
 

 پروگرام ماين پاکی  افغانستان 
ميالدی  ٢٠١٠سال  جنوریخبرنامه ماه   

 مرکز  ھماھنگی امور ماين  پاکی افغانستان  به نماينده گی از پروگرام ماين پاکی افغانستان : تھيه شده توسط

رام ماین پاکی افغانستان برای سال   به نشر رسيد ١٣٨٩چھارچوب عمليات پاکسازی پرو

برای  (IOF)چھارچوب عمليات پاکسازی ماین ھا 
ميالدی به  ٢٠١٠در ماه جنوری سال  ١٣٨٩سال 

این چھار چوب شامل پاليسی ھا و پالن .  نشر رسيد
ھای ميشود که مورد تایيد تمام موسسات ماین 
پاکي که در بخش ماین پاکی بشري در افغانستان 

رفته است  .  کار ميکنند قرار 

برای  (IOF)چھارچوب عمليات پاکسازی ماین ھا 
شامل اھداف ستراتيژیک دولت  ١٣٨٩سال 

افغانستان در قبال ماین پاکی، تحليل محتویات 
وسعت مشکل، پيشرفت ھا ی که تا اکنون صورت 
رفته ، راه ھای حل ممکن و رھنمود ھای مرکز 
ی امور ماین پاکی افغانستان که برای تمویل  ھماھن
ان در بخش اولویت کار  ان و تطبيق کننده  کننده 

 . محيا ساخته است

رفته شده  معيار ھای که در اوليت بندی در نظر 
شامل ساحات خطر ماین ميشود که قربانی به جا 
زاشته است ، ساحات خطر که دسترسی به آب 
واراضی زراعتی را به مشکل مواجه ساخته و 
ساحاتی که در نزدیکی محالت مسکونی موقعيت 

ی امور ماین پاکی .  دارند ميباشد مرکز ھماھن
افغانستان به این باور است که روند ستراتيژیک برای 

چھار سال قبل که از   –اولویت ھای بشری طی سه 
ردیده یک  رام ماین پاکی افغانستان اتخاذ  طرف پرو
تاثير قابل مالحظه را در راستای کاھش قربانيان 
داشته است و این روند باید ادامه پيدا کند تا آن که 
ر مھمات منفجر ناشده بکلی  خطر ماین ھا و دی

ردد  .مرفوع 

ر چھارچوب عمليات پاکسازی ماین ھا  برای  (IOF)ا
ردد، در حدود  ١٣٨٩سال   ١۵٧به طور کلی تمویل 

کيلومتر مربع اراضی ملوث جھت بھره برداری به 
بر عالوه پروژه ھای .  مردم دوباره سپرده خواھد شد

رام ماین پاکي به  که ھمکاران تطبيق کننده پرو
پيش خواھند برد ، چھارچوب عمليات پاکسازی ماین 
ر است که مرکز  ھا حاوی پروژه ھای عمده دی

ی امور ماین پاکی افغانستان آنرا طرح ریزی   ھماھن
نموده مانند پاکسازی شھر کابل ، شھر ووالیت 

 .  غزنی و پاکسازی نواحی شرقی افغانستان

رام ماین پاکی افغانسـتـان اھـداف   برای این که پرو
 افغانستان را به دست ) کامپکت(تعين شده تعھد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کيلومتر مربع اراضی  ٢٩٣آورد ، پس نياز است 
ردد ١٣٨٩خطرماین در سال  چھار .  پاکسازی 

چوب کاری مذکور پروژه ھای را معرفی ميدارد که 
کيلومتر مربع اراضی ملوث را  ١۵٧ميتواند 

رام  پاکسازی نماید، که این امر به توسعه پرو
ازینرو ھویداست که رسيدن .  نياز خواھد داشت

به اھداف تعھد افغانستان براورده نخواھد شد 
زاری بيشتر در بخس  بدون اینکه سرمایه 
يرد برعالوه آن چه که  رام صورت  توسعه پرو

 .درین جا تذکر یافته است

حاال مشکل ملوث بودن اراضی کامال واضح است 
و افغانستان حاوی قوای مسلکی کاری در بخش 
ماین پاکی است  که ميتوان با دریافت منابع 

سترش یابد بنابر .  بيشتر این قوای کاری 
درخواست ھای که در ین چھارچوب کاری ذکر 
اھی از خطرات  رام آ است ، برنامه ھای پرو

ميليون دالر  ٢.٨ماین و مساعدت باقربانيان مبلغ 
امریکایی ضرورت دارد که تمام آن تعھد شده 

ميليون دالر  ١۶٣در حال حاضر مبلغ .  است
امریکایی در قبال اھداف چھارچوب کاری عمليات 

 .  کمبود است) IOF(پاکسازی ماین ھا 
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رام ماین پاکی افغانستان مساعدت مينماید ٢١اتحادیه اروپا بيش از  ميليون یورو به پرو  

مبلغ  (UNMAS)اتحایده اروپا تعھد نمود که از طریق یک قرارداد با دفتر خدمات ماین پاکی ملل متحد 

رام ماین پاکی افغانستان طی دو سال آینده مساعدت مينماید  ٢١،٧۵٠،٠٠٠  . یورو به پرو

اھی از خطرات ماین و مساعدت با قربانيان را  این پول مساعدت شده یک سلسه برنامه ھای ماین پاکی ، آ

ھمچنان پول مذکور به .  در سراسر کشور باالخص در مربوطات مرکز و زون شمال شرق  تمویل خواھد نمود

رام در قبال اھداف ستراتيژیک و کمک در راستای رشد ظرفيت  سطح ملی  در ھماھنګ  سازی تمام امور پرو

ر وزارت ھا بنابر درخواست دولت به مصرف خواھد رسيد  .ملی ریاست تطھير ماین و دی

فت ی امور ماین پاکی افغانستان  ما ازین مساعدت عمده ”:  داکتر محمد حيدر رضا، دایرکتر مرکز ھماھن

رام ماین پاکی در سطح کشور انجام داده است ما باور داریم .  اتحادیه اروپا تحسين به عمل مياوریم که با پرو

ر مھمات منفجر ناشده در  که این مساعدت تاثيرات زیادې در بخش کاھش جراحات و تلفات ناشی ازماین و دی

  “ .کشور خواھد داشت وزمينه را برای انکشاف بيشتر مساعد خواھد ساخت

برعالوه تمویل پروژه ھای که در جریان است ، پول متذکره دو پروژه ماین پاکی توسط خود افراد محل را دروالیات 

ر نيز تمویل خواھد نمود ر مھمات منفجر .  کابل و لو این پروژه ھا شامل آموزش اھالی محالت متاثر از ماین و دی

ردد تا مردم محل بتوانند خود قریه  ناشده ميشود که این پروسه توسط ماھرین عرصه ماین پاکی نظارت مي

رام ماین پاکی فرصت اشتغال و رشد اقتصادی را برای .   ھای خویش را پاکسازی نمایند به این معنی که پرو

 . محالت مسکونی براورده ميسازد که امر  ميتواند برای انکشافات بعدی ممد واقع شود

 ميالدی ٢٠١٠حادثات ناشی از ماین و مھمات منفجر ناشده در ماه جنوری سال 

 ماه  
ساله و کوچکتر ١٨ سال ١٨بزرگتر از      

 مجموعه  نامعلوم 
 اناث  ذکور  اناث  ذکور 

 ٣۵ ٠ ١ ١٢ ١ ٢١ جنوری 

ی امور ماین پاکی افغانستان و ریاست تطھير ماین سنګ تھداب تعمير جدید امور  مرکز ھماھن
ذاشتند  ماین پاکی را 

ی امور  داکتر محمد حيدر رضا ، دایرکتر مرکز ھماھن
ماین پاکی افغانستان و داکتر عبدالمتين ادراک ریس 

ی مبازه با حوادث به تاریخ  ماه  ٣٠اداره ملی آماد
ميالدی سنګ تھداب تعمير جدید  ٢٠١٠جنوری سال 

رام و  ان پرو امور ماین پاکی را در محضر تمویل کننده 
ذاشتند  . رسانه ھا 

تعمير مذکور برای ریاست تطھير مایـن در اراضـی سـه 
زمين در نواحی قصبه نـاحـيـه )  متر مربع ۶،٠٠٠(  جریب  

ردد کـه زمـيـن آن از طـرف  ١۵ در شھر کابل اعمار مي
ردیـده  دولت افغانستان به ریاست تطھير ماین ھا اعطا 

 . است
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 نکات  کليدی که در براورده ساختن اھداف در عرصه ماین پاکی افغانستان کمک مينماید 

حفظ ظرفيت ھای موجوده . 

 توسعه برنامه ماین پاکی توسط مردم محل در ساحات 

برنامه ریزی پروژه ھای مشخص ماین پاکی . 

پيشبرد امورماین پاکی از طریق رقابت آزاد توسط موسسات و کمپنی ھای ماین پاکی . 

جلب و تھيه بودجه کافی برای برآورده نمودن اھداف ماین پاکی  . 

پروگرام ماین پاکی افغانستان باید جھت رسيدن به اھداف کنوانسيون اوتاوا و تعھد افغانستان منابع پـولـی خـویـش را 
تمویل این پول باید از قبل صورت بگيرد به این معنی که پول باید قبل از شروع سال در دسترس پـروگـرام .  ازدیاد بخشد

اگر پول به اسرع وقت در دسترس  قرار گيرد ، پروگـرام  مـایـن .  قرار داده شود تا از آن بھره برداری درست به عمل آید
 .  پاکی توانایی تخنکی آنرا دارد که تمامی اھداف را تکميل نماید

 اھداف ماین پاکی در افغانستان 

 : معاھده  اوتاوا 

 از بين بردن تمام انبارھای ماین ضد .  ميالدی ٢٠١٣تمام ماین ھای ضد پرسونل الی سالپاکسازی
 . ميالدی ٢٠٠٧پرسونل الی سال 

عرضه تعليمات آگاھی از خطرات ماین ھا به افغانھا و مساعدت با قربانيان ماین. 

  : افغانستان   (Compact)معاھده 

 در صد کاھش  ٧٠ميالدی  ٢٠١١اراضی ملوث با ماین ھا و مھمات باقی مانده از جنگ الی ماه مارچ سال
 . خواھد یافت

 ميالدی از بين برده خواھد شد ٢٠٠٧تمام انبارھای ماین ھای ضد پرسونل الی ماه مارچ سال   . 

  ميالدی ٢٠١٠خالصه دستاورد ھای ماین پاکی طی ماه  جنوری سال 

 ٩۶مھمات باقی مانده ازجنگ عدد  ٢٧،۵۵٣حلقه ماین ضد تانک و  ۶١حلقه ماین ضد پرسونل،١
 .  تخریب گردید

  ردید ٢به تعداد ر مھمات منفجرناشده پاکسازی   . محل مسکونی  از خطرماین و دی

 تن مردان و پسران تعليمات آگاھی از خطرات ماین  را در  ٣۴،٨١۴زنان  و دختران  و   ٢٢،٢۶٣به تعداد
 .سر تاسر کشورحاصل نمودند

 چالش ھا در عرصه براورده نمودن اھداف

افغانستان  تمام انبار ھای معلوم ماین ھای ضد :  ز بين بردن تمام انبارھای معلوم ماین ھای ضد پرسونلا
ميالدی از بين برد و بدینترتيب مکلفيت ماده چھارم معاھده اوتاوا را  ٢٠٠٧پرسونل را در قلمرو خویش در ماه  اکتوبر سال 

 . تکميل نمود



 

4  

طبق معاھده او تاوا و کامپکت افغـانسـتـان :  پيشرفت افغانستان به سوی برآورده نمودن اھداف ماین پاکی
 ٢٠١٣ميالدی و از بين بردن تمام ماین ھای شناخـتـه شـده الـی ٢٠١١در صد الی ٧٠کاھش ساحات ماین 

  ميالدی

کيلومتر  ٧١٩به امضا رسيد ، اراضی خطر  افغانستان )  کامپکت(زمانيکه ھدف    ميالدی ٢٠٠۶جنوری سال در   :شرح جدول اھداف  
ردیده بود افغانستان  قرار )  کامپکت (کيلومتر مربع ميشود ھدف تعھد  ۵٠٣فيصد آن که  ٧٠ازین لحاظ پاکسازی .  مربع اراضی تعين 

ردیده است  ٢۴۶جدول اھداف ذیل نشان ميدھد که تا حال .  رفت ر .  کيلومتر مربع اراضی خطر تا حال پاکسازی  به این معنی که ا
رام ماین پاکی افغانستان   . فيصد اھداف تعين شده تعھد افغانستان را براورده نموده است ٨۵ھداف ابتدایی تغير نميافت،  پرو

ردیده بود ، در حقيقت مبين تصویر نادرست از تمام اراضی خطر در کشور بوده است ر چه اھداف ابتدایی که در آن زمان تعين  طی . ا
زشته کارھای زیادی انجام پذیرفت تا متيقن شویم که ذخایر معلوماتی ملی، ارقام درست و دقيق ساحات خطرماین را  چند سال 

مراجعه نمایيد که در صفحه انترنتی  ١٣٨٩چھارچوب کاری سال  ٢٧-٢۵برای شرح بيشتر این تغيرات به صفحات .  دارد
af.org.macca.www قابل دسترس ميباشد  . 
 

ردیده و به  ردیده بود تعدیل  ميالدی  ٢٠٠٩از دسمبر سال .  کيلومتر مربع صعود نمود ١،٠٩٧در نتيجه ، اھداف ابتدایی که تعين 
کيلومتر مربع ميباشد، قسمی که مھاجرین دوباره در حال عودت به کشور ھستند و در ساحات مختلف  ۶٧١ساحات خطر باقيمانده 

زینند ، ازین لحاظ ساحات خطر بيشتر دریافت ميشود ران در ساحات جنوبی افغانستان ساحات را ملوث .  اقامت مي بر عالوه آشوب
زشته نده نه به شکل ساحات ماین  فته ميتوانيم که اھداف ابتدایی ميتواند تغير یابد و به چالش .  مينماید البته به قسم پرا ازینرو 

 . رسيدن به اھداف بيافزاید

ند که طی  رام ماین پاکی افغانستان سایه اف ان پرو زشته به  ٢٠ولی این امر نباید به دستاورد ھای خوب تطبيق کننده  سال 
رام ماین پاکی افغانستان .  حمایت جامعه جھانی داشته اند ی امور ماین پاکی افغانستان با تمویل بيشر ، پرو به باور مرکز ھماھن

ميتواند پيشرفت ھای قابل مالحضه در قبال اھداف تعين شده داشته و افغانستان را از خطر ماین ھا و مھمات منفجر ناشده رھایی 
 . بخشد

دول اھدافجنوت در مورد   

ا ھداف  
تعدیل 

شده در 
دسمبر ماه 
سال  ر

٢٠٠٩ 
 ميالدی

محالت ملوث 
 ٣١باقی ماده در

دسمبر  سال 
ميالدی ٢٠٠٩  

محالتی که از 
جنوری سال ٣١

 ٣١الی  ٢٠٠۶
دسمبر سال 

پاکسازی  ٢٠٠٩
ردیده است  

اھداف تعين 
در  ٧٠شده 
تعھد /صد

افغانستان  
 ٢٠١١الی 

 ميالدی 

اھدافی که در 
قبال تعھد 

افغانستان به 
دست آمده 

 است

به دست آوردن 
اھداف صد در 

صد طبق معاھده 
 او تاوا

اھدافی که 
در قبال 

معاھده اوتاوا 
به دست 
 آمده است

تعداد محالت 
 خطر

١١،۵١٢ ۶،٨١۶ ۴،۶٨،٠ ٩٨۵٨ ۵١١ %٨،۵١٢ ۴١% 

مساحت 
 محالت خطر 

کيلومتر ( 
)مربع  

١،٠٩٧ ۶٧١ ۴٢۶ ٧۶٨ ۵۶% ٣٩ ١،٠٩٧% 

 ستراتيِژی ماین پاکی 

ستراتيژی ماین پاکی قسمی تنظيم گردیده است که به اساس آن افغانستان باید عاری از ماین و مواد منفـجـر 
. جای که مردم بتوانند در صلح زنده گی نمایند و برای پيشرفت کشور زمينه را مساعد سـازنـد .  ناشده باشد 

اشخاص متاثر از ماین و مواد منفجر ناشده بتوانند در اجتماع مصروف فعاليت شده حقوق و خواسـت ھـایشـان 
 . شناخته شده و اعاده گردد

برای اینکه دیدگاه فوق را به حقيقت مبدل سازیم ، در چوکات ستراتيژی انکشاف ملی و معاھده افغانستان 
 .  اھدافی تعين گردیده  است که مطابق مکلفيت ھای کانوانسيون او تاوا ميباشند 
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 شرح از پروگرام ماین پاکی افغانستان و مرکز ھم آھنگی امور ماین پاکی افغانستان 

گان پروگرام ماین پاکی حمایت کننده 

رام  به در افغانستان  ١٣۶٨ماین پاکی بشری در سال پرو
ارکان ماین پاکی را در بر ميگيرد که شامل وجود آمد و تمام  

تبليغات ، سروی ، پاکسازی، از بين بردن انبارھای ماین ، 
تعليمات آگاھی از خطرات ماین و مساعدت با قربانيان ماین 

گرام ماین پاکی افغانستان از طریق صندوق پرو.  ميباشد
وجھی ملل متحد  و دیگر بودیجه ھای دوجانبه و چندین 

 . دگردميجانبه تمویل 

گرام ماین پاکی که در مجموع  تمام موسسات ھمکار پرو
بنام پروگرام ماین پاکی افغانستان شناخته شده  وسيعترین 

تمام این .  پروگرام در سطح جھان را تشکيل ميدھد 
سال سابقه موفق امور ماین پاکی را در  ٢٠موسسات 

ساحات ملوث با  ١٢،٠٠٠افغانستان دارد که طی آن بيش از 
امور پروگرام ماین پاکی .  ماین ھا را پاکسازی نموده است

افغانستان توسط مرکز ھم آھنگی امور ماین پاکی 
افغانستان ھما ھنگ گردیده که از طریق ملل متحد تمویل 

مرکز ھم آھنگی امور ماین پاکی افغانستان  .  ميگردد
دروالیات کابل،  ھرات ، جالل آباد ، مزار، کندز ، گردیز و 
قندھار دفاتر ساحوی دارد که به نام دفاتر ساحوی ھم 

 . آھنگی امور ماین پاکی یاد ميشوند

 

در ولسوالی چھارآسياب در حال بازگشت از   MDDتيم ھای ماين پاکی   
  2009جون / عمليات پاکسازی ماين ھا 

 انکشاف ظرفيت ملی امور ماین پاکی 

مرکز ھم آھنگی امور ماین پاکی افغانستان که توسط ملل 
)    ( DMCاز طریق ریاست تطھير  ماین ،متحد حمایه ميگردد 

)    ANDMA(  اداره ملی آماد گی  مبارزه با حوادث مربوط 
تا امور پالن گذاری ، ھم آھنگی و تشریک مساعی مينمایند  

کيفيت فعاليت ھای پاکسازی ماین ھا  را در افغانستان  
مجلس اخير شورای بين وزارت ھا در ماه مارچ .   تامين نمایند

راه اندازی گردید که به شمول موضوع مس عينک موضوعات 
کليدی دیگر  به  بحث گرفته شد و معلومات در بين وزارت ھا 

 . شریک گردید

 عمليات ماين  پاکی در واليت سمنګان 


