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د افغانستان اسالمی جمهوریت
د ستندرد ملی اداره " انسا "



ستندرد ملی
ارتباط با مردم محل

سال9316

حق طبع ونشر محفوظ است

.ستندرد ملی ارتباط با مردم محل ماین پاکی براساس ستندردبین المللی ماین پاکی ا قتباس و تدوین گردیده است
The National Standard of Community Liaison Mine Action has been adopted from
the standard of IMAS.

فهرست

صفحه

پیشگفتار

الف

مقدمه

ب

کمیته تخنیکی ملی

ج

منظور شده

د

اختصارات

ﻫ

معرفی ،ﻫدف،مقا صد  ،وظایف پرسونل ارتباط با مردم
نقش ارتباطات با مردم محل در امور ماین پاکی و نماینده گان محل
تأمین ارتباطات با مردم محل قبل از اجرای عملیات ماین پاکی و ارتبا طات با مردم محل در جریان روند ﻫای
پاکسازی و رﻫا سازی زمین
تسلیم دﻫی سا حه  ،ارتباطات بامردم محل و کا ﻫش خطرات  ،بررس ﻫای قبل و بعد از ّا کسازی ماین ﻫا و
گزاارش دﻫی
ضمیمه الف
مأخذ
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پیشگفتار
اداره ملی ستندرد (انساا یگاناه مرجاا باا صاتحیت تادوین ساتندرد ﻫاای ملای در افیانساتان میباشاد .ساتندرد ﻫاای ملای در مطابقات
بااا سااتندرد ﻫااای منطقااوی بااین المللاای و بااا در نظاار داشاات شاارایر عیناای اقتصااادی و تیااارتی در کشااور انکشاااف ماای یابنااد .تاادوین
ستندرد ﻫای ملی بر مبنای حکم ماده نهم قانون ستندرد و طرزالعمل فعالیت کمیته ﻫای تخنیکی صورت میگیرد.
کمیته ﻫاای تخنیکای تادوین ساتندرد متشاکل از ادارات یاربر دولتای ،ساکتور خصوصای ،مراجاا علمای و اکادمیا میباشاند .تادوین
ی ا سااتندرد ملاای باار اساااس درخواساات یکاای از جوانااو یااربر و یااا اولویاات بناادی کمیتااه در دسااتور کااار کمیتااه تخنیکاای شااامل
میگردد .مسوده ستندرد ﻫای ملی توسر گارو ﻫاای کااری مو ظاف در مطابقات باا یکای از ساتندرد ﻫاای باین المللای در ﻫماین زمیناه
کااه در کمیتااه تخنیکاای باار ن توافا شااده باشااد ترتیااو شااده و متعاقبااا مسااوده ابتاادایی در کمیتااه تخنیکاای مااورد بحاار قاارار گرفتااه
نهااایی میشااود .ﻫرگاااه تعاادیتت و تحریفااات عمااده در سااتندرد بااین المللاای رونمااا نگردیااده باشااد جهاات کسااو منظااوری از طریاا
داراالنشای ستندرد به شاورای عاالی ساتندرد تقادیم میگاردد .ﻫرگااه در ساتندرد باین المللای تعادیتت و تحریفاات عماده وجاود داشاته
باشد بارای مادت شصات یاوم جهات نظار خاواﻫی باه نشار میرساد .ساتندر د ملای بعاد از منظاوری شاورای عاالی ساتندرد طباا و نشار
گردیده و ﻫکذا شامل میموعه ستندرد ﻫای ملی افیانستان میشود.
ستندرد ملای ارتباطاات باا ماردم محال در کمیتاه تخنیکای ملای تادوین ساتندرد ﻫاای مااین پااکی( ANSA/TC16تادوین گردیاده
است.
متن ی ستندرد ملی در کل یاا قساما میتواناد در مقاررات تخنیکای مربوطاه شاامل گاردد .اماا بایاد اطمیناان حاصال شاود کاه خارین
چا ستندرد ملی بکاار گرفتاه شاده اسات .ﻫار ساتندرد ملای نخسات یا ساان بعاد از منظاوری ن و متعاقباا در ﻫار ساه ساان ماورد
تیدید نظر قرار گرفته میددا طبا و نشر میگردد.
حا چااا و نشاار سااتندرد ﻫااای ملاای باارای اداره ملاای سااتندرد محفااو بااوده و تنهااا نسااخه اصاالی سااتندرد کااه از اداره ملاای سااتندرد
خریداری شده باشد مدار اعتبار بوده و بر ن استناد شده میتواند.
اداره ملی ستندرد در قباان اساتفاده از نساخه ﻫاای منساوت یاا تعادیل شاده ساتندرد ملای افیانساتان از جاناو نهااد ﻫاای دولتای و یار
دولتی ﻫیچگونه مسولیت ندارد.
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مقدمه
بدینسو به پیمانه ای وسیا مورد استفاده قرار گرفته اند .نیرو ﻫای روسی و نیروﻫای افیانی
ماین ﻫا در افیانستان از از جنگ ﻫای سان
که از حمایت نیرو ﻫای روسی برخوردار بودند عمدتا ماین ﻫای ضد پرسونل را فرش نموده در حالیکه میاﻫدین بمنظور مختل ساختن جریاان
سیر و حرکت تان ﻫا و وسایر نقلیه قوای روسی و دولت نزمان از ماین ﻫای ضد تان کار میگرفتند .استفاده از ماین ﻫای ضد پرسونل و ضد
تان درجریان جنگ ﻫای داخلی بعدا نیز به شدت ادامه یافت که باالثر از حادثه یازدﻫم سپتامبر ،عملیات نظامی قوای ایتتف بین المللی نیاز
باعر تراکم ﻫر چه بیشتر مهمات باقیمانده از جنگ در کشور گردید.
لودگی وسیا کشوربه ماین ﻫا ومهمات باقیمانده ازجنگ ،تاثیرات ناگوار قابل متحظه اجتماعی و اقتصادی را بهمراه داشت .موجودیت ماین ﻫا
باعر کاﻫش زراعت ،افزایش ﻫزینه ترانسپورت و اییاد موانا فراراه بازگشت عودت کنندگان و استقرار میدد نها گردید .برعتوه تاسیسات عامه
از قبیل مکاتو ،مراکز صحی  ،فابریکات ،وﻫزار ﻫا ﻫکتار زمین زراعتی به سبو موجودیت ماین ﻫا از استفاده باز ماندند .ماین ﻫای وسر و کنار
جاده که توسر نیرو ﻫای درگیر به ﻫدف جلوگیری از پیشروی جناح مقابل کارگذاری شده بودند منیر باه اییااد محادودیت ﻫاای جادی در
ترانسپورت گردیده انتقان اموان وﻫمچنان تاثیرات سو باالی انسان هاگردیده وباعر کشته شادن و زخمای شادن تعاداد قابال متحظاه انساانها
نیزگردید.
باوصف پیشرفت ﻫای چشمگیری درعرصه ماین پاکی ،در حان حاضر افیانستان ﻫنوز ﻫم یکی از کشور ﻫای دارای بلند ترین سطح لاودگی باا
متری ساحات ملوث با ماین زندگی میکنند .ﻫشتاد فیصد سااحات
ماین و مواد منفیر ناشده میباشد .بیش از ی میلیون افیان در فاصله
باقیمانده ملوث با ماین و مهمات باقیمانده از جنگ زمین ﻫای زراعتی را از دسترس خارج ساخته اند که ی مانا عمده در کشوریکه حدود
متری زیربناﻫای مهام
فیصد مردم در سکتور زراعت مصروف میباشند ،پنداشته میشود .ی قسمت عمده ساحات ملوث با ماین در فاصله
مانند سیستم ﻫای بیاری ،سرک ﻫا ،مراکز صحی ،کمپ ﻫای بییا شدگان داخلی ،میدان ﻫای ﻫوایی ،لین ﻫای برق و پل ﻫا موقعیت دارند.
بمنظور ارایه خدمات ماین پاکی با کیفیت عالی و دادن اطمینان به استفاده کنندگان ،تمویل کنندگان ،سکتورﻫای انکشافی و دولت افیانساتان
ریاست انسیام وﻫمآﻫنگی تطهیر ماین تدوین ستندردﻫای ماین پاکی را برای پروگارام مااین پااکی افیانساتان ااز نماود .ریاسات انسایام
وﻫماﻫنگی تطهیر ماین به نمایندگی دولت افیانستان ،به کم مرکز بین المللی ژنیوا برای مااین پااکی بشردوساتانه ) (GICHDوﻫمچناان
سهم گیری فعان مو سسات ملی وبین المللی ماین پاکی که در افیانستان فعالیت دارند مسولیت ساختن ستندرد ﻫای ماین پااکی افیانساتان را
به عهده گرفت.
تصمیم اتخا گردیاد تاا باا اییااد
با امضای تفاﻫم نامه میان ریاست انسیام وﻫماﻫنگی تطهیر ماین و ادراه ملی ستندرد (انسا در سان
کمیته تخنیکی ملی تدوین ستندرد ﻫای ماین پاکی ( ANSA/TC16ستندرد ﻫای مربوطه از طری کمیته متذکره طی مراحل و منحیار
ستندرد ﻫای ملی افیانستان مورد استفاده قرار گیرد.
مسوده ستندرد ارتباطات با مردم محل ماین پاکیتوسر ریاست انسیام وﻫمآﻫنگی تطهیر ماین ترتیو ودر اولویت کاری کمیته تخنیکی ملای
تدوین ستندرد ﻫای ماین پاکی قرار گرفته وازطری کمیته تخنیکی ملی ستندرد ﻫای ماین پاکی نهایی گردید .
ستندرد ملی ارتباطات با مردم محل مهمترین بخش در عملیات ماین پاکی شمرده میشود کاه ازطریا ن میتاوان ﻫمااﻫنگی الزم وتشاری
مساعی را بین تیم ﻫاى ماین پاکی ،نماینده گان مردم محل ،مالکین زمین و دوایر دولتی را تا مین نموده اطتعات ومعلومات مربوطه را شری
نمایند .ارتباطات با مردم محل دررابطه با عملیات ماین پاکی ی ساحه درتمام مراحل روند فعالیت ﻫاى ماین پاکی ماورد اساتفاده قرارگرفتاه
میتواند.
به منظور استفاده موثر تر از منابا موجود برای پاک سازی ساحات از وجود ماین ﻫا و مواد منفیرناشده وعرضه خدمات گاﻫی ازین خطارات و
ﻫمچنان حمایت از اشخاص دارای معلولیت ،ضرورت مبرم به داشتن سیستم مدیریت ارتباطات با مردم محل میباشد که بایاد ﻫماه موسساات
زیربر نرا در نظر گرفته و مطاب به مقتضیات این ستندرد امورات ارتباطات با مردم محل شان را ترتیو و تنظیم نمایند.

ب
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کمیته تخنیکی ملی
درجه تحصیل

اسم

اداره مربوطه

رییس
میر محمد

لیسانس انینیری ساختمانی

موسسه ماین پاکیMCPA

سکرتر

عنا یت اله شف

ریاست انسیام وﻫمآﻫنگی تطهیر ماین

مافوق بکلوریا

اعضا

برید جنران محمد شفیا بهیر

ماستر علوم تخنیکی

وزارت دفاع ملی

عبدالرازق ابراﻫیمی

ماستر طو

وزارت صحت عامه

میرمحمد شاکر سادات

ماستر ادبیات

موسسه ماین پاکیG4S

سمونوان محمد محسن خالقیار

لیسانس اکادمی پولیس

وزارت امور داخله

پیر محمد پارسا

لیسانس تاریخ

ریاست عمومی اداره ملی حفاظت محیر زیست

دگرمن عابدالرحمن

لیسانس انیینری

قوماندانی اکادمی نظامی

پوﻫنیارسمونمل روح اهلل حفیظی

لیسانس انیینری

قوماندانی اکادمی پولیس

میرزا محمد احمدی
محمد صف رحیمی
محمد طاﻫر مطیا
اولیا مایار
سید قاسم مروت
شاه ولی ایوبی
احمد فواد شریفی
گل قا مرزایی
محمد ظاﻫر پارسا

لیسانس نظامی
لیسانس اقتصاد
لیسانس انیینری نظامی
دیپلوم انیینری میخانی
لیسانس حربی پوﻫنتون
لیسانس اقتصاد
محصل حقوق
بکلوریا
بکلوریا

موسسه ماین پاکیATC
موسسه ماین پاکیDAFA
موسسه ماین پاکیDDG
موسسه ماین پاکیHI
موسسه ماین پاکیHT
موسسه ماین پاکیMDC
ریاست عمومی امنیت ملی
ریاست عمومی اداره ملی مبارزه با حوادث
موسسه ماین پاکی استرلنگ

تحت نظر:
پوﻫنیار دکتور مییو الرحمن خطیر معاون تخنیکی اداره ملی ستندرد (انسا
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منظور شده توسط :شورای عالی ستندرد
رییس جلسه
جتلتمآب استاد محمد سرور دانش

معاون دوم ریاست جمهوری

معاون
داکتر نقیو اهلل فای

رییس عمومی اداره ملی ستندرد (انسا

اعضا
نییو اهلل وردک

معین عواید وگمرکات وزارت مالیه

محمد اسمعیل رحیمی

معین مسلکی وزارت تیارت وصنایا

عبدلوﻫاب باال کرزی

معین علمی وزارت تحصیتت عالی

داکتر سید ولی سلطان

معین پالیسی وزارت ترانسپورت

احمد جان نعیم

معین پالیسی و پتنگذاری وزارت صحت عامه

عبدالقدیر جواد

معین مالی و اداری وزارت زراعت ،مالداری و بیاری

دیپلوم انیینر احمد ولی شیر زی

معین تخنیکی وزارت فواید عامه

دیپلوم انیینر امرالدین سال

معین امور ساختمانی وزارت امور شهر سازی

سید احمد شاه سادات

معین تکنالوژی معلوماتی وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی

سر محق رحمت گل احمدی

معاون اکادمی علوم افیانستان

شهزاده مصطفی ظاﻫر

رییس عموم اداره ملی حفاظت محیر زیست

عبداهلل حبیو زی

شاروان کابل

احمد توفی داوری

معاون مالی و اداری ﻫیآت عامل اتاق ﻫای تیارت وصنایا

انیینر سید محرم سادات

رییس تخنیکی شاروالی ﻫا ارگان ﻫای محل

سکرتر:
دیپلوم انیینر وسیم قریشی رییس ارزیابی مطابقت وسرپرست معاونیت تخنیکی اداره ملی ستندرد (انسا

د
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اختصارات
ANSA
AS
TC
IMAS

اداره ملی ستندرد افیانستان
افیان ستندرد
کمیته تخنیکی
ستندرد بین المللی ماین پاکی

Afghan National Standards Authority
Afghan Standard
Technical Committee
International Mine Action Standard

ﻫ
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ستندرد ملی
ارتباطات با مردم محل
نوعیت ماین ﻫا و مهمات باقیمانده از جنگ و تاثیرات نهاا بااالی
جواما میباشد.
ﻫمچنان مقصد دیگار ن حصاون اطمیناان از ایان اسات کاه باا
نماینده گان محلی ﻫم از مردان و زنان در قسامت برناماه ریازی
فعالیت ﻫای ماین پاکی چه از نقطه نظر نیازمندی ﻫاای بشاری و
چه از نظر اقدامات انکشافی مشوره صورت گرفته و نهاا در تماام
این پروسه دخیل گردند تا باشد معلومات مؤثا را باا تایم ﻫاای
ماین پاکی شری سازند که بر مبنای ن فعالیت ﻫای ماین پاکی
بگونۀ موثر رﻫبری شوند و نیز از معلومات جما وری شاده بارای
تشخیص و تمرکز روی گروه ﻫای مشاخص معاروب باه خطار و
گرد وری دالیل موجه انسانی جهت تاوجیح فعالیات ﻫاای مااین
پاکی در ساحات مشخص استفاده بعمل ید.

 .۱معرفی
ارتباطات با مردم محل ی اصال اساتراتیکی اماور مااین پااکی
است .بنابراین تمام مؤسسات امور مااین پااکی کاه در افیانساتان
مصروف فعالیت ﻫستند مکلف اند تا بمنظور تبادلۀ معلومات میان
جواما متاثرشده ،موسسات ماین پاکی ،ریاست انسیام وﻫمآﻫنگی
تطهیر ماین و سایر نهاد ﻫای انکشافی مربوطه ارتباطات باا ماردم
محاال را برقاارار سااازند .ایاان تبادلااۀ معلومااات عماادتا راجااا بااه
موجودیت ماین ﻫا و مهمات باقیمانده از جناگ و تااثیرات باالقوه
نها باالی جواما میباشد .ارتباطات با ماردم محال باشانده گاان
محل را قادر میسازد تا در روند برنامه ریازی فعالیات ﻫاای اماور
ماین پاکی از ابتدای امر دخیل شوند و زمانیکه فعالیت ﻫای اماور
ماین پاکی در محل شان صورت میگیرد از ن گاﻫی داشته باشند
که شامل ماﻫیت و دوام وظایف و موقعیت سااحاتی میگاردد کاه
عتمت گذاری ویا پاکسازی شده اند.
ارتباطات با مردم محل میان تیم ﻫای مااین پااکی کاه در سااحه
توظیف گردیده اند و باشنده گان ﻫمان محتت که از مااین ﻫاا و
مهمات باقیمانده از جنگ متاثر میباشند ی نوع رابطاه را اییااد
مینماید و باعر اییاد ﻫماﻫنگی و ﻫمسویی میان نها در راساتای
بر ورده شدن اﻫداف ماموریت ماین پاکی میگردد.

 .۴وظایف پرسونل ارتباطات با مردم محل
وظایف عمده پرساونل مؤظاف بارای تاأمین ارتباطاات باا ماردم
محل قرار یل است:
الف :اساتفاده از ابازار مرباوط باه جماا وری اطتعاات از محال
بمنظااور جمااا وری معلومااات باارای فورمااه ﻫااای سااروی
تاثیرات.
ب:اسااتفاده از اباازار مربااوط بااه جمااا وری اطتعااات از محاال
بمنظااور جمااا وری معلومااات باارای سااروی ﻫااای پااس از
پاکسازی.

 .۲هدف
این معیار حد اقل مقتضیات برای تامین ارتباطات با ماردم محال
در افیانستان را تعیین می نماید .ارتباطات با مردم محال میتواناد
در تمام مراحل روند امور ماین پاکی مورد استفاده قارار گیارد تاا
اطمینان حاصل گردد که جواماا متااثر بصاورت کامال در تماام
فعالیت ﻫای امور ماین پاکی دخیل باوده و از ن گااﻫی دارناد و
نیز اطمینان حاصل نمایند که زمین یا منابعی که برایشان واگاذار
شده اند مصون ﻫستند .رﻫنمود معیاری حاضار چگاونگی تاامین
ارتباطات با مردم محل قبل از پاکسازی ماین ﻫا ،در جریاان ن و
بعد از پاکسازی ماین ﻫا و مهمات باقیمانده از جنگ ،خایر مااین
ﻫااا یااا تعیااین حاادود و ساارحدات ساااحات خطرناااک را توضاایح
مینماید.

د :احترام نمودن به افراد و نماینده گان اجتماع جهت جلوگیری از

 .۳مقاصد

بروز منازعات در محیر ﻫایی که گاﻫی پر تنش میباشند.

مقصد از تا مین ارتباطات با مردم محل عبارت از حصون معلوماات
مربوطه راجا به منطقه از نقطه نظر نفوس ،موانا و نگرانای ﻫاای
اجتماعی – اقتصادی بوده که در بر گیرنده ای معلومات راجا باه

یادداشت :احترام نمودن به دیگران به معنای تسلیم شدن کامال
به خواسته ﻫاای نهاا نمیباشاد مخصوصاا در شارایطی کاه ایان
خواسته ﻫا در میایرت با مقاصد مؤسسه قرار داشته باشند؛

ج :شری سااختن تیاارب و معلوماات راجاا باه ابعااد و جنباه
ﻫااای فرﻫنگاای و حساساایت ﻫااایی کااه باااالی اطتعااات یااا
چگاونگی جماا وری ن اثار دارنااد و اساتفادد مفیاد از تیااارب
و معلومات مذکور در کاار سااحوی و تاامین ارتباطاات باا ماردم
محاال .مشااوره دادن بااه مؤسسااۀ ماااین پاااکی راجااا بااه اینکااه
معلومات ماذکور چگوناه بایاد منحیار یا عامال اثار گاذار در
طرح و تطبی فعالیت ﻫاای ارتباطاات باا ماردم محال ماد نظار
باشاند تااا باشاد مؤسسااات مااین پاااکی تصاامیم گاﻫانااه اتخااا
نمایند.
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ﻫ :لبی گفتن به تقاضا ﻫای مدیران امور مااین پااکی مبنای بار
معاونت در ارتباطات با مردم محل در جریان روند پاکسازی

ﻫ  :شری ساختن معلومات باا نمایناده گاان محلای باه شامون
مردان ،زناان ،پساران و دختاران راجاا باه عملیاات پاتن شاده
ای ماااین پاااکی در ساااحه و دادن تعلیمااات گاااﻫی از خطاارات
ماین ﻫا به گرو ﻫای معروب به خطر در منطقه.
و :کماا بااا اجتماعااات در راسااتای مساااعی انکشااافی نهااا از
طری ا تااامین ارتباطااات بااا نهاااد ﻫااای انکشااافی ،برنامااه ﻫااای
معاوناات بااا قربانیااان ،برنامااه ﻫااای دادخااواﻫی و ماااین پاااکی
مبتناای باار جامعااه یااا سااایر ابتکااارات بااه رﻫبااری جامعااه بااا
درنظرداشت موازنه جندری.
تمام فعالیت ﻫای فاوق بایاد اطمیناان بدﻫناد کاه یا موسساۀ
ماااین پاااکی فعالیاات ﻫااای خااود را باار محااور نیازمناادی ﻫااای
حقیقی و شناخته شاده ای انساانی بارای ماردان ،زناان ،پساران
و دختااران و در ﻫمکاااری کاماال بااا شاارکا و مسااتفیدین پااروژه
انیام میدﻫد.

 .۵نقش ارتباطات با مردم محل در امور ماین پاکی

 .۶نماینده گان محلی

و:مطلا ساختن مو سسه ماین پاکی از ﻫر نوع نگرانی ﻫا و سواالت
مااردم یااا نماینااده گااان محاال در جریااان اجاارای فعالیاات ﻫااای
پاکسازی.
ز:در جریان قراردادن مردان و زنان (اگر ممکن باشد باشنده گان
محل و بزرگان محلی از جزیات کار در جریان تمام مراحال روناد
ماین پاکی.
یادداشت :اصطتحپرسونل ارتباطات با مردم محل به تایم ﻫاای
تعلیمات گاﻫی از خطرات ماین ﻫا ،تیم ﻫاای ساروی ،تایم ﻫاای
ماین پاکی و سوپروایزر ﻫا و تیم لیدر ﻫای تخریو مهمات و ماواد
منفیره و مدیران پروژه ﻫای ماین پاکی اطتق میگردد کاه بناابر
مقتضیات کاری و بمنظور تبادن معلومات با نمایناده گاان محلای
دید و وادید مینمایند.

نماینده گان محلی به شمون مردان و زنان معموال میتوانند راجا
به محل مناسو یا عنعنوی گردﻫم یی جهت متقات با مردم
محل و ﻫمچنان زمان مناسو برای متقات نها ،به پرسونل ماین
پاکی معلومات بدﻫند .افراد یل نماینده گان محلی محسوب
میگردند:

ارتباطااات بااا مااردم محاال در امااور ماااین پاااکی شااامل فعالیاات
ﻫای یل میباشد:
الففف:جمااا وری اطتعااات پیرامااون تاااثیرات اجتماااعی –
اقتصاااادی ،قربانیاااان حاااوادث انفیاااار مااااین ﻫاااا مهماااات
باقیمانااده از جنااگ و اطتعااات راجااا بااه ساااحات خطرناااک
قباال از اااز فعالیاات ﻫااای ماااین پاااکی .ﻫمچنااان جمااا وری
معلومااات در مااورد وضااعیت اجتماااعی – اقتصااادی پااس از
فعالیاات ﻫااای ماااین پاااکی بمنظااور اناادازه گیااری تاااثیرات و
تیییرات بشری ،انادوختن تیاارب از فعالیات ﻫاای مااین پااکی،
و تشوی انکشاف متداوم اجتماعی – اقتصادی

الف:اعضای شورا ﻫای محلی
ب :اعضای برنامۀ ﻫمسبتگی ملی
ج :مرین ساحوی مؤسسات یر دولتی ملی و بین المللی
د :بزرگان قومی
ﻫ :علمای دینی

ب:تامین ارتباطات باا ماردم محال باه شامون ماردان و زناان و
رﻫبران محلی و کم باا نهاا قبال از عملیاات مااین پااکی ،در
جریان ن و بعاد از عملیاات ماذکور جهات حصاون اطمیناان از
اینکه باه نیازمنادی ﻫاای محلای پاساخ گفتاه شاده و مشاوره و
گفتمان به سطح محل صورت میگیرد.

و :کارکنان و مرین صحی
ز:نهاد ﻫای حکومتی محلی
امکان دارد به لست فوق شماره ﻫای بیشتری نظر به چگونگی
ساختار ﻫای اجتماعی و نهادی جواما مختلف اضافه گردد.
نماینده گان محلی باید راجا به موضوعات یل معلومات داده
بتوانند:

ج :جما وری معلوماات راجاا باه سااحات خطرنااک ،ساروی و
عتمت گاذاری سا احات خطرنااک (در جاﻫایکاه مناساو باشاد
جهاات کم ا در تشااخیص و اولویاات بناادی فعالیاات ﻫااای الزم
پاکسازی

الف:حوادث انفیار ماین ﻫا و مهمات باقیمانده از جنگ
ب:نفوس منطقه ای متضرر شده
ج :منازعات روی ملکیت زمین و معلومات تاریخی راجا به
قریه جات یا شهر ﻫای ﻫمیوار ن

د:تامین ارتباطات با نهاد ﻫای دولتی ،موسسات یر دولتی،
موسسات ماین پاکی ،دفاتر سازمان ملل متحد و انیمن زنان اگر

د:امکانات دسترسی به مردم محل ،گروه ﻫای معروب به

موجود باشد ،جهت ﻫماﻫنگ ساختن فعالیت ﻫای انکشافی.

خطر و قربانیان.
ﻫ :دسترسی به ساختمان ﻫا و ساحات جیرافیایی
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پرسونل ارتباطاات باا ماردم محال بایاد یا دفترچاه ای ثبات
معلومااات محلاای را ساااخته و بااا پیشاارفت امااور ماااین پاااکی
معلومااات مربوطااه را در ن درج نماینااد .دفترچااه مااذکور بایااد
حاوی معلومات یل باشد:

و:ایفا نمودن نقش راﻫنمای قریه یا منطقه
ز :معرفی نماودن ساایر اشاخاص دارای معلوماات و مراجاا
مربوطه.

 ۱.۶دسترسی به اقلیت ها

الف :پتن کاری برای انکشاف زمین پاکسازی شده

باارای اینکااه نظریااات اقشااار مختلااف اﻫااالی یا محاال بدساات
مده باشاند ،پرساونل ارتباطاات باا ماردم محال بایاد باا گاروه
ﻫااای مختلااف مسااکون در محاال تماااس برقاارار نماینااد زیاارا
امکااان دارد نهااا در جلساااتی کااه در قریااه برگاازار میگردنااد
حضور بهم نرسانند .گروه ﻫای مذکور عبارت اند از:

ب:نتایج کلیدی بدست مده از سروی
ج :جزییات فعالیت ﻫای بعدی امور ماین پاکی
د :پیشرفت امور انکشافی پس از پاکسازی محل
ﻫ :درس ،شااماره تلیفااون یااا ایمیاال درس نماینااده گااان
محلی و شخصیت ﻫای کلیدی

الف:اقلیت ﻫای قومی قبایل

و:نقشه ای ساحات حااوی مااین ،سااحات پاکساازی شاده

ب:زنان ،پسران و دختران

و ساحات رﻫا شده

ج:افراد دارای معلولیت

ز :درس ،شاااماره تلیفاااون یاااا ایمیااال درس و تصاااامیم

د :کوچی ﻫا و افرادی که سب

زنده گی شان به کوچی ﻫا

مؤسسات یر دولتی ﻫمکار در عرصه ﻫای انکشافی

شبیه است (مانند شبانان و
ﻫ :افراد مربوط به سنین وجنس متفاوت (اعضای سالخورده

ح:سروی تخنیکی
ط :گزارشات پیشرفت ﻫای فعالیت ﻫای ماین پاکی.

و کم سن اجتماع .

 ۲.۷جمع آوری اطالعات بمنظور تعیین اولویت ها

 .۷ت امین ارتباط ات ب ا م ردم مح ل قب ل ا

پرسونل ارتباطات باا ماردم محال بایاد جماا وری معلوماات از
ﻫردو طبقاه یعنای کاور و انااث را در نظار داشاته باشاند .نهاا
میتوانناااد معلوماااات را از طبقا اه ای کاااور و اثااااث بصاااورت
مسااتقیم (از مااردان ،پسااران و دختااران و یاار مسااتقیم (از
زنااان از طریاا منااابا مختلااف بدساات بیاورنااد .کسااانیکه
منحیاار افااراد معااروب بااه بیشااترین خطاار شناسااایی میشااوند
باید در تمام مراحل مشاوره دﻫای دخیال گردناد .ﻫار ناوع خات
ﻫااای موجااود در معلومااات را میتااوان بااا اجاارای مصاااحبه ﻫااای
بیشتر با نماینده گان محلی تکمیل نمایند.

اجرای عملیات ماین پاکی
 ۱.۷جمع آوری اطالع ات قب ل ا عملی ات م این
پاکی
مو سسااات ماااین پاااکی بایااد اطتعااات اساساای راجااا بااه امااور
ماااین پاااکی و نیازمناادی ﻫااای وساایعتر انکشااافی جوامااا را
جما وری نمایناد تاا بتوانناد وظاایف را اولویات بنادی نماوده
و مقصد بشری عملیات ماین پاکی را تعیین نمایند.
یا موسس اه ای ماااین پاااکی قباال از شااروع نمااودن بااه جمااا
وری اطتعات اولیاه بایاد ابتادا تماام اطتعاات ثاانوی را جماا
وری نماید تاا باشاد نیازمنادی ﻫاا و اولویات ﻫاای اجتمااع باه
شاامون مااردان ،زنااان ،پسااران و دختااران را ت بیاات نمااوده و یااا
ﻫم اطتعاات موجاوده را باه اسااس نیازمنادی ﻫاای بالفعال ن
تیدیاد نماینااد .اینگونااه معلومااات بایاد از لساات ساااحات خطاار
مرکااز ماااین پاااکی ملاال متحااد باارای افیانسااتان سیسااتم
مدیریت معلومات برای امور ماین پاکی حاصل گردند.
پرسااونل ارتباطااات بااا مااردم محاال میتواننااد معلومااات را از
مردم محل باا اساتفاده از طرزالعمال ﻫاای ساروی نظیار فورماه
ﻫااای سااروی تاااثیرات سیسااتم ماادیریت معلومااات باارای امااور
ماین پاکی جما وری کنند.

 .۸ارتباطات با مردم محل در جریان روند های
پاکسا ی و رهای سا ی مین
الزم اساات ارتباطااات بااا مااردم محاال در جریااان عملیااات
پاکسااازی و رﻫااا سااازی زمااین در نظاار باشااند تااا اطمینااان
حاصاال گااردد کااه فعالیاات ﻫااای امااور ماااین پاااکی م ماارو
ثمااربخش ﻫسااتند .ﻫاادف از تااأمین اینگونااه ارتباطااات اینساات
که ی خر ارتبااطی ﻫمیشاه بااز باشاد تاا ماردم محال بگوناه
ای کاماال از اینکااه چااه کااار ﻫااایی صااورت میگیرنااد و در کیااا
صااورت میگیرنااد در جریااان قاارار داشااته و ﻫمچنااان مشااکتتی
کااه بوجااود ماای ینااد بااه اساارع وقاات مرفااوع گردنااد .پرسااونل
ارتباطاات بااا مااردم محال بایااد تااتش نمایناد تااا جهاات زدودن
خطر از محل و واگذاری دوبااره زماین و مناابا باه ماردم محال
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نمایند کاه ﻫمکااری و ارتباطاات ﻫاردو وجاود دارناد .ایان کاار
کم میکند تا عملیات ماین پاکی بوجه احسن اجرا گردد.
الزم اساات بااه افاارادی کااه در اطااراف ساااحه ای خطرناااکی کااه
در ن عملیات مااین پااکی صاورت میگیارد زناده گای ویاا ﻫام
کااار میکننااد راجااا بااه روش ﻫااای عتماات گااذاری ،لوحااه ﻫااا،
کتاااره ﻫااا و مااوانعی کااه اسااتفاده میشااوند گاااﻫی داده شااود.
پرساونل ارتباطاات بااا ماردم محال ﻫمچنااان بایاد باه کسااانیکه
کااه در مربوطااات محاال مااذکور کااار ویااا زناادگی مینماینااد،
ماوزش ﻫاای ابتادایی ایمنای بدﻫناد .در ماوزش ﻫاای ماذکور
باید به ماردم واطفاان توصایه گاردد کاه از سااحات کااری تایم
ﻫااای ماااین پاااکی دور باشااند ،بااه عتماات ﻫااا و لوحااه ﻫااای
ﻫشاادار دﻫنااده و وسااایل تخنیکاای دساات نزننااد و پرسااونل
ماین پاکی موظف در ساحه را اختن نکنند.
عتوه بار ن ،پ رساونل ارتباطاات باا ماردم محال بایاد در ماورد
معضااتت مربااوط بااه مالکیاات زمااین معلومااات جمااا وری
نمااوده و اطمینااان حاصاال نماینااد کااه ساارحدات زمااین در
جریااان عملیااات ماااین پاااکی (بخصااوص عملیااات میخااانیکی
با ﻫم خلر نشوند.

معلومااات راجااا بااه وسااعت واقعاای خطاار در تمااام ساااحات
مشکوک خطرناک را بدست بیاورند.
چون تیم ﻫای مااین پااکی الباا بارای مادت مدیادی در محال
بااقی میماننااد ،بایااد بااا مااردم محاال ارتباطااات صاامیمی برقاارار
نمایند تاا طارف اعتمااد ماردم محال قارار گیرناد .اعضاای تایم
ﻫای ماین پاکی باید به مارور زماان معلوماات خاود را راجاا باه
محل بیشتر سااخته و متوجاه نگرانای ﻫاای ماردم محال شاوند.
از جانبی ﻫم مدیران و مارین پاروژه ﻫاای مااین پااکی بایاد باا
نماینده گان محلی ارتباطات مستقیم داشته باشند.
پرسونل ارتباطاات باا ماردم محال بایاد ارتباطاات خاویش را باا
مردم محال بم اباه ای بخشای از وظیفاه ای پاکساازی محال از
ماین ﻫا دوباره برقرار سازند.

 ۱.۸ارتباطات با مردم محل حین اتخاذ آماده گی
ها برای عملیات ماین پاکی
قباال از اااز فعالیاات ﻫااای ماااین پاااکی ،پرسااونل ارتباطااات بااا
مردم محال (مادیر پاروژه مااین پااکی و ساوپروایزر تایم مااین
پاکی باید باا نمایناده گاان محلای متقاات نمایناد .ﻫادف ایان
متقات شناساایی و باه توافا رسایدن روی سااحات و موقعیات
ﻫای میباشد که ضرورت به ماین پاکی دارند.
ﻫمچنان پرسونل ارتباطات باا ماردم محال میتوانناد تایم مااین
پاکی را که ساروی تخنیکای را انیاام میدﻫناد ﻫمراﻫای نمایناد
تا ﻫمکاری با پرسونل محلی یربر را یقینی سازند.
زمانیکااه ماادیران ماااین پاااکی راجااا بااه تاااریخ ﻫااای شااروع و
خااتم عملیااات ماااین پاااکی در ساااحات مشااخص تصااامیم
خااویش را اتخااا نمودنااد ،بایااد منحیاار پرسااونل ارتباطااات بااا
نماینده گاان و ماردم محلای کاه در حاوالی سااحه ای مشاخص
شااده ای خطرناااک زناادگی میکننااد متقااات نمااوده و جاادون
زمانی تعیین شده را به نها ابتغ نمایند.

 ۳.۸ارتباطات با مردم محل در جریان تعلیق
عملیات ماین پاکی
در مواردی که الزم دانسته شاود کاه عملیاات مااین پااکی بایاد
بااه حالاات تعلی ا در یااد ،تصاامیم مااذکور و دالیاال ن بایااد بااه
ماردم محاال اباتغ گااردد .ایان کااار کما میکنااد تاا اطمینااان
حاصاال گااردد کااه مااردم در اطااراف ساااحه ماااین بگونااه ای
مصون به کار و زنده گی خود ادامه خواﻫند داد.
در صورتی که فیصاله شاده باشاد کاه عملیاات مااین پااکی باه
حالاات تعلی ا در یااد ویااا تمدیااد گااردد ،پرسااونل ارتباطااات بااا
مااردم محاال (ماادیر و سااوپروایزر ماااین پاااکی بایااد بااا مااردم
محل ی جلسه دایر نموده و موارد یل را توضیح دﻫند:

 ۲.۸شریک ساختن معلومات در جریان عملیات

الف :دالیل به حالت تعلی در وردن تمدید فعالیت و

ماین پاکی

ب :تدابیر حفااظتی در جریاان مادت زماان تعلیا فعالیات ﻫاا

پرسونل ارتباطات باا ماردم محال بایاد راجاا باه فعالیات ﻫاای
کااه قاارار اساات ص اورت گیرنااد ،نوعیاات وسااایلی کااه اسااتفاده
خواﻫند گردیاد (ماشاین ﻫاا و ساگ ﻫاای مااین پاان و اوقاات
روز کااه در ن عملیااات ماااین پاااکی راه اناادازی میگااردد بااه
نمایناده گااان محلاای و باشاانده گااان بااه شاامون مااردان و زنااان
(اگر ممکن باشد معلومات دﻫند.
پرساونل ارتباطااتی باا ماردم محاال بایاد در جریاان تماام رونااد
پاکسازی باا ماردم محال در تمااس باشاند تاا اطمیناان حاصال

بطااور م ااان ،عتماات ﻫااای ﻫشاادار دﻫنااده ،تااداوم تعلیمااات
گاﻫی از خطرات ماین ﻫا و یره.
در صاااورتی کاااه دوره ﻫاااای موزشااای تعلیماااات گااااﻫی از
خطاارات ماااین ﻫااا در مناااط معااروب بااه خطاار ماااین ﻫااا و
مهمات باقیماناده از جناگ برگازار گردناد ،الزم اسات بخشای از
دوره ﻫااای موزشاای مااذکور مشخصااا بااه معلومااات راجااا بااه
زمااین پاکسااازی شااده و زمیناای کااه ﻫنااوز پاکسااازی نشااده
اساات ،زمااین رﻫااا شااده و زمااین سااروی شااده اختصاااص داده
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شود .ﻫمچنان در صورتی کاه قارار باشاد مساولیت مااین پااکی
بااه موسسااه ای دیگااری واگااذار گااردد .الزم اساات بااه نماینااده
گااان محلاای در ایاان خصااوص معلومااات داده شااده و در صااورت
امکااان یکاای از مس اولین موسسااه ای مااذکور بااه نهااا معرفاای
گردد تا در صاورت داشاتن ساواالت در یناده باا وی در تمااس
باشند.

خطر معروب میساازند ،تنهاا رسااندن و باه بحار گارفتن پیاام
ﻫای تعلیمات گااﻫی از خطارات مااین ﻫاا نمیتوانناد منیار باه
تیییاارات قاباال متحظااه یاای در ساالوک و رفتااار افااراد بوجااود
رند .در ﻫمچو موارد پرسونل ارتباطاات باا ماردم محال بایاد باا
گااروه ﻫااایی کااه خااود را بااه خطاار معااروب میسااازند تشااکیل
جلسه داده و روی راه حل ﻫای بدیل بحر کنند.

 ۴.۸تعلیمات آگاهی ا خطرات ماین ها در جریان

 .۱۱بررسی های قبل و بعد ا پاکسا ی ماین ها

عملیات ماین پاکی

پرسونل ارتباطات باا ماردم محال بایاد ﻫماراه باا نمایناده گاان
محال ساااحات دارای مااین را قباال از پاکساازی بررساای نماینااد
تا تصاویری از چگاونگی اساتفاده از زماین قبال از پاکساازی ن
و ﻫمکاااری در راسااتای انکشاااف اجتماااعی – اقتصااادی بشاامون
تعااداد مسااتفیدین ،بدساات یااد .ایاان باعاار بدساات ماادن
معلومات وضاعیت موجاوده میشاود کاه بعادا چگاونگی اساتفاده
از زمین پس از پاکسازی با ن مقایسه میگردد.
پرسونل ارتباطاات باا ماردم محال بایاد ﻫماراه باا ماردم محال
زمااین را پااس از پاکسااازی نیااز بررساای نماینااد تااا اطمینااان
حاصاال نماینااد کااه زمااین مااذکور مااورد اسااتفاده قاارار گرفتااه
اساات .ایاان روش اباازار مااورد ضاارورت باارای مقایسااه نمااودن
اسااتفاده از زمااین نساابت بااه زمااان قباال از پاکسااازی را فااراﻫم
نمااوده و مااوانعی را کااه احتماااال باعاار اخااتن رونااد انکشاااف
میگردند تشخیص می نماید.

پرسااونل ارتباطااات بااا مااردم محاال بایااد ضاارورت باارای تااداوم
فعالیااات ﻫاااای تعلیماااات گااااﻫی از خطااارات مااااین ﻫاااا در
خصااوص موضااوعاتی نظیاار گاااﻫی دﻫاای در مااورد نوعیاات
عتمات گاذاری ﻫااا و لوحاه ﻫااای ﻫشادار دﻫنااده کاه در محاال
قرار داده خواﻫند شد و راﻫارو ﻫاای قابال اساتفاده و یار قابال
اسااتفاده ،را بررساای کننااد .در ایاان بررساای بایااد گاارو مااورد
نظر مشخص گاردد .ایان بررسای را میتوانناد باا ﻫمراﻫای مادیر
ماین پاکی انیام دﻫند.

 .۹تسلیم دهی ساحه
زمانیکااه تاایم ﻫااای ماااین پاااکی کااار پاکسااازی یااا رونااد رﻫااا
سااازی زمااین را تکمیاال مینماینااد ،بایااد زمااین دوباااره جهاات
استفاده در اختیاار ماردم قارار داده شاود .یکای از طریقاه ﻫاای
انیاام ایان کااار برگازاری یا محفال واگااذاری زماین میباشااد
که ﻫمچو ی محفل سه ﻫدف یل را دنبان میکند:

 .۱۲گزارش دهی
تمااام تاایم ﻫااای مساون تاامین ارتباطااات بااا مااردم محاال بایااد
بمنظااور درک و فهاام درساات تاااثیرات ماااین ﻫااا و مهمااات
باقیمانااده از جنااگ و وضااعیت جاااری در منطقااه از گاازارش
بررسی اجتماع استفاده کنند.
پرسونل تا مین ارتباطاات باا ماردم محال بایاد بارای ﻫار پاروژه
ای ماااین پاااکی و وظااایف مربااوط بااه مناااط مشااخص سااند
ارتباطااات محلاای قباال از ماااین پاااکی (ضاامیمه ای الااف را
تکمیاال نماینااد .ایاان سااند بایااد حاااوی جزییااات راجااا بااه
ارتباطاتی که باا ماردم محال برقارار گردیاده اسات ،و ﻫمچناان
ﻫاار نااوع معلوماااتی کااه قباال از مسااتقر شاادن ظرفیاات ﻫااای
ماین پاکی در محل بدسات ماده اناد  ،باشاد .ایان فورماه بایاد
در باار گیرنااده ای تفصاایتت راجااا بااه اسااتفاده کننااده گااان
زمین ویا نماینده گان یصاتح نهاا باوده و جزییاات تمااس باا
نها را نیز در بر داشته باشاد .ایان فورماه بایاد باه مار سااحوی
جهااات معلوماااات وی داده شاااود و بعااادا جهااات مطالعا اه ای
مسون اطمینان از کیفیات کاه در جریاان کاار از سااحه بازدیاد
میکند در دوسیه ای ساحه مذکور گذاشته شود.

الففف:ارتقااای حااس مالکیاات و مس اولیت در قبااان زمااین و راه
ﻫای پاکساازی شاده .ایان کاار ماردم را تشاوی مینمایاد تاا در
حفظ و مراقبت زمین و منابا پاکسازی شده کوشا باشند.
ب:توضاایح دادن بااه اسااتفاده کننااده گااان زمااین و کسااانیکه از
زمااین مااذکور مراقباات میکننااد کااه دقیقااا کاادام ساااحات
پاکسازی شده ی ا رﻫاا شاده اناد و کادام سااحات نشاده اناد .باا
ایاان کااار مصااونیت مااردم از طری ا بلنااد بااردن سااطح گاااﻫی
شان یقینی میگردد .و
ج:در مناااطقی کااه حقااوق زمااین و عاادم دسترساای بااه زمااین
ی ا مشااکل اجتماااعی – اقتصااادی باشااد ،مااردم از معلومااات
دقیاا راجااا بااه حقااوق مالکیاات زمااین و مسااولیت حفااظ و
مراقبت ن مساتفید میگردناد .ایان امار نیاز موسساه ای مااین
پاااکی را در مقاباال اتهامااات جانبااداری ﻫااای سیاساای محافظاات
میکند.
 .۰۱ارتباطات باا رام م ر ا ا شااطر ت امات در بعضای
مواردی که عاده یای از اﻫاالی محال بصاورت ارادی خاود را باه
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میمه الف – سندتا مین ارتباطات با مردم محل ضمیمه
قبل ،در جریان و بعد از پاکسازی
کارمند بخش عملیاتی مرکز ساحوی امور
ماین پاکی:
مال

زمین یا نمایندد یصتح:

تیم تامین ارتباطات با مردم محل:

مؤسسۀ ماین پاکی:

مساحت:

نام نزدیکترین قریه:

مر ماین پاکی:

والیت :

نمبر ساحه

یاددشت :حسب ضرورت اوراق اضافی را به فورمه ﻫای قبل /در جریان و بعد از پاکسازی ضمیمه کنید.
شماره تلیفون.

مشاﻫدات و نظریات

شمارد بازید:

نام و شیل

دستیار تامین ارتباطات با محل
مال زمین یا نمایندد یصتح
نام :مت مل
مر تیم لیدر مؤسسۀ ماین پاکی نام:
نام:
نام:
نام:
تاریخ:
تاریخ:
تا ریخ:
تاریخ:
تاریخ:
امضا:
امضا:
امضا:
امضا:
امضا:
تیم ارتباطات به اطتع مردم محل میرساند که باالی ساحۀ مذکور ی مؤسسۀ ماین پاکی طب معیار ﻫای امور ماین پاکی افیانستان کار خواﻫد نمود.
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تاریخ:

نماینده مرکز ساحوی:
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:ماخذ
ستندرد ﻫای بین المللی ماین پاکی
International Mine Action Standards
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