
 

 پروگرام ماين پاکی  افغانستان 
ميالدی  ٢٠١٠سال  فبروریخبرنامه ماه   

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

 گردیدراه اندازی گاھی از خطرات ماین پيشواز از روز جھانی ماین پاکی برنامه ھای نمایشات آبه 

فبروری سال جاری باغ بابر ميزبان   ٢٣به تاریخ 
بوده که در پروگرام  آگاھی از  لطفتن   ٣٠٠

آگاھی از خطرات  بخشخطرات ماین  که از طرف 
ماین مرکز ھماھنگی امور ماین پاکی افغانستان  

موسسات .  گردیده بود اشتراک ورزیدند راه اندازی
شامل ھمکار پروگرام ماین پاکی افغانستان 
 AAR،موسسات سرکس سيار، سره مياشت 

Japan  را برای اطفال ا این برنامه ھا مشترکو اومر
اھی از .  تنظيم نمودند در ميتود ھای آموزشی آ

خطرات ماین برنامه ھای تياتر ، نمایش فلم ھای 
آموزشی ،  آواز خوانی و اجرای سرکس شامل 

 .  بودند
د اطفال موقع داده شتکميل نمایشات،  برای بعد از 

که رسم نماید  تا آموخته ھای خویش را روی کاغذ
ر مھمات مورد پيامې را در  خطرات ماین و دی

برندگان این .  برساننداطفال  دیگر منفجرناشده برای 
رقابت  رسامی ھا ی خویش را  به ھمکاری یک تن 
از  رسامان ماھر در دیوار مرکز ھماھنگی امور ماین 

در گردھمایی   .پاکی افغانستان ترسيم خواھند نمود
مذکور به شمول بی بی سی و ورویترز شمار زیاد از 
رسانه ھای ملی و بين المللی اشتراک ورزیده 

 . بودند

ی امور ماین پاکی افغانستان از شما به محافل تجليل از روز بين المللی ماین پاکی دعوت به عمل مياورد  . مرکز ھماھن
 

رد تأسيس موسسه ماین پاکی : قبل از ظھر  ١٠مارچ ساعت  ٢۴روز چھارشنبه، مؤرخ   . ATCبيست و یکمين سال
رد تاسيس خویش تجليل به عمل مياورد ATCموسسه ماین پاکی مشاورین تخنيکی افغان  شما ميتوانيد .  از بيست و یکمين سال

 . سال بدینسو درین موسسه کار ميکنند مالقات نمائيد ٢١طی این تجليل با ماین پاکان که از 
 

 : نمایش برنامه ھای مختلف ماین پاکی  شامل: قبل از ظھر  ١٠اپریل ساعت  ٣روز شنبه ، مؤرخ 
 . نمایشات مختلف توسط موسسات ماین پاکی

ردد اھی از خطرات ماین در بين طياره ھای غير فعال که منحيث صنف درسی استفاده مي  . آموزش آ
ر اشخاص دارای معلوليت در بخش  آموزش و ساختن وسایل ماین پاکی  . پروژه مساعدت با قربانيان ماین و دی

انه موزیم انواع مختلف ماین در افغانستان  ی
 

يرید  : برای معلومات بيشتر و تصدیق اشتراک خویش به آدرس ذیل تماس ب
 

 : رفيع هللا الکوزی
af.org.macca@alkozai.rafiullah 

 ٠٧٠۵  ٩۶۶٣٧٢: شماره تيلفون
 . نيز روز بين المللی ماین پاکی را تجليل مينماید  MDCموسسه ماین پاکی : نوت
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ون برای نخستين بار در افغانستان خط بریل را به نشر ميرساند   مجله 

 ميالدی ٢٠١٠  فبروریالی حادثات ناشی از ماین و مھمات منفجر ناشده ازجنوری 

 ماه  
ساله و کوچکتر ١٨ سال ١٨بزرگتر از      

 مجموعه  نامعلوم 
 اناث  ذکور  اناث  ذکور 

 58 0 1 21 3 32 جنوری 

 16 0 1 9 0 5 فبروري

مجموعه    37 3 30 2 0 74 

ھمکار کاری پروگرام ماین پاکی افغانستان، 

طی ماه )  DAO(موسسه انکشاف و توانایی 

اپریل برای نخستين بار خط بریل را  در مجله 

شماره .  افغانی گدون به نشر خواھد رساند

جدید مجله گدون حاوی مطالب در خط بریل و 

ھمچنان لسان انگليسی، پشتو و دری خواھد 

 . بود

 

مجله گدون یگانه مجله دوماھه معلوليت بوده که 

قبال از طرف سفارت برتانيا در کابل تمویل 

ميالدی به این سو  ٢٠٠٨ولی از سال  .  ميگردید

 از طرف  مرکز ھماھنگی امور ماین پاکی

قربانيان  امساعدت ب بخشو افغانستان  

نشر مجله گدون .  تمویل ميگردد WRAموسسه 

غاز گردیده آ  ٢٠٠۶در سال  DAOاز سوی دفتر 

 .است

در مجله گدون معلومات در مورد دست اوردھا و 

تغير مثبت در زندگی معلولين  به نشر ميرسد تا 

اشخاص دارای معلوليت دیگر تشویق گردد و 

 .  خویش را بھبود بخشندکه زندگی  ندسعی ورز

فرشته باشنده خيرخانه  مينه  که معلوليت 

وقتيکه که من "    :نابينایی دارد چنين ميگوید

نا اميد شده قابليت دید را از دست دادم بسيار 

ميکردم  و نمی  و احساس تنھاییبودم 

ولی از .  توانستم مثل  اطفال دیگر بازی نمایم

موختم آمریم خط بریل را  هوقتيکه من  در ليس

 عام حاال ميتوانم مثل اطفال دیگر در مکتب

ھيچ  حاال وتعليم خویش را ادامه دھم  

  "احساس معلوليت را ندارم 
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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 از  جنوری الی فبروري  سال 

 مھمات باقی مانده ازجنگ عدد  ١١٠،١٩۴حلقه ماین ضد تانک و  ١٣۵حلقه ماین ضد پرسونل، ١،٧٢٧
 .  تخریب گردید

  ردید ١٩به تعداد ر مھمات منفجرناشده پاکسازی   . محل مسکونی  از خطرماین و دی

 تن مردان و پسران تعليمات آگاھی از خطرات ماین  را در  ٨٧،۵١٨زنان  و دختران  و   ۶١،٠٩٩به 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
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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 


