ٢٠٢٠څخه د 

  د دسامبر پای ٢٠١۶د . ٣
  د دسامبر پای ٢٠١۶د . ۴
کال د اپريل له پيل  ٢٠١۶د . ۵

 کال تر پايه پورې ٢٠٢٠څخه د 

د اړيکو ټينګولو لپاره د سرچينو  - 
  نشتوالی او د فرصتونو نشتوالی

  ممکنه عملياتي ټکرونه - 
  نه ارادهد په دنده ګومارونکو  - 
  د قانون کمزورې واکمني - 
/ فرھنګي، ټولنيز او امنيتي خنډونه - 

 تخنيکي وړتياوې

  له دونرانو سره وکالت - 
  ځانګړي الرښودونه - 
  وکالت او دوامداره اړيکې - 
/ وکالت/ د پوھاوي ورکول - 

  تنفيذ
له اغيزمنو الرو پوھاوی  - 

 ورکول

د جندر او تنوع پر وړاندې د . ٣
پروژې د مديريت ترويجول حساسې د 

پيژندنه، طرحه، پلي کول، د اغېزو (
 )ارزول

د پروپوزلونو په ارزونې کې د حد اقل معيارونو په . ١
  کارول) ب٢الف يا ٢(توګه د جندر د مارکرونو 

) ب٢الف يا ٢(په سيمه کې د جندر د مارکرونو . ٢
 پلي کول

1. DMAC & UNMACA 
2. IPs  

د په ارزونو کې د جندر . ١
 مارکرونو په نظر کې نيول

  کال اپريل ٢٠١۶د . ١
کال له جون څخه  ٢٠١۶د . ٢

 وروسته جاري 

له بيالبيلو الرو څخه  -  فرھنګي، ټولنيز او امنيتي خنډونه - 
 پوھاوی ورکول

د جندر او تنوع د مسايلو په اړه د . ۴
افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام او د 

پوھې دغه پروګرام د ھمکارو ادارو د 
 کچه لوړول

  د رسنيزو له الرې پوھاوی ورکول. ١
 د بيالبيلو ټولنيزو محافلو له الرې پوھاوی ورکول. ٢
 د بودجې تخصيص ورکول. ٣

1. DMAC/UNMACA & IPs
2. DMAC/UNMACA & IPs 
3. DMAC/UNMACA & IPs 

جندر په ماين پاکۍ کې په . ٢او  ١
  پراخه کچه پيژندل کيدل

 کولد بودجې ترالسه . ٣

کال له مې څخه  ٢٠١۶د . ١
  وروسته جاري

کال له مې څخه  ٢٠١۶د . ٢
 وروسته جاري

 کال د اپريل پای ٢٠١۶د . ٣

  د بودجې نشتوالی - 
 فرھنګي، ټولنيز او امنيتي خنډونه - 

د بودجې د ترالسه کولو  - 
  لپاره وکالت

له بيالبيلو الرو پوھاوی  - 
 ورکول

د ھمغږۍ په ميکانيزمونو کې د . ۵
جندر او تنوع په نظر کې نيول کېدل 

پرتله ييز نمبر کارت، تر ماين پاکۍ (
 )وروسته د اغېزو کتنه او داسې نور

د پرتله ييز نمبر کارت، له ماين پاکۍ وروسته د . ١
اغيزو د ارزونې او نورو الرو څخه جندر او تنوع ته 

  بياکتنه او مدغمول 
او تنوع د ھمغږۍ په ټولو پروګرامونو کې د جندر . ٢

 د ادغام استازيتوب کول

1. DMAC/UNMACA (MIS 
unit)  او د ھمکارو ادارو د جندر
 فوکل پاينت
2. DMAC/UNMACA and IPs  

د جندر او تنوع د ادغامولو د . ١
پاليسۍ له مخې د رپوټ ورکولو د 

بياکتنه او فورمو او سندونو 
  منظورول

د جندر او تنوع پاليسي په . ٢
 پراخه کچه خپرول

  کال د جون پای ٢٠١۶د . ١
کال له اپريل څخه د  ٢٠١۶د . ٢

 استراتيژيک پالن تر پايه پورې

د سيمې په کچه د فورمونو د کارولو  - 
 پر وړاندې فرھنګي محدوديتونه

په ټولنه کې د اغيزمنو  - 
نھادونو له الرې پوھاوی 

ورکول او اړيکې ټينګول او 
  په دوامداره توګه تعقيب

د ښځينه ساحوي  - 
 کارکوونکي پياوړي کول
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د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام د . ۶
مؤسسو دننه د جندر او تنوع د 

او جوړول ) يا واحدونو(ديپارتمنتونو 
د جندر اړوندو فعاليتونو لپاره د 

 بودجې ځانګړي کول

په تشکيالتو کې د جندر او تنوع د ديپارتمنتونو . ١
  شاملول

لپاره د دندو د اليحو د ديپارتمنت د کارکوونکو . ٢
  جوړول

د جندر او تنوع څآنګې لپاره د اھليت لرونکو . ٣
  کسانو په دنده ګومارل

د (ھر کال د اړتيا وړ بودجې تخصيص ورکول . ۴
جندر او تنوع د فعاليتونو لپاره بايد د ټولو پروژو په 

 )بودجه کې مالحظات موجود وي

1. DMAC/UNMACA and all 
IPs 

د دغه ديپارتمنت په تشکيل کې . ١
  اضافه کول

  د دندو ځانګړې اليحه جوړول. ٢
لږ تر لږه د يوه په شرايطو . ٣

  برابر کارکوونکي استخدامول
د ځانګړې بودجې تخصيص . ۴

 ورکول

  کال د جون پای ٢٠١۶د . ١
  کال د مې پای ٢٠١۶د . ٢
  کال د جوالی پای ٢٠١۶د  ٣
 کال د اپريل پای ٢٠١۶د . ۴

  پړاوونو اوږدوالید حکومت د اداري  - 
د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام په  - 

  جګپوړو چارواکو کې د ارادې نشتوالی
  د نظرونو اختالف - 
  د دونرانو ترجيحات - 
 

د افغانستان د ماين پاکۍ  - 
پروګرام په ھمکارو ادارو 
کې د جندراو تنوع د ادغام 

لپاره د تشکيالتي بدلونونو د 
اړتيا په باب له لوړپوړو 

/ لتي چارواکو سره وکالتدو
 البي او پوھاوی ورکول

د جندر د ديپارتمنتونو د وړتياؤ . ٧
لوړولو ته دوام ورکول او د جندر او 

تنوع د ادغام د پاليسۍ په پلي کولو کې 
 د ھغوي د رول لوړول

د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام ته قناعت ورکول . ١
ترڅو د جندر او تنوع ديپارتمنت د پريکړې کولو په 

  . اړوندو کچو کې په نظر کې ونيسي
د جندر او تنوع ديپارتمنت د  وخت په وخت. ٢

  .د وړتياؤ بررسي کول کارکوونکو
د جندر او تنوع د ديپارتمنټ غړو لپاره د وړتياؤ د . ٣

 لوړولو روزنيزو پروګرامونو جوړول
د ماين پاکۍ په شبکو کې په ملي او نړيواله کچه د . ۴

جندر او تنوع د اړيکو د ټينګولو لپاره د چينلونو 
  برابرول

په ملي او نړيواله (د ماين پاکۍ په محفلونو کې . ۵
د جندر او تنوع د کارکوونکو له ګډون څخه ډاډ ) کچه

  . ترالسه کول
او تنوع د کارکوونکو د وړتياؤ د لوړولو د جندر . ۶

 لپاره د ځانګړې بودجې تخصيص ورکول

1. DMAC/UNMACA  
2. MAPA 
3. MAPA 
4. DMAC/UNMACA and IPs 
5 ‐MAPA 
6. MAPA 
 
 
 
 
   

د جندر او تنوع د استازي . ١
  ښکيليدل

په دوره يي توګه د ظرفيتونو د . ٢
  ارزونې ترسره کول

اړتياؤ ته د ظرفيت د لوړولو . ٣
 ځواب ويل

 
  د اړيکو د شبکو جوړول. ۴
د ماين پاکۍ په پروګرامونو کې . ۵

  د جندر او تنوع د استازي رابلل
د وړتياؤ د لوړولو لپاھر د . ۶

 ځآنګړې بودجې تخصيص ورکول

  کال جوالی ٢٠١۶د . ١
  دوره يي کتنه ھر کال. ٢
  د اړتيا په وخت کې. ٣
  روان بھير. ۴
  روان بھير. ۵
 کالھر . ۶

د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام د  - 
 جګپوړو چارواکو نه ژمنتيا

البي او پوھاوی / وکالت - 
 ورکول
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چې د استراتيژيک پالن د جوړولو په بھير کې  ارګانونه او مؤسسېھغه  –ضميمه » ب«
 يې ګډون درلود

 
ارګانونو او مؤسسو د ماين پاکۍ د دغه ملي استراتيژيک پالن د جوړٻدو او بياکتنې په غونډو، ورکشاپونو او بحثونو کې الندې 

  :ګډون وکړ
 
AABRAR 
AAR – Japan 
ALSO 
AOAD 
ATC 
Mine Action Donors 
CCD 
COEWCA 
DAFA 
DAO 
DDG 
DFID 
DMAC 
FODD 
FWF 
GICHD 
HALO Trust 
HI 

ICRC 
KOO 
MCPA 
MDC 
MoE 
MoEc 
MoF 
MoI 
MoPH 
MRRD 
OMAR 
SADC 
SDA 
SIG/WRA 
UNMACA 
UNMACA 
UNMAS 
WDC 
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 اخځليکونهد افغانستان حکومت  –ضميمه » ج«
 

 د زر کلونو پراختيايي موخې
 

 ١٣٩۴کال پورې او ټول نور چاودٻدونکي توکي به تر  ١٣٩٢ټول ځای پرځای شوي دپرسونل ضد ماينونه به تر : موخه ٢٣
 له منځه يوړل شيکال پورې 
 23a:  د ډٻړو اغيزمنو شويو سيمو شمير 
 23a (alt): د خطر سيمه 
 23b:  د اغيزمنو شويو سيمو ټوليزه شمٻره 
 23c:   مستقيمه توګه له ماينونو څخه زيانمن شوي ديد ھغو افغانانو شمٻر چې په 
 23d:  د ماينونو او ناچاودٻدلو مھماتو د قربانيانو شمٻر 

 
کال پورې او ټول نور متروک چاودٻدونکي توکي به تر  ١٣٨۶ټول زيرمه شوي د پرسونل ضد ماينونه به تر : موخه ٢۴

  کال پورې له منځه يوړل شي ١٣٩١
 24a:   زيرمه شويو پرسونل ضد ماينونو شمٻرد له منځه وړل شويو 

  24b:  له جګړې څخه د پاتې چاودٻدونکو توکو د زيرمو شمېر چې بايد له منځه يوړل شي 
 

 (ANDS)د افغانستان د ملي پراختيا استراتيژي 
 

 )نھم مخ(امنيت 
شاوخوا پنځه زره افغانان د ماينونو د کال څخه راھيسې  ١٣٨٠ناچاودٻدلې توکې د افغانانو لپاره يو ستر ګواښ دی، څرنګه چې له 

واليتونو څخه يواځې دوه واليتونه په بشپړه توګه له ماينونو څخه  ٣۴اوس مھال د ھېواد له . چاودنې له امله مړه يا ټپيان شوي دي
 . پاک شوي دي

 
  )مخونه ۶١ – ۵٩(پنځم فصل 

  امنيت
کال څخه راھيسې شاوخوا پنځه زره افغانان د ماينونو د  ١٣٨٠چې له ناچاودٻدلې توکې د افغانانو لپاره يو ستر ګواښ دی، څرنګه 

واليتونو څخه يواځې دوه واليتونه په بشپړه توګه له ماينونو څخه  ٣۴اوس مھال د ھېواد له . چاودنې له امله مړه يا ټپيان شوي دي
  .پاک شوي دي

 
 )مخ ۶٠(ناقانونه وسله والې ډلې 

کې د وسلو او مھماتو د زيرمو شتون ھم يو ګواښ دی، ځکه چې د حکومت مخالفين يې د ترھګرۍ په بيالبيلو سيمو د افغانستان 
  . عملياتو لپاره کارولی شي

 
 مخ ۶١ –ماينونه او له جګړې څخه پاتې چاودٻدونکي توکي 

پتييل شوې وه چې . ماينونه او له جګړې پاتې چاودٻدونکي توکي د بنسټيزو جوړښتونو او اقتصادي بيارغونې لپاره ستر خنډونه دي
خو ال تر اوسه ھم ماينونه او مھمات د څلور . کال پورې د پرسونل ضد ماينونو ټولې زيرمې کشف او له منځه يوړل شي ١٣٨۶تر 

احصاييې ښودلې ده چې له . يواځې دوه واليتونه په بشپړه توګه له ماينونو او مھماتو پاک شوي دي. يميليونه افغانانو ژوند ګواښو
په بيالبيلو سيمو کې د د افغانستان . افغانان د ماينونو د چاودنې له امله مړه يا ټپيان شوي دي ۵٠٠٠کال څخه راھيسې کابو  ١٣٨٠

  . که چې د حکومت مخالفين يې د ترھګريزو عملياتو لپاره کارولی شيوسلو او مھماتو د زيرمو شتون يو بل ګواښ دی، ځ
 

 
 مخ  ۶١: د ناچاودٻدلو مھماتو له منځه وړل

ه جګړې پاتې چاودٻدونکو توکو د کال تر جدي پورې، د افغانستان د زر کلونو د پراختيايي موخو له مخې، په ماينونو او ل ١٣٨٩د 
کال تر پايه به ټول خطرناکه، د استفادې نه وړ او اضافي مھمات له منځه وړل شوي  ٢٠١٠لږ شي؛ د  ٪٧٠ککړې سيمې اندازه به 

بله . ځمکه پاکه شوې وي ٪٩٠کال پورې په ماينونو او له جګړې پاتې چاودٻدونکو توکو څخه  ١٣٩١موخه دا ده چې تر . وي
. اوتاوا کنوانسيون پر بنسټ تطھير شوی وي کال پورې ټول ځای پرځای شوي د پرسونل ضد ماينونه د ١٣٩١موخه دا ده چې تر 

کال د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام د لېږد له ضرب األجل څخه ھاخوا به ھم د ماينونو او له جګړې پاتې  ٢٠١٣ښايي د 
 . چاودٻدونکو توکو د له منځه وړلو ظرفيت  ته اړتيا وي

 
 )۶٧د افغانستان د ملي پراختيا استراتيژي (د امنيت په سکتور کې د مشترکو مسايلو مدغمول  .جدول ۵.١
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 رياليچاپ
د داياګ او د ماينونو او ناچاودٻدلو مھماتو د پاکولو د پروګرامونو پلي کول ترڅو په امنيت کې ښه والی راشي او ددې شونتيا 

 . و پراختيا لپاره کار واخيستل شيرامنځ ته شي چې له دغو ځمکو څخه بيرته د کرنې ا
 

 ): مخ ١٢٩(امنيت او اقتصادي خطرونه 
افغانستان په ماينونو يو له تر ټولو ډٻرو ککړو . دوامداره ناامنۍ مرګ ژوبله را منځ ته کړې او خلک يې کډوالۍ ته اړ کړي دي

وروستنۍ سروې . نو ته مرګ ژوبله واړولهکسا ۶١کال کې ماينونو په مياشت کې په اوسط توګه  ١٣٨۵په . ھېوادونو څخه دی
(NRVA 1386 ) نفوس بيوزله دي او د  ٪۴٢اټکل کړی چې په افغانستان کېCBN اټکل . د بيوزلۍ له کرښې الندې ژوند کوي

افغانستان د نړۍ په کچه يو له ھغو ھٻوادونو څخه دی چې د نفوس زياته . کٻږي چې د غذايي بيوزلۍ کچه تر دې ھم لوړه وي
په  د کار په شرايطو برابر کسان ٪۴٠شاوخوا . برخه يې ماشومان دي، او کم شمٻر د کار په شرايطو برابر نفوس يې کار کوي

 . دغه ھٻواد کې وزګار دي
 

  (2013 – 2009)ي کاري پالنمل
 

  )مخ ٢٠٠(امنيت : رکن
 امنيت: سکتور

مسؤوله  مھال ويش کتګوريد پاليسي اقدامونه او کړنې متوقعه پايلې
 مرجع

د ناچاودٻدلو مھماتو له امله د رامنځ ته 
کٻدونکې مرګ ژوبلې د کچې کمٻدل؛ 

کمول د اغٻزمنو شويو ټولنو د شمٻر 
 او د خونديتوب د تدابيرو ډٻرول

په ماينونو او مھماتو ککړه  ٪٩٠کال پورې  ١٣٩١تر 
کال پورې  ١٣٩١بله موخه دا ده چې تر . سيمه پاکول

ټول ځای پرځای شوي د پرسونل ضد ماينونه تطھير 
.  شي

‐2008 پراختيا
2013 

د بھرنيو 
چارو 
 وزارت

مھمات به له  خطرناکه، د استفادې نه وړ او اضافيټول 
  . منځه يوړل شي

‐2008 پراختيا
2013 

د بھرنيو 
چارو 

وزارت؛ د 
کورنيو 
چارو 
 وزارت
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  له حکومت سره د اړيکو الرې: ضميمه» د«
 

 : د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام د افغانستان حکومت سره له الندې الرو په اړيکه کې دی
 

له ټولو اړوندو وزارتونو او خپلواکو ادارو سره د  DMAC/UNMACAله پراختيا سره د ماين پاکۍ د تړلو له اړخه،  .1
 : غونډو او ورتګ له الرې د اړيکو يو ميکانيزم را منځ ته کړ، چې پايله يې په الندې ډول ده

 کابو په ټولو وزارتونو کې اړيکتيايي کسان يا فوکل پاينټونه ټاکل شوي دي 
 درې مياشتۍ د ھمغږۍ غونډې په منظمه توګه جوړٻږي 
 DMAC/UNMACA  د وزارتونو او پراختيايي سکتورونو له خوا پالن شوې پروژې د ھغو د غوښتنې پر بنسټ

 . بررسي کوي
 

 : په استراتيژيکو سندونو کې د ماينونو او له جګړې څخه د پاتې چاودٻدونکو توکو د شاملولو په تړاو .2
 DMAC/UNMACA ي ډلې غړی دی چې د اقتصاد وزارت له خوا د زر کلنو موخو د لس کلن رپوټ د ھغي کار

 . لپاره جوړه شوې ده
  مونږ له اړوندو وزارتونو سره پهPSP, NPPs,  SDG, New Deal  او نورو کې د ماينونو او له جګړې پاتې

 . چاودٻدونکو توکو د ننګونو د شاملولو لپاره په اړيکه کې يو
 

 د معلوماتو شريکول .3
 د ايميل له الرې ټولو فوکل پاينټونو ته د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام د خبرپاڼې او معلوماتي پاڼو لٻږل 

 
 : په سيمه ييزه کچه د اړيکو الرې .4
 د والي په دفتر کې د واليت د پراختيايي کميتې د غونډو جوړول 
 د پوھنې، بنسټيزو جوړښتونو او ملي سرچينو سکتوري غونډې 
  د واليتي کميټې غونډېپٻښو سره د مبارزې 

   
 د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام سره د حکومت مرستې .5
 د ھمکارو ادارو ټاکلو سيمو ته چاودٻدونکو توکو په لٻږلو کې د کورنيو چارو وزارت مرسته 
  بودجه( تائيدیرپوټ ) بيالنس(د ھمکارو ادارو د چاودٻدونکو توکو د لګښتونو( 
  بلنداژونو په خوندي کولو کې د کورنيو چارو وزارت مرستهد 
  ته د ھمکارو ادارو د پرمختګ د شپږ مياشتنيو رپوټونو تاييديد اقتصاد وزارت 
  دDMAC له خوا ھمکارو ادارو سره په سيمه کې د ھغو د ستونزو په ھوارولو کې مرسته 

 واليتي ادارو ته د ھمکارو ادارو په ورپيژندلو کې مرسته 
  لپاره د بھرنيو اتباعو د سفر الره ھوارول) روزنيز پروګرامونه، ورکشاپونه(په افغانستان کې د پروګرامونو 
 له خوا د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام سره د رھبرۍ، ھمغږۍ او په ملي، د مبارزې د ملي ادارې  د پٻښو پر وړاندې

 . کې مرستهسيمه ييزه او نړيواله کچه د پروګرامونو په دايرولو 
 DMAC  د حکومتي ادارې په توګه د ځمکې د سپارلو بھير تاييدوي 

 د بھرنيو چارو وزارت د ماين پاکۍ اړوند ھر ډول معاھدې او تفاھم ليکونه السليک او تصويبوي . 
 د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام د حکومت له الرې د کنوانسيونونو رپوټونه جوړوي، تاييدوي او سپاري . 
 کابينه کې د ماين پاکۍ لپاره البي کول په 
 د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام لپاره د سرچينو د سمبالولو رھبري کول 
 د ماين پاکۍ د ملي استراتيژيک پالن د تاييدولو د بھير مشري کول 
 DMAC د يوې حکومتي مرجع په توګه باالخره د ماين پاکۍ مؤسسو لپاره د اعتبار ليک د ورکولو بھير پيل کوي . 

  دAMAS  د نھايي کولو په بھير کې دANSA مرسته 

 DMAC  دIED ضد استراتيژي د پلي کولو په اړه د ملي امنيت د شورا په غونډو کې ګډون کوي . 

 DMAC/UNMACA په واليتي پراختيايي پالنونو کې د ماين پاکۍ د شاملٻدلو لپاره الره ھواره کړې ده . 

  د پٻښو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې واليتي دفترونه د ماين پاکۍ يو فوکل پاينټ لري چې د ماين پاکۍ چارې د
 . واليت په کچه ھمغږې کوي

 


