فعالیت های ریاست انسجام و هماهنگی تطهیر ماین
اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث

معرفی اداره ،اهداف اصلی و تعداد کارکنان در مرکز و الیات:
ریاست انسجام و هماهنگی تطهیر ماین اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث نهاد سکتوری امور ماین پاکی بشر دوستانه در کشور
بوده و مسوولیت رهبری ،هماهنگی ،پالیسی سازی و نظارت فعالیت های ماین پاکی را در سراسر کشور به عهده دارد.
هدف اساسی ریاست انسجام و هماهنگی تطهیر ماین عاری ساختن افغانستان از وجود ماین ها و مهمات منفجره الی سال ۲۰۲۳
میالدی میباشد .مشکل ماین ها و مهمات منفجر ناشده در کشور زیاد ولی امکانات کم است .یکی از دالیل کمبود امکانات این است
که برنامه ماین پاکی افغانستان کامآل متکی به تمویل کننده گان بین المللی میباشد .در این ریاست به تعداد  ۱۷نفر کارمندان
خدمات ملکی و  ۱۲۸نفر کارمندان قراردادی مصروف کار استند .ریاست انسجام و هماهنگی تطهیر ماین یک دفتر در مرکز و شش
دفتر در سطح والیات دارد تا به فعالیت های خویش بپردازد.
دفاتر ساحوی این ریاست به سطح زون های شرق ،جنوب شرق ،جنوب ،غرب ،شمال ،شمال شرق و مرکز بوده که زون های یاد
شده شامل والیات زیر می باشد:
دفتر ساحوی زون شرق موقعیت شهر جالل آباد شامل (ننگرهار ،لغمان ،کنر و نورستان)
دفتر ساحوی جنوب شرق موقعیت شهر گردیز (پکتیا ،پکتیکا ،خوست و غزنی)
دفتر ساحوی جنوب موقعیت دفتر شهر قندهار (قندهار ،ارزگان ،زابل ،هلمند و نیمروز)
دفتر ساحوی غزب موقعیت دفتر شهر هرات (هرات ،بادغیس ،غور و فراه)
دفتر ساحوی شمال موقعیت دفتر شهر مزار شریف (بلخ ،سمنگان ،جوزجان ،سرپل و فاریاب)
دفتر ساحوی شمال شرق موقعیت دفتر شهر کندز (کندز ،تخار ،بدخشان و بغالن
دفتر ساحوی زون مرکز موقعیت دفتر شهر کابل (کابل ،پروان ،کاپیسا ،پنجشیر ،بامیان ،دایکندی ،لوگر و وردک)

بودجه عادی و انکشافی و میزان مصرف آن:
پیشگفتار
در گام نخست قابل تذکر است که ریاست انسجام و هماهنگی تطهیر ماین دارای بودجه ی عادی و انکشافی نبوده صرف در بسیج
منابع مالی برای پاکسازی کشتزار های ماین دستآورد های قابل مالحظه ی داشته است به دلیل هماهنگی ها ،تالشها ،پیگیری ها و

دادخواهی های این ریاست ساالنه حدود  5۰میلیون دالر آمریکایی کمک کننده گان بین المللی به پروگرام ماین پاکی افغانستان
کمک می نمایند که این پولها از جانب کمک کننده گان به صورت مستقیم ب ه موسسه برنده ی پروژه های پاکسازی بشردوستانه
واریز می شود .ریاست انسجام و هماهنگی تطهیر ماین به دلیل مالکیت بانک ملی معلوماتی و داشتن پالن استراتیژیک با توجه به
معیار های مشخص پروژه ها را اولویت بندی نموده به نهاد های کمک کننده غرض تمویل آن معرفی می نمایند.
به اساس پالن ساالنه عملیاتی پروگرام ماین پاکی افغانستان که بودجه آن توسط تمویل کننده گان این برنامه تمویل میگردد ،در
سال  ۱۳۹۸این ریاست در نظر داشت تا  ۹5.۶میلیون دالر امریکایی را جهت پاکسازی ساحات پالن شده همین سال بدست آورد
و طبق پالن ده ساله عملیاتی  ۲۰۲۳-۲۰۱۳فعالیت های پاکسازی را انجام دهد ،اما از سال  ۲۰۱۲بدینسو مساعدت های مالی
برای این پروگرام رو به کاهش بوده که باعث شده این برنامه نتواند هدف پاکسازی ساالنه را بصورت کامل بدست آورد .قسمیکه در
فوق تذکر یافت ،برای سال مالی  ۱۳۹۸این ریاست در نظر داشت تا  ۹5.۶میلیون دالر امریکایی را بدست آورد ،اما تا ختم سال
تنها توانست  ۴5.۳میلیون که کمتر از  5۰فیصد بودجه مورد نیاز میشود را بدست آورد.
بودجه تخمینی تطبیق پروژه های انکشافی برای سال مالی  ۱۳۹۸به  ۴.۸میلیون دالر امریکایی میرسد که آن توسط تمویل کننده
گان پروژه های ملی انکشافی به صورت مستقیم به شرکت های انتفاعی ماین پاکی عقد قرارداد گردیده است.
اقدامات ریاست انسجام و هماهنگی تطهیر ماین در تسهیل پروژه های انکشافی
از اینکه الزمه ی تطبیق پروژه های انکشافی اطمینان از پاک بودن ساحه مورد نظر از ماین مهمات منفجر ناشده می باشد ،پیش
از تطبیق پروژه های انکشافی مالکین یا تمویل کننده گان حقیقی یا حقوقی پروژه ها از این ریاست میخواهند تا در مورد ملوث یا
پاک بودن ساحه برای شان اطمینان بدهیم که در صورت ملوث بودن آن در قدم نخست ساحات یاد شده باید پاکسازی گردند .در
سال مالی  ،۱۳۹۸تحت رهبری ریاست انسجام و هماهنگی تطهیر ماین مجموعاً  ۲5پروژه ماین پاکی که هدف آن حمایت فعالیت
های انکشافی بوده ،تطبیق گردیده است .منابع مالی برای تطبیق این پروژه ها که بودجه تخمینی آن به  ۴.۸میلیون دالر امریکایی
میرسد ،توسط تمویل کننده گان این پروژه ها پرداخت گردیده و پاکسازی ساحات آن توسط شرکت های انتفاعی ماین پاکی عملی
گردیده است .قابل یاد آوریست که ،ریاست انسجام و هماهنگی تطهیر ماین تنها در بخش هماهنگی و کنترول کیفیت این پروژه ها
نقش داشته و قرارداد تطبیق این پروژه ها میان شرکت های یادشده و تمویل کننده آن بصورت مستقیم به امضا رسیده است.
فعالیت های ماین پاکی در ساحاتی تطبیق گردیده که باالی آن پروژه های چون سرک سازی ،ساختمان های عام المنفعه ،خط
لین برق و سایر برنامه های انکشافی ملی اجرا شده است.
در بخش فعالیت های بشر دوستانه ماین پاکی مجموع ًا  ۱۲۴پروژه در سال  ۱۳۹۸پالن گردیده بود که مشمول بخش های
پاکسازی ساحات از وجود ماین ها و مهمات منفجره ،سروی ،آگاهی دهی و کمک به قربانیان می شد .از جمله 5۸ ،پروژه آن در
حال اجرا و یا هم تطبیق گردیده است ۴ ،پروژه آن نسبت مشکل امنیتی در ساحه معطل گردیده 5 ،پروژه نظر به خواست تمویل
کننده به سال بعد ( )۱۳۹۹انتقال یافته و  5۷پروژه دیگر نسبت نبود بودجه از تطبیق باز مانده اند.
دست آورد های عمده ریاست انسجام و هماهنگی تطهیر ماین:
 رهبری و هماهنگی در پاکسازی  ۱۲۱کیلومتر مربع اراضی در نقاط مختلف کشور توسط تیم های ماین پاکی موسساتبشر دوستانه

-

تدویر برنامه آگاهی دهی از خطرات مهمات منفجره برای  ( ۱۱۴۴۷۸۰مشمول مرد ،زن ،پسر و دختر) نفر اهالی منطقه
در ساحاتیکه مردم در معرض خطر این اشیا هستند .البته قابل یاد آوریست که فعالیت های متذکره توسط موسسات
همکار بخش ماین پاکی تحت رهبری این ریاست اجرا میگردد.
تطبیق پروسه نظارت از کیفیت کار پروژه های ماین پاکی :مفتشین مدیریت کیفیت این ریاست  ۲۱۳۱از فعالیت های
ماین پاکی در سراسر کشود دیدن بعمل آوردند
تدویر و رهبری  ۱۲مجلس شرکای کاری برنامه ماین پاکی افغانستان توسط این ریاست
تدویر  ۱۶مجلس گروپ های کاری تخنیکی در بخش پاکسازی سروی ،آگاهی دهی ،مدیریت معلومات و جندر توسط
شعبات این ریاست
طی سال مالی  ،۱۳۹۸رئیس انسجام و هماهنگی تطهیر ماین در  ۳مجلس ملی و  ۵مجلس بین المللی اشتراک نمود و
از برنامه ماین پاکی افغانستان نماینده بعمل آورد

-

انکشاف و نشر پالن عملیاتی ساالنه پروگرام ماین پاکی افغانستان برای سال ۲۰۱۹-۲۰۲۰/۱۳۹۸
ل تطبیق پروتوکول پنجم کنوانسیون منع برخی اسلحه متعارف
انکشاف طرح مسوده طرزالعم ِ
برگزاری مجلس یک روزه ستراتیژیک در کابل جهت بحث روی موضوعات حاد پروگرام ماین پاکی افغانستان
میزبانی از هیئت ارزیابی کننده از مرکز بین المللی ژنیو برای ماین پاکی بشردوستانه()GICHD
برگزاری یک ورکشاپ برای بلند بردن کیفیت مدیریت معلومات در ریاست انسجام و هماهنگی تطهیر ماین و
موسسات همکار این عرصه
فراهم آوری حمایت تخنیکی به وزارت دولت در امور شهدا و معلولین جهت تدوین و امضای تفاهمنامه همکاری
با موسسات و ادارات ذیربط

-

بازدید از فعالیت های آگاهی دهی از خطرات ماین جمیعت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران

-

اشتراک نماینده ریاست انسجام و هماهنگی تطهیر ماین در همایش بین المللی کمک به قربانیان که در کشور
عمان برگزار شد

-

اعزام کارمندان تخنیکی ریاست انسجام و هماهنگی تطهیر ماین افغانستان به کشور سودان تا همرای آنها در
زمینه آموزش تخنیکی پاکسازی ماین همکاری نمایند
تیم ارزیابی اداره امور مقام عالی ریاست جمهوری از اسناد و دفاتر ریاست انسجام و هماهنگی تطهیر ماین از
ارزیابی بعمل آورد
برگزاری مجلس بورد کاهش تلفات ملکی توسط نماینده ریاست انسجام و هماهنگی تطهیر ماین
اشتراک نمایندگان ریاست انسجام و هماهنگی تطهیر ماین در مجالس ماهوار "حمایت از اطفال در حاالت
اضطرار )" (Child Protection in Emergencies-CPIE
ترتیب و ارسال  ۱۰پروپوزل به شعبه تخریب و کاهش اسلحه ایاالت متحده امریکا
اشتراک چهار نفر از کارمندان ریاست انسجام و همآهنگی تطهیرماین در کورس سروی غیر تخنیکی که در
کشور سویس برگزار شد
اشتراک یک نفر از کارمندان ریاست انسجام و همآهنگی تطهیرماین در مجلس همکاری های تخنیکی در رابطه
به ادغام مجدد اشخاص دخیل در جنگ های قبلی به زندگی عادی که در کشور کلمبیا برگزار شد

-

-

-

-

-

اشتراک سه نفر از کارمندان ریاست انسجام و همآهنگی تطهیرماین در کورس جهانی مدیران ارشد که در کشور
ایاالت متحده امریکا برگزار شد.
اشتراک ک ارمندان ریاست انسجام و هماهنگی تطهیر ماین در ورکشاپ آگاهی دهی  IEDدر کشور تاجکستان
اشتراک ورزیدند

-

تدویر کورس بازآموزی ( )Refresher Trainingدر بخش سیستم مدیریت کیفیت برای دو نفر از کارمندان مرکز
ملی ماین پاکی تاجیکستان ) (TNMACدر کابل
اشتراک نماینده ریاست انسجام هماهنگی تطهیر ماین در ورکشاپ مبارزه بر ضد مواد انفجاری تعبیه شده در
کشور قزاقستان
تهیه و تدوین پالیسی مصونیت شغلی برای کارکنان موسسات/شرکت های ماین پاکی
همکاری و تعقیب در تنظیم و نهایی سازی مقرره وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث
تهیه و تدوین میکانیزم تنظیم و هماهنگی فعالیت های ماین پاکی در حمایت از پروژه های انکشافی
تهیه پیش نویس تفاهم نامه سروی ،پاکسازی و ساحات از ماین های دست ساخت با نهاد های امنیتی (وزارت
داخله ،وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی)
کار روی تهیه و تدوین پنج پالیسی در بخش اداری ،مالی ،تدارکات ،منابع بشری و لوژوستیک)

تاثیر دست آورد ها و پروژه ها باالی زندگی روزمره مردم عادی:
اجرای برنامه سروی معیشت و تاثیرات ماین پاکی (Mine Action & Livelihood Survey)۱۳۹۸

سروی معیشت و تاثیرات ماین پاکی  ۱۳۹۸از تاریخ  ۴الی  ۱۱سپتمبر سال  ۲۰۱۹به کمک مالی دفتر تخریب و کاهش اسلحه
ایاالت متحده امریکا ) (US PM/WRAو توسط ریاست انسجام و همآهنگی تطهیر ماین اداره ملی آماده گی مبارزه با حوادث در
دوازده قریه که در چهار ولسوالی والیت کاپیسا موقعیت داشتند براه انداخته شد .یافته های ابتدایی ،ساحاتیکه در آن سروی تطبیق
گردیده است ،نمایانگر تاثیراث مثبت بعد از تطبیق پروژه های ماین پاکی بودند .طبق معلومات ایکه از مردم محل بدست آمده
نشان میدهد که ،مناطق و زمین های آنها که از وجود ماین ها و مهمات منفجرناشده پاکسازی گردیده است ،ساحات بیشتر در
دسترس مردم قرار گرفته تا در آن کشت و کار نمایند ،از علفچر ها برای تغذیه مواشی استفاده کنند ،ماین پاکی باعث شده تا
سرک ها ساخته شود و قریه ها را با مراکز وصل کند .ماین پاکی همچنان سبب عملی شدن پروژه های انکشافی و زیربنایی
متعددی در قریه ها و ولسوالی های مذکور شده است .ریاست تطهیر ماین در نظر دارد تا بزودی گزارش تفصیلی سروی معیشت و
تاثیرات ماین پاکی را ترتیب نماید و آنرا بدسترس شرکای کاری و دیگر ارگان های ذیدخل قرار دهد.
اجرای برنامه ارزیابی تاثیرات ماین پاکی (Post-Demining Impact Assessment) ۱۳۹۸

برنامه ارزیابی تاثیرات بعد از ماین پاکی سال  ۱۳۹۸توسط کارمندان ملکی ریاست انسجام و هماهنگی تطهیر ماین اداره ملی آماده
گی مبارزه با حوادث به کمک مالی دفتر تخریب و کاهش اسلحه ایاالت متحده امریکا ) (US PM/WRAباالی  ۷۱ساحه که در ۴۸
قریه که در  ۲۶ولسوالی  ۱۳والیت و در  ۶حوزه موقعیت داشت ،تطبیق شد ۷۱ .ساحه که در آن ارزیابی تطبیق گردیده است ۱۲
فیصد تمام ساحات پاک شده سال  ۱۳۹۷را تشکیل میدهد .یافته های ابتدایی این ارزیابی نشان میدهد که ماین پاکی تاثیرات

خوبی را باالی زندگی مردم و مصو نیت آنها داشته است .گزارش تفصیلی این ارزیابی در حال تهیه است و بزودی در دسترس
همکاران برنامه ماین پاکی و شرکای کاری قرار خواهد گرفت.

اقدامات در امر مبارزه با فساد و اصالحات اداری:
فعالیت های ریاست انسجام و هماهنگی تطهیر مای ن اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث و در مجموع از پروگرام ماین پاکی
افغانستان توسط تمویل کنندگان حمایت مالی و تخنیکی میگردد و وجوه مالی برای این فعالیت ها توسط همان تمویل کننده گان
مدیریت میگردد و این ریاست در استفاده منابع مالی کدام تداخل ندارد .در بخش های دیگر چون استخدام کارمندان در این
ریاست ،اصل شایسته ساالری مدنظر گرفته میشود که همین صفات باعث شده تا فعالیت های پروگرام ماین پاکی افغانستان به
عنوان یک مثال خوب در سطح کشور های جهان مطرح گردد .رهبری این ریاست به اصل بهبود دوامدار معتقد است و در عملی
نمودن آن از هیچ گونه تالش دریغ ن نموده است .در چند سال اخیر این ریاست مرور های موردی و ورکشاپ های تخنیکی را در
جهت صرفه جویی از استفاده منابع مالی و تخنیکی اجرا نموده که در نتیجه آن دست آورد های مطلوب و بی سابقه را نایل گردیده
است.

