
 

 

 
 
 

از با

 

 زمينی نظارت از ماينگزارش ساالنه 
 در افغانستان

ارزه عليه توسط کامپ جهانی مباين
 )ICBL(ماين 

 افغاهنای متأثر سسهؤ مهکاری م
 )آلسو(ماين 

 2009 مطابق به 1388در سال 
  افغانستان-کابل

 
 
 
 

 ديگرماينهارا از بين بربيم تا
!ل نگرددجوانان و اطفال ما معلو  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 
All translations of Landmine Monitor research products and media materials are for 
informational purposes. In case of discrepancy between the English text and any 

translation, the English text shall prevail.  
Full report available: http://lm.icbl.org/lm09_annual_report 

 

 
 

 

ای 

 
 
 

 )آلسو(افغاهنای متأثر از ماين معرفی مؤسسه 
 ۀيک مؤسس) آلسو(ن های متأثر از ماين  افغاۀمؤسس

 غير انتفاعی و غير مذهبی ميباشد که غير سياسی،
 در کابل با در نظر داشت نياز منديهای 1386 درسال

 اقتصاد  حمرتماشخاص دارای معلوليت ايجاد و در وزارت
 دولتی غيرۀری اسالمی افغانستان به حيث يک مؤسسمجهو

 افراد اسسه راکثريت اعضای اين مؤ. سته اثبت گرديد
 مدنی ۀآلسو يک مؤسس. نددارای معلوليت تشکيل ميده

 به مقصد هببود وضعيت زندگی اجتماعی کهميباشد 
نوع ، سن و جنسيت:اشخاص دارای معلوليت بدون تبعيض 

 برای احقاق حقوق اشخاص  طور مساويانه بهمعلوليت
  فعاليتلیدارای معلوليت در سطح ملی و بين املل

 هببودی در روند زندگی هدف اصلی آلسو ايجاد. ميکند
 اشخاص اعی اشخاص دارای معلوليت می باشد زيرااجتم

دارای معلوليت يکی از آسيب پذير ترين قشر جامعه 
 خانواده ها و درسطح جامعه،ميباشد که مهواره حقوق شان 

  مهواره و اشخاص دارای معلوليت نشدهسياست گذاران احرتام
ت اجتماعی حمروماماز خدمات تعليمی، صحی و ساير خد

 .مانده اند
 محايتهای: آلسو را عرضه خدمات اجتماعی مانندتهایيفعال

روانی،توانبخشی، آموزشی، آگاهی و ايجاد فرصتهای 
 زمينی و مهمات خوشه یمبارزه عليه ماينها وکاريابی

فش اين مؤسسه برای نايل آمدن به اهدا. دتشکيل ميده
.  داردی مهکاریل ملی و بين امللفسازماهنای خمتلبا

انه سطح ملی با مهاهنگی وزارخت درسسهمؤی اين فعاليتها
 تغيير مثبت در د مر بوطه صورت ميگيرد تا بتوان های

روند زندگی اجتماعی اشخاص دارای معلوليت در افغانستان 
 . گرددرو منا

 با معلوليت آلسو برای هببود وضعيت زندگی اشخاص دارای
ايتهای شان خدمات خمتلفی مانند مح در نظر داشت ضرورت

اين . شی را اجنام ميدهدآموز و، آگاهیروانی، توانبخشی



 
در ناحيه های خمتلف اجرا  فعًال در شهر کابل فعاليتها
 تالش براين است تا اشخاص دارای معلوليت را با ميشود،

و شامل لف کاری تشويق و توامنند ساخته تشيوه های خم
 حقوق احقاق برای از سوی ديگر. های اجتماعی منايدفعاليت

 در سطح جامعه و اشخاص دارای معلوليتبشری و اسالمی 
دولت داد خواهی ميکند تا حقوق اشخاص دارای معلوليت در 

مورد  
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عرصه های اجتماعی  توجه قرار گيرد  تا اشخاص متام
به متام دارای معلوليت مانند ديگر شهروندان افغانستان 

  . خدمات اجتماعی دسرتسی داشته باشند
آلسو نه تنها با برای خدمت به اشخاص دارای معلوليت،

 بلکه باسازماهنای خمتلف بين سازماهنای ملی مهکاری داشته 
نيز ) آی سی بی ال(ين  مبارزه عليه ماۀند شبکنمااملللی، 

عضويت اين  بيشرت،آلسو کاریبرای مه. مهکاری داشته است
مهکاری خوب منوده است که در بعضی فعاليتها  ه را کسبشبک

 آلسو با اين يکی از فعاليتهای. دارد با اين شبکه
ی مجع آوری معلومات در باره  مهکاری در حتقيق و ،شبکه

  می باشد کهناالنه از وضعيت ماين در افغانستاگزارش س
گزارش نظارت «بنام  هر ساله توسط اين شبکه اين گزارش

 منشرت ميشود و اين گزارش از کشورهای »  زمينیناز ماي
 . خمتلف دنيا توسط اين شبکه مجع آوری و نشر ميگردد

 افغانستان را 2008ل خوشبختانه آلسو توانست گزارش سا
 سازماهنا تيارکرده و در اخبه يکی از زباهنای ملی ترمجه 

 باال ،ش مذکورگزاراز ۀمترجهدف  .دهدو وزارختانه ها قرار 
 و اقدامات  پاکیروند ماين ن سطح آگاهی جامعه ازبرد

مهچنين . می باشد افغانستان اين راستا دراجنام شده در
 را 2009حتقيق و مجع آوری معلومات برای گزارش سال آلسو 

 انست با مهکاری سازماهنا و وزارختانهبه عهده گرفت و تو
 برای . به پايه تکميل برساند اين گزارش را حمرتمهای
ه زبان دری اين گزارش را بآلسو،هی و معلومات بيشرتآگا

 اميد. اختيار مشا قرار دارد اينک درترمجه کرده که
 .  مشا قرار گيرد ی مفيدواريم مورد استفاده

  وزارختانه هاسازماهنا ،آلسو صميمانه از متام در خامته،
 با  حتقيق و مجع آوری معلومات  ی در زمينهکه یشخاصا

 آرزوی آهنا و برای دی منوده اند تشکر ميکن مهکارآلسو
ری حتقيق و مجع ين از تيم کانمهچ . ارد و هبروزی دموفقيت
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 : آلسو از آقايان،ش
و ساير ناظر نظير ، ر  خاننسيم ،سليمان امينی 
رد که با حوصله مندیکارمندان آلسو    جهان سپا

گر يک طفل باشد يا يک 

 هم در دوران محالت  رافراد ملکی های کوچک اارچه

 

ار
 علی يا
س را دا

 . جنام دادند حتقيق را اخاص
 

 مقدمه

 منفجرناشده ماين های زمينی و مهمات
 جنگی

ن توافقات صلح شايد امضا شود، و خصومت ها شايد پايا
جنگی ی  منفجرناشده يابد، اما ماين های زمينی و مهمات

ماين های ضد . هستندباقی يک ميراث ثابت جنگ به حيث 
  و يا متاس انسانتقربپرسونل طوری ساخته شده که با 

ماين های ضد وسايط بر عکس طوری ساخته . منفجر ميگردد
ماين .  وسايط منفجر ميگردد باو يا متاستقرب شده که با 
بدون متيز فاعل، ،  با متاس فعال ميگردد کههای زمينی

هرکسيکه ماين را فعال ميسازد، ا
ماين ها در جريان جنگ بر . رباز، قربانی ماين ميگرددس

 دهه ها بعد افراد  اماضد نيروهای  دمشن جاسازی ميگردد،
 . ملکی را کشته و يا جمروح ميکند

 
 های کوچک است پارچه متشکل از جعبه ها و  خوشه ایمهمات

جعبه ها باز  هوا پرتاب ميگردد،  ياکه از زمين و
را آلوده  وسيع  ی های کوچک يک منطقهپارچهميگردد و 

پ. يکند م
ز محالت به  وسيع و هم بعد ا ی يک ساحهگیه آلودبه خاطر 

ق ناشده، در معرض خطر قرار لفخاطر بقايای مهمات من
 . ميدهد

 
گ باقی  مهمات که بعد از جن جنگی به ی منفجرناشدهمهمات

 ، که بنا بر داليلتسليحات انفجاری. ميماند، گفته ميشود
 نفلق ناشدهمهمات م و به  است انفجار منيکندطوريکه هدف

وران و در د انفجاری ناپايدار اين مواد.  ميگرددتبديل
د و خطرات مانند ماين های بعد از جنگ ها باقی ميمان



 
 انفجاری مرتوکه به مهمات. زمينی را متوجه افراد ميسازد

مواد انفجاری گفته ميشود که در دوران جنگ های مسلحانه 
 نشده است،ستفاده 
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 .اما بدون کنرتول مؤثر باقی است

  شان ی جاها که مردم فعاليت های روزمره

  تلفات ماين و مهمات بهتوجه

ا
های توپ، نارجنک،  منفجرناشده جنگی شامل اسکلت مهمات

 .ب طياره و بقايای مهمات خوشه ای ميشودهاوان، راکت، مب
 جنگی  ی منفجرناشدهدر تعريف بين املللی حقوقی، مهمات

 انفجاری مرتوکه تنها شامل مهمات منفلق ناشده و مهمات
 . ماين هاميشود، نه 

 
 منفجرناشده جنگی و ماين های زمينی، هردو، هتديد مهمات

اين . ندنجدی و متداوم را عليه افراد ملکی حتميل ميک
در سرک ها، پياده روها، زمين های کشتزار، مهمات 

 خانه ها و  داخل و بيرونا، اطراف سرحدات، جنگالت، دشته
مکاتب، و ساير

 مانع دسرتسی   مهماتاينو. را اجنام ميدهند، پيدا ميشود
حتاج اساسی ميگردند، و آزادی يبه غذا، آب و ساير ما

اين ها مانع بازگشت مهاجرين . ندنجلوگيری ميکگشت وگذار
د و جريان توزيع کمک های بشری را نو بيجاشدگان ميشو

 . دنخمتل ميساز
 

 معه القا ميکند، مردم را به جااين مهمات تا هنوز ترس
 در کشتزار ماين قدم ميزنند، اما  کهمعموًال خود ميدانند

امکانات کشت زمين ديگر يا انتخاب راه ديگر به مکتب را 
، هنگاميکه هنگاميکه زمين ها از کشت بازميماند. ندارند

س يستم های طبی به خاطر
و هنگاميکه کشور ها بايد هتی ميگردد، نفجرناشده جنگی م

 پسپول بپردازند تا به معارف،مناطق خطر برای پاکسازی 
واضح است که اين مهمات نه تنها باعث رنج رقت آور اين 

انسانی ميگردد، بلکه يک مانع مهلک به انکشاف و 
 .بازسازی بعد از جنگ است

 
 منفجرناشده  های به مشکالت جهانی ماين و مهماتراه حل

 هبرتين چارچوب را 1997معاهده منع ماين .  داردجنگی وجود
 در مناطق  کهبرای دولت ها جهت ختفيف رنج افراد ملکی
دولت های که . متأثر از ماين زندگی ميکنند، هتيه ميکند

استفاده، ذخيره، عضو اين معاهده ميشوند بايد فورًا 



 
آهنا . توليد و انتقال ماين های ضد پرسونل را توقف دهند

 در ظرف چهار  راام ذخاير ماين های ضد پرسونلبايد مت
ضد پرسوزمينی نند و متام ماين های ال ختريب ک
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نل را از 

 يک قرارداد حقوقی برای منع اين. يد

 محايت از قربانيان شامل افراد که توسط مهمات 

س
مناطق ماين گذاری شده حتت کنرتول شان در مدت ده سال 

کشور های عضو در اين موقع بايد کمک . پاکسازی منايند
های را برای مراقبت و تداوی قربانيان ماين زمينی، 

ليمات اع آهنا هتيه کنند، و برنامه های تعفاميل و اجتم
جهت را  منفجرناشده جنگی آگاهی از خطرات ماين و مهمات

 . کمک به جلوگيری از واقعات ماين  ياری کنند
 

 برای 2008 دسامرب 3در مهمات خوشه ای منع کنوانسيون 
ا گردآمادهمضا 

متيز و خطر روز تأثيرات بدون مهمات خوشه ای به خاطر ب
اين معاهده مهچنان .  است آن تدوين شدهق ناشدهلفمواد من

ت خوشه ای مسبب آن مهما که یچارچوب را برای رفع مشکالت
در جهت مرور پاليسی و اعمال يک دولت . است، هتيه ميکند

 www.lm.icbl.org/cm/2009رابطه به مهمات خوشه ای به 
 . ديمراجعه مناي

 
 استفاده، توليد که معاهده کشور ها را جمبور ميسازداين

کشور ها . و انتقال مهمات خوشه ای را فورًا توقف دهند
بايد متام ذخاير مهمات خوشه ای را در ظرف هشت سال از 

ريب کند، و متام بقايای  خت در اين کنوانسيوناخذ عضويت
 خوشه ای را در ظرف ده سال از  یق ناشدهلفمنمهمات 

 مبتنی بر. ناطق حتت کنرتول شان پاکسازی منايندم
انسيون حقوق اشخاص دارای معلوليت، کنوانسيون منع کنو

مهمات خوشه ای شامل مواد اساسی محايت از قربانيان است، 
و تعريف

و مهچنان فاميل و ميگردند  يا جمروح وشه ای کشته وخ
اين عالوه براين، کشور های عضو در . اجتماع  شان ميگردد

موقع بايد به پاکسازی مهمات خوشه ای، برنامه های 
تعليمات آگاهی از خطر جهت ياری به جلوگيری از تلفات 

  و محايت از قربانيان مهکاری های را هتيهمهمات خوشه ای
 . دنکن
 



 
 جنگی را  ی منفجرناشدهن بين املللی که مهماتيگانه قانو

 کنوانسيون 5صريحًا به طور عموم شامل ميگردد، پروتوکل 
با وجوديکه مواد اين ک. همات قراردادی است
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نوانسيون 

ستفاده کنندگان تسليحات 

ازند که مکلفيت های مئن بس
 . پاس ميدارندرا آهنا عاهده 

 و ائتالف ضد نی

، کشور لیدر سطح م

م
جهت توجه به مشکالت سبب شده توسط مهمات خوشه ای ناکافی 

 را جهت پاکسازی  مسووليت 5تشخيص شده است، پروتوکول 
 جنگی، تشريک معلومات برای تسهيل  یفجرناشده منمهمات

پاکسازی و تعليمات آگاهی از خطر، محايت از قربانيان، و 
 5پروتوکول .  تدوين ميکند راکمک به برنامه ماين پاکی

يک مسووليت خاص را برای ا
انفجاری جهت کار برای توجه به مشکالت بشری بعد از جنگ 

 . ، ايجاد ميکندحات ممکن باعث گرددکه اين تسلي
 

اين اسباب حقوقی يک چارچوب را برای عمل هتيه ميکند، 
اين معاهده را تعهدات اما اين مربوط دولت ها ميشود تا 

ير حکومتی ميباشد د، و اين از وظايف موسسات غنتطبيق کن
ت مط را دولت هاا با مهکاری 

م
 

 زميين بين املللی ضد مايناهدف هنايی کامپ
ماين زمينی، مهمات مهمات خوشه ای يک جهان عاری از 

  منفجرناشده جنگی است که افراد ملکیخوشه ای و مهمات
 آزادانه و  بدون هراس از تصادم با ماين گشت و بتوانند

 مواد منفجره با گذار کنند و اطفال بدون اشتباهی گرفنت
 .ری کنندي تسامان بازی ساعت

 

 ين بين املللی ضد ماين زمينیاکامپ
يک ائتالف بيشرت از ين بين املللی ضد ماين زمينی اکامپ
 کشور است که 70شرت از  هناد در بي1000

اين . ندبرای حمو ماين های زمينی کار ميکو جهان 
هنگ الح نوبل را يکجا با مه جايزه ص1997ين در سال اکامپ
 مؤسس خود، جودی ويليم، به خاطر مساعی در حتقق  یکننده

 . معاهده منع ماين دريافت کرد
 



 
ين يک شبکه انعطاف پذير و آزاد است که ااين کامپ

ضد زمينی اعضايش با يک هدف مشرتک برای حمو ماين های 
 . پرسونل و مهمات خوشه ای کار ميکنند

 
  توسط يک گروپ1992للی ضد ماين در سال ين بين املاکامپ
 يعنیموسسه غير حکومتی به وجود آمد از شش تشکل
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 حقوق بشر، حقوق اطفال، :ند

 ين بين املللی ضد مايناکامپ. ديد

 

م
هنديکپ بين امللل، ديدبان حقوق بشر، ميديکو بين امللل، 
گروپ مشاوره ماين ها، اطبأ برای حقوق بشر، بنياد 

اين هنادهای .  ميباشدامريکا برای سربازان پيشين ويتنام
 در جاهايکه ، در اجتماع،ماين رامؤسس تأثيرات سهمگين 

کار ميکردند مانند افريقا، آسيا، شرق ميانه و امريکا 
التين مشاهده کرده بودند، و جتربه داشتند که ماين ها 

 ها  اخالل و در اين کشور راچگونه کار های انکشافی آهنا 
راه حل جامع آهنا دريافتند که يک . ندحتی جلوگيری ميک

 ماين های زمينی نياز است، و راه برای توجه به حبران
 .  فيصله گرديدضد پرسونل منع قطعی ماين های زمينی ،حل
 

ين بين امللل را از جتربيات عملی شان اهناد های مؤسس کامپ
آهنا مهچنان . کردندمياز تأثير ماين های زمينی مستفيد 

 د از آن منايندگی ميکرکه هر کدام را  های متفاوتدورمنا
ب مانآوردندين اه کامپ

. مسايل انکشافی، مسايل مهاجرت و امداد طبی و بشری
 با ساير  زمينیين بين املللی ضد ماينااعضای کامپ

 آهنا از طريق شبکه های موسسات غير حکومتی متاس گرفتند و
خويش خرب ائتالف جديد و نياز به يک معاهده منع ماين های 

 به زودی  موضوعا اخبار کردند و اينزمينی ضد پرسونل ر
پخش گرر متام جهان  د

 کنفرانس ها و حمافل را در اکثر کشور ها جهت زمينی
ارتقأ آگاهی از مشکل ماين زمينی و نياز منع ماين، و 

  تا دادخواه مؤثر تشکيل دادينر های جديداتربيه کامپ
 .شور های شان گردنددر ک

 
کامپ ، کشور، منطقه و جهان در لیين در سطح مااعضای

 منع ماين کار  معاهدهتشويق کشور های شان به محايت از
 زمينیين بين املللی ضد ماين اکامپدر عضويت . ميکردند



 
ينر ا کشور کامپ70 کرد، و امروز در بيشرت از سريعًا صعود

 . وجود داردها فعال 
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 ،روزهای اوليه.  استط گوناگون

م های 

وق العاده 
در ابتدای . دخيل بودر موضوع غير از ماين ضد پرسونل 

ين اپروسه مذاکرات کنوانسيون منع مهمات خوشه ای، کامپ

 
برای امضا در اتاوا،  1997 دسامرب 3در معاهده منع ماين 

 مرحونحتقق معاهده منع ماين .  گرديدافتتاحکانادا 
 ضد ماين ين بين املللیافعاليت متداوم و مهاهنگ کامپ

 .  استزمينی
 

ين بين املللی ضد ماين زمينی اخبش از موفقيت کامپ
ت او در شرايکاروانايی 

هده جامع منع ماين زمينی ضد ين باالی انکشاف معااامپک
وقتيکه اين هدف برآورده شد، توجه . پرسونل مترکز ميکرد
 از اينکه متام کشور ها عضو معاهده ،به  حصول اطمينان

تعهدات معاهده را کامًال گردند، و متام کشور های عضو 
 . کنند، انتقال کردتطبيق 

 
 رشد نورين بين املللی ضد ماين زمينی دراپکام

جهانی عليه استفاده ماين کار ميکند، و برای کشور 
 تا هنوز عضو نشده اند، دادخواهی ميکند تا که يهاي

ين به گروپ های ااين کامپ. اقدام به عضويت معاهده کنند
روح اين مسلح غير حکومتی نيز فشار وارد ميکند تا 

 . معاهده را احرتام کنند
 

 زمينی باالی رشد ين بين املللی ضد ماينااکثريت کار کامپ
مؤثرترين   وتطبيق معاهده منع ماين متمرکز است که هبرتين

چارچوب را برای حمو ماين های زمينی ضد پرسونل هتيه کرده 
اين شامل کار مشرتک با دولت ها و موسسات بين . است

املللی در خبش های خمتلف تطبيق معاهده ميشود، از ختريب 
 . يت از قربانيانذخاير گرفته تا ماين پاکی و محا

 
ين بين املللی ضد ماين زمينی فعاالنه ا، کامپ2007در سال 

در محايت از پروسه اسلو  در رابطه به وضع يک معاهده 
اينجا برای . ين ميکردابرای منع مهمات خوشه ای کامپ

ين بين املللی ضد ماين زمينی فاار خنست، کامپ ب
د
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نفلق ناشده را 
. وليد ميکند که عين ماين های زمينی تأثير دارد

زمينی مصمم است برای تعميم 
مات خوشه ای کار کند و 

ر حکومتی در خوشه ای توسط يک گروپ از موسسات غي

مهراه با ساير موسسات عضو بين املللی ضد ماين زمينی
ائتالف ضد مهمات خوشه ای کار را در مورد آگاهی از هتديد 

 کمک به منع حبران ،هدف. مهمات خوشه ای آغاز کردند
در جهان بود، به انسانی ديگر مشابه به مشکالت ماين 

خاطريکه مهمات خوشه ای پارچه های م
ت

ين بين املللی ضد ماين اکامپ
و تطبيق کنوانسيون  منع مه

نان اکثريت موسسات عضو  بين املللی ضد ماين زمينی مهچ
 . ين ميکنندافعاالنه عليه مهمات خوشه ای کامپ

 
در ين بين املللی ضد ماين زمينی متعهد به فشار اکامپ

.  مهمات خوشه ای ميباشدتکميل حمو ماين های ضد پرسونل و
ن قسمًا به خاطر پيام و هدف مشخص خود موفق اياين کامپ
وکرات و اسرتاتيژی يين غير برايک ساختار کامپ: بوده است

انعطاف پذير، و يک شراکت مؤثر با ساير موسسات غير 
 . حکومتی، موسسات بين املللی و دولت ها

 

 ائتالف ضد مهمات خوشه ای
ائتالف ضد مهمات خوشه ای يک ائتالف بين املللی است که 
برای حفاظت افراد ملکی از تأثيرات مهمات خوشه ای با 

نع مهمات انکشاف تبعيت عمومی و تطبيق کامل کنوانسيون م
 عضو 300ائتالف ضد مهمات خوشه ای . خوشه ای کار ميکند

 کشور دارد، و اين 80 بيشرت از  از هنادهای جامعه مدنی
شامل موسسات ميشود که در رابطه به خلع سالح، صلح و 
امنيت، حقوق بشر، محايت از قربانيان، ماين پاکی، حقوق 

 مهمات ائتالف ضد. زن و در مسايل اعتقادی کار ميکنند
مساعی موسسات غير حکومتی را در سراسر تطبيق خوشه ای 

جهان تسهيل ميکند تا بتوانند دولت ها، مردم و مطبوعات 
را از مشکالت جهانی مهمات خوشه ای و راه حل آن آگاه 

 . سازد
 

ين بين املللی ضد ماين زمينی، ائتالف ضد امانند کامپ
مهمات 
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 ائتالف ضد مهمات خوشه ای اختتام 

ين بين املللی ضد ماين اقيقی و بررسی کامپ

از . پاسخ به مشکل جهانی مهمات خوشه ای ايجاد گرديد
در مورد ، ائتالف ضد مهمات خوشه ای 2006 اال 2003سال 

قانون جديد بين املللی که به مشکل مهمات خوشه ای تدوين 
 و 2007  هایدر جريان سال.  داد فراخوان حبثتوجه کند،

 پروسه ، ائتالف ضد مهمات خوشه ای فعاالنه در2008
 و عمل جامعه مدنی جهانی ندديپلوماتيک اسلو شرکت ورزيد

اين . را به نفع منع مهمات خوشه ای تسهيل و رهربی ميکرد
 منتج به اختاذ و امضا کنوانسيون منع مهمات خوشه  هاتالش

 گرديد و منحيث يک کوشش بزرگ پيشگير 2008ای در سال 
 رقم کوچک يکفقط  با اذعان به اينکه  وشناسای شده است

مهمات خوشه ای در ذخاير جهان تا هنوز استفاده شده 
 . است
 

، اولويت2009در سال 
تا مطمئن گردند که کنوانسيون است ين تصويب جهانی اکامپ
 ميکنند و کشور کنوانسيون را بدون معطلی تصويب 30

ق رمسی آن  و پروسه تطبيميگرددکنوانسيون مرعی االجرا 
ين را در اائتالف ضد مهمات خوشه ای کامپ. گرددميآغاز 

کشور های که هنوز کنوانسيون را امضا نکرده اند به 
خاطر تشويق آهنا ادامه ميدهد تا کنوانسيون را هرچه 

عالوه بر . عاجل در دفرت ملل متحد در نيويارک امضا کنند
کشور اين، ائتالف ضد مهمات خوشه ای برای اولين نشست 

مهرای کشور ها جهت اطمينان تاهای عضو آمادگی ميگيرد، 
مکلفيت های کنوانسيون اطمينان از تطبيق مقدم و مؤثر 

 .پيدا کند

 بررسی ماين زمينی
  ی گزارش ساالنهين، يازدمه2009گزارش بررسی ماين زمينی 

سو، هر گزارش   بدين1999از سال . بررسی ماين زمينی است
کشور های عضو ی رتيب در نشست ساالنه  به ت،ده سال گذشته

بررسی ماين زمينی . معاهده منع ماين تقديم شده است
 حت یبرنامه

زمينی ميباشد و حتقيق و بررسی را برای ائتالف ضد مهمات 
اين در حقيقت رژيم بررسی معاهده .خوشه ای هتيه ميدارد
قش که پالن دارد برای کنوانسيون ضد منع ماين است، يک ن



 
اين، کشور های عضو را .  مهمات خوشه ای نيز اجنام دهد

در تطبيق و تطابق معاهده منع ماين بررسی و گزارش 
ميکند، و به طور کل، پاسخ جامعه ملل را به مشکالت بشری 
که ماين زمينی و مهمات منفجرناشده جنگی باعث ميگردد، 

 ماين زمينی برای بار خنست مناينده بررسی. ارزيابی ميکند
کار مهاهنگ، سيستيماتيک و متداوم موسسات غير حکومتی 

ست که 
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يک قانون بشری يا معاهده خلع سالح را بررسی 

 ماين پاکی کانادا، هنديکپ انرتنشنل، ديده 

ن 

ا
يکنند و منظمًا چالش ها و انکشافات را ثبت ميکند، از م

مهين حلاظ، مفهوم مميزی جامعه مدنی را موفقانه تعميل 
 . کرده اند

 
ين بين املللی ضد ماين زمينی رمسًا ا، کامپ1998در جون 

ينی به حيث ابتکار اين توافق به تولد بررسی ماين زم
، بررسی ماين زمينی سالح حتقيق 2008در سال . کردندارگان 

يک بورد . و بررسی ائتالف ضد مهمات خوشه ای نيز گرديد
بررسی ماين زمينی را تنظيم ويرايشگران پنج عضوی سيستم 

:مانند ميکند
.  مهکاری مردم ناروی  وبان حقوق بشر، ماين پاکی زمينی

ماين پاکی کانادا اين بورد را رهربی ميکند و اين بورد 
مسووليت ها و تصاميم سيستم بررسی ماين زمينی را اختاذ 

 . ميکند
 

 رژيم بررسی ماين زمينی يک سيستم مميزی ختنيکی يا يک
بلکه اين يک کوشش جامعه مدنی برای . تفتيش رمسی نيست

مکلف نگهداشنت دولت ها به تعهدات شان در رابطه به ماي
اين از طريق . ای ضد پرسونل و مهمات خوشه ای ميباشد

مجع آوری وسيع، جتزيه  و توزيع معلومات موجود عمومی 
گرچند، در بعضی موارد ماموريت های . اجنام ميگردد

استفساری ميداشته باشد، بررسی ماين زمينی حمققان را به 
جاهای خطر منی فرستد و مهچنان از ساحات جنگ گرم گزارش 

 . هتيه منيکند
 

ه

گزارش بررسی ماين زمينی به خاطر تکميل شفافيت گزارش 
 7دهی کشور های عضو که ملزم به ارائه آن حتت ماده 

اين انعکاس . معاهده منع ماينی ميباشد، ايجاد شده است
دهنده ديد مشرتکی است که  ميگويد شفافيت، اعتماد و 



 
مهکاری متقابل عناصر مهم در حمو موفقانه ماين های ضد 

،بررسی ماين زمينی به خاطر تشخيص ضرورت. پرسونل است
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د  ات 
ين ااز ائتالف کامپ

ومات در  شامل معل
) ازی استفاده، توليد، جتارت، ذخيره س(پاليسی منع 

گاهی از خطر، محايت از ، تلفات، تعليمات آ

ين اپ

 . به يک گزارش دهی و ارزيابی مستقل به وجود آمده است
 

د مسايل بررسی ماين زمينی خواهان انکشاف حبث در مور
مربوط به ماين و مهمات مفجرناشده جنگی، و دريافت 
وضاحت است تا به مقصد جهان عاری از ماين، مهمات خوشه 

بررسی . ای و ساير مهمات منفجرناشده جنگی نايل آيد
ماين زمينی با حسن نيت در هتيه معلومات دقيق به هدف 

 . نفع به جامعه ملل در جمموع کار ميکند
 

ينی مناينده يک شبکه گزارش دهی جهانی و بررسی ماين زم
 کشور و ساير مناطق 45 حمقق از 60اين شامل . ساالنه است

آوری 20است و يک تيم  را گر  نفره ويرايشگران معلوم
حمققين .  اين گزارش را هتيه ميکند و

بين املللی ضد ماين زمينی، و ساير عناصر جامعه مدنی به 
 . ناليست ها، فرهنگيان و هنادهای پژوهشی ميباشدمشول ژور

 
 معلومات در مورد فعاليت 2009گزارش بررسی ماين زمينی 

 را 2009 و انکشافات عمده از جنوری تا می 2008های سال 
ده ساله ترقی در تطبيق و  يک مرور خاص. پيشکش ميکند

 1ماين را از تاريخ اجرای معاهده در منع تعميم معاهده 
گزارش های متام کشور های .  ارزيابی ميکند2009مارچ 

جهان و هشت منطقه که تا هنوز در جهان به نام کشور 
شناخته نشده اند را حتت پوشش دارد، و

مورد 
ماين پاکی
متام مندرجات . شودو کمک به ماين پاکی ميقربانيان، 

 در )روی خط (نالينگزارش به شکل آ
www.lm.icbl.org/lm/2009موجود است . 

 
جزاينکه مشخص گرديده باشد، متام ترمجه ها توسط کام

 . بين املللی ضد ماين زمينی آماده شده است
 

 های گذشته، بررسی ماين زمينی تصديق ميکند مانند سال
که اين گزارش  با حمدويت وقت، منابع و معلومات مواجه 



 
بررسی ماين يک سيستم است که مهيشه جتديد، . بوده است

نظريات، وضاحت و تصحيحات دولت ها . تصحيح و اصالح ميشود
را به شکل گفتگو و به خاطر دريافت معلومات دقيق و 

 .  مضمون مهم خواهانيممطمئن در مورد

 قدردانی
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  املللی ضد ماين زمينی به

مهمات منفجرناشده جنگی، /حتقيق را در خبش ماين 

 ين يازدمهين ها و موسسات ايک شبکه بزرگ از افراد، کامپ
 اين. گزارش ساالنه بررسی ماين زمينی را توليد کردند

 ويرايشگران و ،ط يک تيم مهاهگ کنندگان، حمققين  توسکار
 . با کمک تعداد کثيری از دونرها فراهم گرديده است

 
ت جديد از کشور و منطقه است، که اين گزارش شامل معلوما

 کشور و ساير مناطق، حتقيق شده، و 45 حمقق از 60توسط 
توسط بورد ويرايشگران بررسی ماين با معلومات فراهم 

حمقيقين . شده از طرف تيم ويرايشگران گزيده شده اند
بررسی ماين . جداگانه در ليست مهکاران ذکر شده است

 اين گزارش مهکاری کرده زمينی از مهه کسانيکه در هتيه
  مهکار،ما ميخواهيم از اشخاص. شکر ميکنداند، ت

 ها، موسسات غير حکومتی، موسسات بين املللی، ريناکامپ
گروپ های ماين پاکی و دولت ها که معلومات الزمی در 

 . اختيار ما گذاشته اند، قدردانی کنيم
 

ين بيناا از کارمندان کامپ م
خاطر مهکاری های مهم و ممتد شان در نشر، توزيع و هببود 

مسووليت . گزارش های بررسی ماين سپاسگذاری ميکنيم
هناد عضو  5مهاهنگی گزارش بررسی ماين زمينی مربوطه به 

پول ( ماين پاکی کانادا : مانندبورد ويرايشگران ميباشد
 توليد و ويرايش بررسی ماين زمينی را تنظيم که)هانون

ی مسلح يکرد، و حتقيق را در خبش ماين پاکی و گروپ هام
ستان ( هنديکپ انرتنشنل .غير حکومتی مهاهنگی ميکرد

)رابانت ب
ايت از تعمليمات آگاهی از خطر، معلومات تلفات، و مح

ستيفن (ديده بان حقوق بشر .قربانيان مهاهنگی ميکرد
 ماين پاکی زمينی .سوول پاليسی منع بود مکه)گوس
مسوول خبش مهمات خوشه ای بود  و مهکاری ) ريچارد مويس(



 
 حتقيق که)ستارد کيسی ماسلن و اتل کارلسين(مردم ناروی 

 جکی الين هنسن بررسی و در خبش ماين پاکی مهاهنگی ميکردرا
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ا  .  ز

، )ماين پاکی(ارد کيسی ماسلن 

 با مهکاری جکی 2009ا آگست 
)ويرايشگر،)برنامهين 

تتياناهو
تيم پ(ويست و(

زاچری )منع ، اکرمن، 
کرده ماين پاما
 

آنالين آن قا و
www.lm.icbl.org/lm/2009آی تی

نيکيشن هتيهنسخ تی  ه 
توگ. است ج

 
را  ما س

به ابراز گ  کنن
د نکردهمسوول حمتويات و الزامًا 

دهای آتی   ذيلاين گزارش فقط به محايت مالی
 . پيدا کرده است

تنظيم ميکرد مينی ر  ماين
 

 گزارش ابتدايی بررسی تيم ويرايش مسوول حتقيق و پيرايش
تيم .  بودند2009 از مارچ تا آگست 2009ماين زمينی 

 ستيفن : مانند ويرايشگر اصلی رهربی ميشد5توسط ويرايش 
، ست)پاليسی منع(گوس 

، جنی جنار )تلفات و محايت از قربانيان(کتلين ماس 
کمک به ماين (و انتونی فورست ) تعليمات آگاهی از خطر(

 ). پاکی
 

بروس و مارک هيزنی -ستارد کيسی ماسلن، نيک کومينگ
آخرين پيرايش را از جوالی ت

مدير (هنسن 
مشاور (لينگورت 

، کری )افيسر پروژه
 و کارلی

، مورين ( جک گالتبچ ال
 ستيفنس 
اليسی 

، کتی پتس و )ويرايش
هوريسن  کرتينا 

فيلمن و 
 . اند

زيين اسيغاير، 
، هتيه )کی کانادا انرتنس (رک گکناير 

 هتيه  در 
 

لب بندی گزارش
 ينک و 
 شده 

زار کي  توسط ل
جوسوف کاميو

خدمات کار
چاپی آن توسط اس 
ديزاين از رافيل 

 . سبستين گرولت ميباشد

پاسگذاری خود 
محايت.  ميداريم

رافی از  يمينز و 

ماين زمينی 
 

از مهکاران بررسی 
هيچ صورتن بررسی ماين 

.  اند
ا د

ا تأيياين گزارش ر
 کشور ها و هنا

امکان هتيه 
 

دولت  •
 اسرتليا

دولت  •
 اتريش

دولت  •
 بلژيک
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 فرانسه
دولت 
 جرمنی
دولت 
 ايرلند

دولت  •
 الکزمبورک

دولت  
 سويدن

•

•

يونيسيف

 

ع

 for 
informational purposes. In case of discrepancy between the Engli

 text shall prevail.  

دولت  • دولت  •
 کانادا

 دولت قربس •
دولت  •

 هالند
دولت  •

 نيوزلند

• 
  

• 
•  

دولت•
 ناروی
دولت

 هسپانيا
•

دولت  
لنزرتسوي
 د

کميسيون  
 اروپايی

 هالی سی •
صندو ق •

محايت از 
کودکان 

ملل متحد 
- 

افغانستان

پاليسی م ن •
 ماين

 

ه کوشش ها در انطباق با ماده خالص •
 پنجم

 
توليد،  •

انتقال و 
 استفاده

ذخ •

 منفجرناشده مهمات/تلفات ماين •
ده انفجاری تعبيه ش/جنگی  مواد

يره سازی و
 
 

 يبختر
يمات آگاهی از خطرات  تعل •

 مهمات منفجرناشده جنگی/ماين
 
 محايت از قربانيان • 

 
مهمات/مشکالت ماين

 منفجرناشده جنگی

ن برنامه ماي •
 پاکی

ين پاکی

 

 کمک به ما •
 

ين پاکی  ما •
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کشور عضو از 2003 مارچ 1 
قانون تطبيق معاهده
تاريخ حتويلی آخرين 

گزارش ما

  ندارد
 2008 می 13

 7ده 
 2007 مارچ 1: دت تعيين شدهم

2007تاريخ  اکتوبر :  تکميل
ختريب ذخاير  (4ماده 
 )مهمات

 1076: ابتدا
 2680: اخير

ماين های  (3ماده 
 )حفظ شده

سونل، 
، پارچه های )

 هاير مواد منفجر
)AXO( 

ماين های ضد وسايط و ماين های ضد پر آلوده با
IEDs (ماين های تعبيه شده 

وس) Sub munitions(مهمات 
)UXO (مات مرتوکه و مه
به طور آلوده  بع کيلومرت مر722  منطقه 

 ختمينی
پاکسازی  (5ماده

 )ماين ها
  2013 مارچ 1: مدت تعيين شده

نامعل وم احتمال دسرتسی به 
 مقاصد

 25.9 :2006 ( کيلومرت مربع27.5: مناطق ماين
 ) مربع
 107.7: 2006( کيلومرت مربع 148.8: جنگ

 )کيلومرت مربع
 کيلومرت مربع 78.7: حذف شده/مناطق ملغا

ن
کيلومرت
مناطق 

 ) کيلومرت مربع33.5: 2006(

در  رشد ماي پاکی
 2007سال 

 )796: 2006 (811: جمموع
 )285: 2006 (339: ماين ها

 )22: 2006 (30: پارچه های مهمات
: 2006 (243:  منفجرناشده جنگیهماتساير م

424( 
: 2006 (15: رنوع های ديگ/مواد منفلق ناشده

44( 
 )21: 2006 (123: مهمات ناشناخته شده

 )98: 2006 (208: کشته
 )698: 2006 (601: جمروح

 هماتم/تلفات ماين
منفجرناشده جنگی در 

 2007سال 

 جتزيه تلفات
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تعداد ختمينی
قربانيان 

 هماتم/ماين
 منفجرناشده  جنگی

مياتتعلظرفيت 
 از خطر آگاهی

موجوديت خدمات در
  2007سال

محايت ازرشد  متوسط
)VA25(قربانيان 

 اصدمق
امريکايی  ميليون دالر 86.3: ن املللی وج

پا
بي وه مالی ماين
 ) امريکايی ميليون دالر87.5: 2006(

 )0: 2006 ( امريکايی دالر290000: ملی
 2007در سال  کی

با وجوديکه طالبان از ماين های ضد پرسونل 
 2008 و 2007و ماين های ضد وسايط در ساهلای 

ب ميکردند، اما بيشرت شورشيان از مباستفاده 
 کنار جاده، معموًال به کنرتولیهای تعبيه شده

 استفاده ،خاطر هدف قراردادن وسايط نقليه
، 2007افغانستان در اکتوبر سال . ميکردند

ضد از ختم موعد هفت ماه بع
های ضد پرسونل  ماين ذخاير

کشافات عمده از
  بدينسو2007ماه می 

 

، ختريب رب العجل
را تکميل کرد    .

 جهت تأييد به حکومت 2010

ان

 نبودهتعداد دقيق ماين های ختريب شده معلوم 
به  اما ماين پاکی. و نياز به توضيح دارد

يک عمل منطقه ای با تيم های کوچکرت و تأکيد 
 اراضی از طريق سروی حذف/بيشرت بر کاهش

ويس پالن عمل ملی پيشن. ختنيکی تبديل شده است
افراد دارای معلوليت در افغانستان برای 

 - 2008سال های 
افغانستان ارجاع شده است، اين سند مبتنی 

 ، قربانيان افغانستانمحايت ازبر مقاصد 
 .ساخته شده است، 2009 الی 2005
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 تصويب نکردهده 

 اين کشور 2005قانون نافذه جنوری":ش دادافغانستان گزار2008درماه می .است
وزارت دفاع ملی به تمام نيرو . ميسازدن امضا کرده

 قربانيان بيانيه محايت از
چنان در نشست های بين اجمللسی کميته دايمی در 

 اظهار ،برای مترين

 پاليسی منع ماين
 به معاهده منع 2002 سپتامرب 11مجهوری اسالمی افغانستان در 

 عضويت اين معاهده را اخذ 2003 مارچ 1ماين توافق کرد و در 
مشول ولی . منود افغانستان تا هنوز قانون ملی تطبيق جديد به

ضمانت کيفر اجرايی برای معاه منع ماين را

را ملزم به رعايت تمام معاهدات بين المللی که افغانستا
و ر داده است تا منع سراری ماين های ضد پرسونل و تحريم استفاده از آنرا در هر شرايط های  ملی دست

 را که 7 افغانستان ششمين گزارش ماده i. کنندتوسط نظاميان يا افراد احترام
 . حتويل داد2008 می 13 ميشود در 2007شامل سال 

 
عضو معاهده منع ماين افغانستان در هشتمين نشست کشور های 

 شرکت ورزيد، و در رابطه به 2007ن در نوامرب در کشور ارد،
 و ختريب ذخاير مهمات، ماين پاکی

 مهين کشورا. ددا
 محايت ازو  وده و در رابطه به ماين پاکی شرکت من2008جون 

 . قربانيان بيانيه های داشته است
 
 3 و 2، 1تا هنوز در مورد تفسير و تطبيق مواد های فغانستان ا

ا معاهده به خصوص موضوعات مربوط به عمليات مشرتک نظامی ب
کشور های غير عضو، انبار مهمات خارجی و ترانزيت ماين های 

 با فيوز های حساس يا غير طضد پرسونل و ماين های ضد وساي
قابل کنرتول و تعداد ماين های حمفوظ جماز 

 . نظر نکرده است
 

 امضا 1981 اپريل 15افغانستان کنوانسيون قرارداد سالح را در 
 گاهی آنر تصويب نکرد و بنًا عضو کنوانسيون و کرد، اما هيچ

 جنگی منفجرناشده مهماتمقاوله نامه های آن در مورد ماين و 
اين کشور مهچنان در کنفرانس ديپلماتيک دوبلين در . منيباشد

 . شرکت نکرد2008مورد مهمات خوشه ای در ماه می 
 



 
 توليد، انتقال و استفاده

 ماين های ضد پرسونل را  که افغانستانديده نشدهتا هنوز 
تعداد زياد ماين از منابع . توليد و يا صادر کرده باشد

متعدد به طرف های درگير در جريان ساهلای جنگ مسلحانه در 
اما، گزارش موثق از هتيه ماين . افغانستان ارسال گرديده است

های ضد پرسونل به گروه های غير حکومتی توسط منابع خارجی در 
 .  اخير در دست نيستريان سال های
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.ندآماده نساخت

، افغانستان به واحد محايوی تطبيق معاهده 112007
 ختريب ذخاير متام انواع اين کشورد که حاال 

ل که در اين کشور ذخيره شده 
مفتخر اين 
افغانستان 

ج

 ذخاير و ختريب
 ختم 2007 مارچ 1 را تا  خويشافغانستان نتوانست ذخاير مهمات

، افغانستان به کشور 2007در اپريل .  ختريب کندضرب العجلموعد 
 ماين ذخيره شده، 486226های عضو اطالع داد که با وجود ختريب 

 150ر در دو ديپوی ذخيره ماين های ضد پرسونل در واليت پنجشي
مقامات واليتی پنجشير ماين ها . کيلومرتی کابل باقی مانده است
 iiرا برای ختريب در وقت معيينه 

 
 اکتوبر در 

کرابالغ منع ماين 
حقيقت اين با وجود . است کرده ماين های ضد پرسونل را تکميل
 را مراعات کند، اين ضرب العجلکه افغانستان نتوانست موعد 

درهشتمين نشست  iii.وا ميباشدا تعهدات کنوانسيون اتپابندکشور 
، افغانستان به کشور های عضو 2007کشور های عضو در نوامرب

اطمينان داد که ختريب ذخاير متام انواع ماين های ضد پرسونل 
اين کشور گفت که بعد از گفتگوهای . را تکميل کرده استم معلو

طويل با گروه ها و اجتماعات خمتلف، وزارت دفاع ملی و تيم 
های سروی مهمات امکان دسرتسی به ديپوهای مهمات واليت پنجشير 
را پيدا کرده و ماين های ضد پرسونل و مهمات باقی مانده را 

ا به ختريب بيش از نيم سراجنام اين تالش ه. ختريب کرده است
ميليون جمموع ماين های ضد پرسون

از مهين حلاظ مردم و دولت افغانستان . بود، اجناميد
حقيقت که اين عليرغم ". کمال تاريخی خود هستند

را مراعات کند، ما منی توانيم کوشش ضرب العجل نتوانست موعد 
با در نظر  و جامعه جهانی را ستانافغانم جمريان مهکار های عظي

 iv". ناديده بگيريمفوق العاده عظيم معاهدهشرايط داشت 
 



 
تأييد کرد که مکلفيت  خويش 7در آخرين گزارش ماده افغانستان 

هنوز اما،  v. تکميل کرده است4را حتت ماده ختريب ذخاير مهمات 
ضرب موعد ختم  از  ماين بعد حلقهمعلوم نيست که چی تعداد

2007
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  نگهداری شده برای مترين و انکشافیاين ها
 حد اکثر تعداد 2007يان سال 

 که قبًال گزارش شده بود، 486226، عالوه بر ، مارچ العجل
 خود، افغانستان 7گزارش ماده آخرين  در vi.ختريب گرديده است

 ماين ذخيره شده ضد پرسونل را در جريان  حلقه81595  کهنگاشته
 در PFM-1ماين حلقه  71436 به تعداد . ختريب کرده است2007سال 

  vii.ر ختريب گرديده استواليت کن
 

ب ازيافت و ضبط
 2007ماين ذخيره شده ضد پرسونل در سال حلقه  81595به تعداد 

 وميشود، هم ختريب گرديد، ظاهرًا شامل دو ديپوی واليت پنجشير 
 از طريق 2007ساير ماين های ذخيره شده را که در جريان سال 

turn-ins "دربر ا نيزرکشف، ضبط و يا بدست آمده است " بازگشت 
 حمل خمتلف متامًا با آتش زنی 22 حمفل در 114ماين ها طی . ميگيرد

  بعضی از حمافل ختريب ماين ها در ماه viii.های باز ختريب گرديدند
تکميل برنامه ختريب ماين ها اعالن های نوامرب و دسامرب بعد از 

 نوعيت و تعداد ماين های ختريب شده مهراه اسم ix.ه استاجنام شد
در  افغانستان 7و تاريخ ختريب با جزئيات در گزارش ماده حمل 

  x. درج شده استG و F خانه های

م
افغانستان اعالم داشت که در جر

 حلقه ماين 2680ماين های حفظ شده برای مقاصد تربيوی 
 از جمموعه ماين های کمرتماين قه حل 626 اين جمموعه xi.ميباشد

 افغانستان بنا بر ضرورت برنامه xii. ميباشد2006حفظ شده سال 
های تربيوی خود، يک تعداد متغير ماين ها را نگهداری ميکند 

اين ماين . تصويب ميگردد وزارت دفاع ملی  توسطو اين تعداد
 سراسر اين آن درروند که ها از طريق کشف و ضبط بدست آمده 

  xiii.ور ادامه داردکش
، داکرت ينيوا در ژ2008در جريان نشست های بين اجمللسی در جون 
برای  ماين پاکیمهاهنگی حممد حيدر رضا، مدير برنامه های مرکز 

ملل متحد برای  در گذشته مرکز ماين پاکی، افغانستان



 
 گفت که افغانستان ماين بررسی ماين زمينی به xiv،نافغانستا

 وی گفت متام ماين های .نگهداری منيکندرين زنده را برای متهای 
 ها ز ميباشد، فيوزکه به مقصد مترين حفظ شده بدون فيو

  xv.جداگانه قبل از استفاده برای مترين از بين برده شده است
 

 در D  فورم، افغانستان معلومات را در7در آخرين گزارش ماده 
مرکز : " دآجنا مينگار. مورد ماين های حفظ شده هتيه کرده است

ملل م ماين پاکی
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تحد برای افغانستان از ماين های حفظ شده ضد 

.xviii گزارش ها حاکی از باوجود آهنم ،

رسونل در مراکز تربيوی خويش در کابل و کندهار جهت آماده 
جمريان ... ساخنت سگ های ماين پال جمريان مهکارش استفاده ميکنند

ملل متحد برای افغانستان،  مهکار، حتت نظارت مرکز ماين پاکی
 های گنل را برای تربيه ماين پاک ها و سماين های ضد پرسو

مرکز : " و هم چنان ذکر شده." ماين پال شان استفاده ميکنند
برای افغانستان، ماين هارا برای اينکه   ملل متحدماين پاکی

به آن نياز در آينده برای مترين های امتحانی و آماده سازی 
  xvi."در جاهای امن ذخيره ميکندپيدا کنند، 

 

پ

 مسلح غير حکومتیروه های 
، ميزان فعاليت های شورشی سريعًا نظر به سال 2007در سال 

 xvii. در مناطق جنوب و شرق افغانستان باال رفت،گذشته، خصوصًا
اکثريت گزارش های محالت انفجاری شامل ماين های ضد پرسونل 

 در گزارش ، ولی مطبوعاتکه با متاس قربانی فعال ميگرددمنيشود 
. محالت را به ماين های زمينی نسبت ميدادندنوع متام  معموًال ها

هستند که از راه دور انفجاری عبيه شده مواد ت آهنا در حاليکه
در محالت کنار جاده معموًال به مقصد هدف قراردادن وسايط نقليه 

نفجار داده ميشوند

گ

ا
 طالبان در سال استفاده ماين های ضد پرسونل و ضد وسايط توسط

، پنج طفل توسط 2007در ماه می .  وجود دارد2008 و 2007های 
انفجار يک ماين کشته شدند و نيروهای پوليس ادعا کردند که 

 مهچنان xix.ماين متذکره جديدًا توسط طالبان تعبيه شده بوده است
در ماه می، نيروهای ائتالف ادعا کردند که شورشيان را با يک 

 در جون xx.رسونل در واليت خوست توقيف کرده اندحلقه ماين ضد پ
، سه عسکر کانادايی در ولسوالی پنجوايی واليت کندهار 2007

ماين ضد پرسونل حلقه  يک وماين ضد وسايط حلقه هنگاميکه دو 
ين ها در راه تردد عساکر اين ما. ، کشته شدندمنودانفجار 



 
ًا جاجبا ، جديدشت مرت از هم فاصله دا600 امنيتی که حوزهدو

  xxi.گرديده بود
 

، مردم و مقامات واليت هلمند، طالبان را 2007در جوالی و آگست 
تهم به ماين گذا
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ری های ضد پرسونل در ولسوالی های خمتلف اين 

تعداد نامشخص 
اين و ديگر سالح را به برنامه خلع سالح گروپ های غيرقانوی 

گير می منوده ضبط و دست 

همد
لی  ماين ضد پرسونل را در قريه تتنگ ولسوا70يروهای امنيتی 

م
 تعبيه  نيزيک سخنگوی طالبان گفته ميشود که .واليت کردند

ماين های جديد عليه اردوی ملی افغانستان و نيروهای بين 
، يک 2007 مهچنان در جوالی xxii.ه بودا تأييد کرداملللی ر

 قبًال در  که جنگجوی خود38قوماندان سابق حزب اسالمی مهراه با 
هپ شدند،  دولتلوی طالبان می جنگيدند، تسليم

م
 xxiii.در واليت کاپيسا حتويل دادند) داياگ(
 
، گزارش های متعدد از استفاده ماين های جديد 2008ر ماه جون د

توسط طالبان در ولسوالی ارغنداب واليت کندهار در مطبوعات به 
 از عبدالظاهر عظميی سخنگوی وزارت دفاع ملی نقل xxiv.نشر رسيد

طالبان ماين های ضد وسايط نقليه و ضد : "و قول شده است
ی ولسوالی ارغنداب تعبيه پرسونل را در جاده ها و پياده روها

 در مورد  زمينیين بين املللی ضد ماينا کامپxxv."کرده اند
ادامه استفاده از ماين های ضد پرسونل توسط طالبان ابراز 

  xxvi.ه بودنگرانی کرد
 

 نزد را ازنيروهای افغان و ائتالف مهچنان ماين های ضد پرسونل 
2008يروهای خمالف دولت در جريان سال  ن

، پنج ماين ضد پرسونل از قريه بونته، 2008در جنوری . است
ولسوالی دره نور، واليت ننگرهار و بيست ماين ضد پرسونل از 

 مهچنان در xxvii.قريه تره لی، ولسوالی آچين اين واليت کشف گرديد
ماه جنوری، پوليس چهار ماين ضد پرسونل را از يک منزل در 

، نيروهای 2008  در فربوری xxviii.دست آوردمنطقه چکمک شهر هرات ب
امنيتی ملی افغان با کمک نيروهای ائتالف دوازده ماين ضد 
پرسونل را از يک خمفيگاه در قريه کشمند ولسوالی چپرهار واليت 

  چنان در ماه فربوری، پوليس و xxix.ننگرهار بدست آوردن
ن

خربهای متعدد از کشف و  xxx.خوگيانی واليت ننگرهار کشف کردند
ضبط ماين های زمينی بدون تشخيص نوعيت از طريق مطبوعات 

 . گزارش شده است



 
 

برای افغانستان گزارش داد که هشت  ماين پاکیمهاهنگی مرکز 
عسکر نيروهای امنيتی افغان در جريان عمليات های نظامی با 

پرسونل کشته و يا جمروح شده اند، اما تصادم ماين های ضد 
اين مورد  xxxi.رائه نکرده استعلومات بيشرت 

ll translations of Landmine Monitor research products and media materials are for 
informational purposes. In case of discrepancy between the English text and any translation, 

the English text shall prevail.  
Full report available: http://lm.icbl.org/lm09_annual_report 

24 

  در 

ين املللی به رهربی امريکا به افغانستان در اواخر  ها
همات2001سال   را  ای خوشه، مهمات م

مشکل با استفاده  به تعداد قابل م
رجوع (، ادامه يافت از ماين ها  حکومتی

مال ماين های تعبيه شده در سال 

م
 

  منفجرناشده جنگیمهمات/مشکالت ماين زمينی
 افغانستان تا هنوز يکی از بيشرتين کشورهای آلوده با ماين

 منفجرناشده جنگی حمسوب ميشود، اين آلودگی همات زمينی و مهای
 1992مسلحانه داخلی در جريان سال های عمدتًا از اثر جنگ های 

 و دهه دوران مقاومت در مقابل قشون سرخ شوروی پس از 1996الی 
  هتاجم اخير. به افغانستان، به وجود آمده است1979جتاوز 

ی ب نيرو
نفجره به مشول پارچه های م
الحظه افزايش داد و اين 

نيروهای مسلح غير
 xxxii).کنيد به خبش فوق در مورد استفاده

 
 مهماتجنگ ها در چند سال اخير سبب بيشرت آلودگی کشور با 

رو به نيروهای امنيتی خمفيگاه های : منفجرناشده جنگی شده است
ازدياد سالح و مواد منفجره، به مشول ماين های ضد پرسونل و 

 با وجود افزايش محالت xxxiii.ند را پيدا کرد،ماين های ضد وسايط
ب نيروهای ائتالف و استعاالی
تا هنوز کدام عالمت را که جنگ  ، ارگان های ماين پاکی2007

ی سازمان يافته شده باشد، به ماين گذاری هامنجر جاری 
  xxxiv.نيافته اند

 
 در سال  که)ALIS( ماين های زمينی در افغانستان اتسروی تأثير

 اجتماع و بيش از چهار 2368 تکميل گرديد، دريافت که 2005
 کيلومرت مربع 715ميليون انسان از ماين متأثر اند، و تقريبًا 

 شناسايی xxxv. بودرا شناسايی کرده) SHAs(زمين مشکوک به خطر 
 را به گی  منفجره، ختمين مناطق آلودوادبعدی مناطق ماين و م

 ارتقا داد، اما يک تفتيش در ختم 2007 کيلومرت مربع در سال 840
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 يات مهم توليدی غذا در وال
جتارتی

هنوز  يک اداره ملی 
2008است

 2013تا سال  اکی

 ختمينی  ی منطقه مشکوک به خطر شد و منطقه107سال منتج به حذف
  xxxvi.بود 2008 در جوالی  تا کيلومرت مربع722.3متأثر از ماين 

 
با وجوديکه، جنگی ی  منفجرناشده مهمات و ینزميهای ماين 

 را باعث شده است و تعداد جمروجين و کشته بلندمهيشه تلفات 
هنوز يک مشکل بزرگ  xxxvii ميرسد،2007 تن در سال 608شده گان به  
 حتميل ميکند که به  کشور اقتصادی و اجتماعیزیرا به بازسا

شده جنگی  منفجرناهماتآلودگی ماين و م. ثبات سياسی مهم است
مناطقواليات مرکزی و مشخصًا به 

قی مترکز يافته که شهرها، ساحات  مدرن، قريه جات، 
فارم های زراعتی، چراگاه ها و جاده ها را متأثر ساخته 

  xxxviii.است

 پاکیبرنامه ماين 
 مهاهنگی و تنظيم
 توسط ملل 1989در سال ) MAPA(افغانستان  برنامه ماين پاکی

. متحد ايجاد شد و در مسير انتقال به ملکيت ملی ميباشد
 ماين پاکیمهاهنگی افغانستان توسط مرکز  برنامه ماين پاکی

ايجادو  xxxixبرای افغانستان اداره ميگردد

شر

وزارت امور خارجه ارگان ارتباطی ، سالم  تا .علق 
 xl. بودبرای ماين پاکیدولت 

 
  مهاهنگیزارت امور خارجه مجهوری اسالمی افغانستان و مرکزو

 10برای افغانستان يک نشست دوستانه را به تاريخ  ماين پاکی
 برگزار کردند، تصميم اختاذ شد تا يک بورد متشکل 2007دسامرب 

از متام مناينده های وزارت خانه ها برای هتيه رهنمايی به مرکز 
نستان ايجاد گردد و هناد های برای افغا ماين پاکیمهاهنگی 

ماين پ موجود بايد دولت افغانستان را در
xli  نشست يک 2008 جنوری 16 وزارت امور خارجه در .دنمهکاری کن
را به ديپارمتنت  داير و نقش رهربی ماين پاکیرا بين الوزارتی 

که ) ANDMA(در اداره ملی ضد حوادث افغانستان  ماين پاکی
  xlii.کاری خودرا به رياست مجهوری ميدهد، تفويض کردگزارش 

 
 به حکم رئيس مجهور ايجاد 1989در سال  ديپارمتنت ماين پاکی

 کارمند در دو ديپارمتنت، عمليات و ارزيابی 11دارای  که گرديد



 
 ميباشد، اما اين ديپارمتنت قبًال خارج از برنامه ماين پاکی

، ديپارمتنت 2008ی در ماه م  xliii.افغانستان کار ميکرده است
 ماين پاکیمهاهنگی دفاتر خود را به کمپوند مرکز  ماين پاکی

 برای افغانستان جهت آغاز پروسه آشنايی با برنامه ماين پاکی
حبث های چهار سال   xliv.افغانستان و ساختار ظرفيت انتقال منود
. معلق است حاال xlvپاکیگذشته به خاطر يک قانون ملی ماين 

در نظر دارد تا يک نشست بين الوزارتی  پاکیديپارمتنت ماين 
 xlvi. برگزار شود2008ديگر در سال 
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نستان يک پروژه خدماتی 
) UNOPS(ماتی ملل متحد 

مدير برنامه مرکز 

 مههکارکنان اين مراکز . د
در

برای افغا ماين پاکیمهاهنگی مرکز 
دفرت پروژه خد حتت نظارت ماين پاکی

است، و مسووليت مديريت، پالنگذاری و مهاهنگی متام خبش های ماين 
اين مرکز پالن ها . افغانستان را دارد اين پاکیپاکی برنامه م
را جتديد   سرتاتيژيک و عملياتی ماين پاکی او پاليسی های

ميکند، پالن کار عملياتی ساالنه را ترتيب و بررسی تعليمات 
 و چک جتويزاين مرکز مسوول . خطر را تنظيم ميکندآگاهی از 

طالعاتی ماين و مهچنان نگهداری بانک ا  ماين پاکیجمريانکيفيت 
، حترک منابع، محايت و مهاهنگی جمريان مهکار و نظارت پاکی
  xlvii.ميباشد ندارد های ملی ماين پاکیااست
 

يک معاون اسبق وزارت امور خارجه به حيث 
 انتخاب 2007برای افغانستان در جوالی  ماين پاکیمهاهنگی 

رکت وابسته با گرديد، اين تقرر اولين کارمند ملی در يک ح
 ماين پاکیمهاهنگی مرکز . ملکيت ملی ميباشدبه   برای نيلپالن

برای افغانستان پست های ارشد را پيوسته ملی ساخته است، از 
 کارمند بين املللی 23 کارمند ملی و 345 به اينسو، 2008اپريل 

آخرين مشاور ختنيکی بين املللی در   xlviii.را استخدام کرده است
 . اين مرکز را ترک کرد2006ال ساحه در ختم س

 
برای افغانستان دارای هفت مرکز ماين  ماين پاکیمهاهنگی مرکز 
در کابل، هرات، کندهار، مزار شريف، ) AMACs(ساحوی  پاکی

کندز، گرديز و جالل آباد ميباش
را  سطح منطقه و  فغان هستند و فعاليت های ماين پاکی

دفاتر ساحوی هم با . دناهنگ، نظارت و بررسی ميکنواليات مه
اجتماعات، دفاتر ملل متحد، منايندگی های دولت، موسسات 
انکشافی مستقيمًا به خاطر تأمين مهاهنگی عمليات ها و جواب به 

ا



 
نشست های مهاهنگی منطقوی   xlix.نيازمنديهای مردم حمل کار ميکنند

هر دومملی هر ماه يا  هر هفته يکبار و نشست های
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يکبار اه 
غير متمرکز ثبت 

در   ماين پاکی
ی کز م  ر

برای  ماين ساحوی به مرکز 
عل توزيع کنرتول کيفيت،  ومات 

رشساحوی پاکی   اس
اش   معلومات کامل کش

ماين  پاکیای 
برای افغانستان يک بازنگری از  ماين پاکی

ای  ملی مين 20062007در س  جهت
هوم جديد عمليات ها و ساختار دوباره تيم های 

رجوع کنيد به خبش آتی در مورد ( ه اندازی کرد
برای  ماين پاکیمهاهنگی ، مرکز 2007در سال . 
را   مشخص استانداردهای ملی ماين پاکیرسالهفغانستان يک 

وض
سرتاتيژيک را در بر

 الويت های 
2007با
و 

معيينه سال  ه  دست 2007تا
شده به نام راه به پيش 

 نشر شد که پيش 2006سال رو

. است
  .هانی 

سيستم يک افغانستان از . رگزار ميشود
معلومات برای چک معلومات هتيه شده توسط عاملين

اين پاک فاده ميکندمراکز  ا.ی اس م

ب

ساحو ی
 

تم
پاکی

اين پاک 
افغانستان که مسوولمهاهنگی 

مراکز ماين جتديد م
 ،مراکزاز  
 جمدد آن به
تا هر کدام

و 
 ميدهد،
l.ته باشد

ت، گزا
ور را د

ملی   استاندارد ه
مهاهنگی مرکز 

استانداردهای  
 با مفگاریساز

را ماين پاکی
)پاکیماين 

 تأ و ال هرا

ا
ده يا پاک کاری  دهی سيستماتيک مناطق حذف شويلجهت تنظيم حت

  li.شده از ماين به مستفيدين هنايی، انکشاف داده است

 پاکیعيت پالنگذاری سرتاتيژيک ماين 
10نامه   ماين پاکی ا ساله افغانستان يک پالن

(رد که مناطق را بر اساس الويت ها اختاذ ک2003سال 
 سال ختم  تا  )ينايلويت های پوال، اولويت های ميانه وا

.  از ماين کنندسازی به ترتيب پاک 2013 و 2009 الی 2007بين 
و م نيست که آيا به مقاصد وز مع ل ن  

سرتاتيژی جتديد ا يک ؟ يا خيريافته اند
 )The Way Ahead( به شکل پيشنويس در 

را ترتيب کرده  فرضيه ها، عوامل و بعضی اهداف ماين پاکی
فرضيه ها شامل رشد تأمين امنيت و متديد کمک های جامعه 

liiبرای چندين سال ميباشد ج

برای افغانستان باالی مقاصد معاهده  ماين پاکیمهاهنگی
ن  در کنفرانس لندن برای افغانستا2006افغانستان که در فربوری 

تا : " کرده است، در قسمت آن آمده است مترکزاختاذ گرديد، نيز



 
مناطق آلوده با ماين و مهمات منفلق ناشده در  ... 2010ختم 
، متام مهمات 2010و تا ختم ...  فيصد کاهش خواهد يافت 70حد 

 liii."غير مطمئين، غير استفاده و زايد ختريب خواهد شد
 

 livاهمقاصد و دستاورد: هده افغانستانمعا
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فيصدی   2010 ابتدا
2010

 
 مقاصد 

 31 
جنوری 

2006 

 
 70مقصد 
 فيصد

 31(نتايج 
 )2008مارچ 

 مارچ 31تا 
2008 

تعداد مناطق 
مشکوک به خطر 
 پاک کاری شود

42232956 1 21 55 

مناطق ختمينی 
پاک کاری شود 

به کيلو مرت (
 )مربع

719 503 189 38 

 
ماين مهاهنگی  مرکز 2009 الی 2008پالن عملياتی تطبيق مهاهنگ 

 :برای افغانستان باالی پاک کاری مناطق آتی مترکز ميکند پاکی
 

 )مناطق با تلفات اخير" (طق کشندهمنا" •
  مرتی مرکز اجتماع500مناطق خطر در  •
 ماعات و ولسوالی های بيشرت متأثراجت •
 مناطق با مفاد های فرهنگی و ساير •
ولسوالی ها با بيشرتين آ •

lv

 6

االی خراب ترين لودگی، مترکز ب
متأثر 

 مناطق ماينگذاری شده کوچک •
 و... قابل دسرتستی و اجرا  •
 نيل به اهداف معاهده افغانستان و اجرای تکاليف  •

 lviمعاهده منع ماين
 

اين پالن يک تعداد از شاخص های آلودگی افغانستان را انعکاس 
 منطقه مشکوک به خطر را 176دو ولسوالی به تنهايی . ميدهد



 
 ولسوا84  در در حاليکهارا است
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 منطقه يا دولی ديگر فقط يک 
زياد مناطق 
ذاری 
امل 
ست، 
ای 
 کی

lvii  

 درپاکی ترين و بزرگرتين برنامه ماين 

ابتکار . دو باره آغاز کند

د
افغانستان مهچنان تعداد . موجود استشکوک به خطر م

گ  منطقه ماين220شامل که   را داردکوچک مشکوک به خطر
 برای تيم های عمی شود، اينشده کمرت از يک کيلومرت مربع 

  قابل صرف وقت ني کار ميکنند،پاک ماين 20که با بيش از 
اما توسط تيم های کوچک زودتر و و هبرت قابل اجراست، تيم ه

ماين پامهاهنگی قابل انعطاف توسط مفهوم عملياتی مرکز 
). رجوع کنيدمطلب بعدیبه (برای افغانستان ساخته شده است 

 پاکیماين 
ا فغانستان دارای طويل

 افغان در موسسات که توسط 8000، حدود 2007در سال . جهان است
ميشد کار تنظيم برای افغانستان  ماين پاکیمهاهنگی مرکز 

اين شامل پنج موسسه غير حکومتی افغانی . ميکردند
سازمان ماين پاکی برای (، )مشاورين ختنيکی افغان(ميشود

ز شناسائی مرک( ،) سازمان پالنگذاری ماين پاکی(، )افغانستان
، )سازمان ماين پاکی و احيای جمدد افغان (،) ماين و تربيه سگ

 گروپ ماين پاکی دمنارک و ( دو موسسه غير حکومتی بين املللیو
 در 2007 هشت کمپنی جتارتی در سال  براينعالوه. )هالوترست

، داينکارپ )ArmorGroup( گروپ زرهدار ندافغانستان کار ميکرد
، تکنالوجی خنثی سازی مهمات )DynCorp International(بين امللل 

)EOD Technology(بين املللی برادران محايت، گروپ  ، ماين پاکی
، و يو اکس بی بين RONCO( ،S3AG(رانکو  کاردان، ماين پاکی

 MineTech(ماين تيک بين امللل ). UXB International(امللل 
International(در .ه بودرک گفت ت2006 افغانستان را در سال  که 

 قرار بود فعاليت های خود را بعد از بدست 2008نيمه دوم سال 
آوردن يک قرارداد در ماه می 

يک کمپنی مستقر در زيمبابی نيز يک دفرت خود را ) TDI(انکشافی 
 .  در کابل باز کرد2008در سال 

 
ماين مهاهنگی کز  وقتيکه مر از2006از نوامرب سال  ماين پاکی

برای افغانستان مفهوم جديد عمليات را معرفی کرد،  پاکی
اين اصالحات شامل . را جتربه کرده استاصالحات عمده و مترکز جمدد 

تيم های ماين پاکی به خبش های کوچک می باشد، جمدد تقسيم بندی 
و تربيه متام تيم ها برای اجنام سروی يک جا برای که يک شخص 



 
.  ميشود شامل، را اراضیحذف/تأکيد بر کاهشيک با ، های ختنيکی

برای  افغانستان طبقه بندی کار هارا  ماين پاکیمهاهنگی مرکز 
 ميکند، ودسته بندی به يک ساحه اختاذ کرد، کار های متعدد را 

جه به اولويت ميفرستد نه اينکه تنها تودر آجنا جتهيزات را 
  lviii.داشته باشدهای بااليی کاری 

 
برای افغانستان  ماين پاکیمهاهنگی ، مرکز 2007ل در سا

ابتکارات بيشرت را به منظور
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با وجود   ارتقأ نرخ ماين پاکی
اين شامل .  عرضه منود، در مناطق جنوبی

برای  پروژه
و سه ديگر در ولسوالی شيندند واليت هرات، به 

 خمصوصًا،مشکالت امنيتی
برای  ماين پاکیمهاهنگی يک پاليسی منطقوی که طی آن مرکز 

 تا عمليات خواستمتام موسسات ملی و بين املللی از افغانستان 
 هدف هبرت ميزان کارائی و کاهش هخويش را در واليات معين ب

جمريان .  مترکز دهند مديريتمصارفات لوجستيکی، دفاتر ساحوی و
و روابط  اشتغال شان تقويتفرصت هببود سازی امنيت را با  نيز 

  lix.پيدا کردندبا مردم حمل 
 

افغانستان يک برای  ماين پاکیمهاهنگی ، مرکز 2008در مارچ 
در يک سسيتم دعوت رقابتی را ) RFP(درخواستی برای پروپوزل 

موسسات غير حکومتی و کمپنی های جتارتی برای قراردادهای ميان 
) UNOPS( هزينه دفرت پروژه های خدماتی ملل متحد اب ماين پاکی

ساالنه و هم کارايی برنامه اعالن  به مقصد ارتقأ ماين پاکی
ماين پاکیچهار قراردا. کرد در  د ابتدايی، يک  

واليت بادغيس 
دو قرارداد در ماه می، يکی به ماين تيک . مناقصه گذاشته شد

بادغيس و ديگری به گروپ زرهدار برای يکی واليت بين امللل در 
مهاهنگی مرکز . از فعاليتها در ولسوالی شيندند، اعطا گرديد

برای افغانستان توقع اعالن دوباره دو درخواستی  ماين پاکی
 از داوطلبی ماه می، را داشت و هبرای پروپوزل، بازماند

 را نيز 2008ميخواست ساير درخواستی ها برای پروپوزل در سال 
برای افغانستان نگاشته  ماين پاکیمهاهنگی مرکز . اعالن کند

فقط پروپوزل موسسات ممکن  ها بود که برای بعضی از درخواستی
غ lx.ير حکومتی افغان پذيرفته شود

 
برای افغانستان  ماين پاکیمهاهنگی ، مرکز 2008در سال 

مبتنی  درخواستی پذيرش پروپوزل را به مقصد انکشاف ماين پاکی
، مشخصًا در مناطق پاکیبرجامعه به خاطر حترک بيشرت ظرفيت ماين 



 
سسات غير حکومتی و کمپنی های دليل عدم امنيت برای موه که ب

. دادجتارتی دسرتسی حمدود است، اعالن 
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 ماين پاکیمهاهنگی مرکز 
طرح ج43افغانستان

 کيلومرت مربع 715 کيلومرت مربع به 8ز

نوب و شرق رای   کار در   اجتماع در 
به مشول خبش های از واليات غور، هلمند، کندهار، را افغانستان 

رعايت ترکيب جنسيت . کنر، نيمروز، پکتيا و زابل ارائه کرد
 پروپوزل ها به هدف توامندسازی انعکاس آيده زن ها در يه هتدر

. الزمی خوانده شده بود ارزيابی تأثير و پالنگذاری ماين پاکی
 مشاورين ختنيکی  که عبارتند از، چهار جمری مهکار2008تا جوالی 
، )DAFA(برای افغانستان  ، سازمان ماين پاکی)ATC(افغان 

و  و موسسه ماين پاکی) MCPA(و پالنگذاری  سازمان ماين پاکی
 ، پروپوزل برای درخواستی ماين پاکی)OMAR(بازسازی افغان 

   lxi.مبتنی برجامعه داده بودند

ب

 تشخيص مناطق خطر
 2005در جنوری سال که ) ALIS( ماين افغانستان اتسروی تأثير

 توسط ملل متحد تصديق 2005 سپتامرب 30تکميل گرديد و در 
هتيه کرده   به ماين پاکیاساسیز جمدد  را برای مترکمبناگرديد، 

 مهمات اجتماع متأثر از ماين و 2368اين سروی . است
اين .  ولسوالی شناسايی منود259منفجرناشده جنگی را در 

 که از آن مجله  تأييد کرد مناطق مشکوک به خطر را4514موجوديت 
با تأثير )  فيصد23 (1055منطقه با تأثير باال، )  فيصد16 (718
 از اثر lxii.ميباشدبا تأثير پايين )  فيصد61 (2714انه، و مي
 سروی متذکره، جمموع مناطق مشکوک به خطر در بانک يجهنت

 15برای افغانستان کاهش  ماين پاکیمهاهنگی اطالعاتی مرکز 
50يصدی داشته يعنی ا  ف

  lxiii.کردنزول 
 

ن آلودگی ماين و مهمات منفلق  ماين افغانستااتسروی تأثير
ناشده در افغانستان را نظر به آيده گذشته بيشرت از حيث 

به استثنايی واليات ارزگان و . جغرافيايی متمرکز يافت
 واليت افغانستان متأثر از ماين ميباشد، اما سه 32دايکندی، 

 واليت بوده 12حصه مناطق مشکوک به خطر و تلفات متأخر تنها در 
 واليت با صدر کابل وجود 6صف مناطق مشکوک به خطر در است، و ن



 
 فيصد تلفات اخير درج شده در سروی در 45 عالوه براين، lxiv.دارد

سه واليت کابل، پروان و خت
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 . ار رخ داده است

تکا مناطق 
حه 
از 
ز 
ا 
به 

  lxv.ماين گرديد

برای 
 ه شده برای سروی پوليگون در بقيه مناطق کشور
ون 
ز، 

2 ،
 کی
تی 
ن، 
ز ا

 lو 

 
، سروی پوليگون با سنجش بيشرت قابل ا2007در سال 

شد. ط  سااين دفرت در مشکوک به خطر توس هالوترست اجنام
 کيلومرت مربع منطقه متأثر را تشخيص داد که 32عمليات خود 
 ماين افغانستان باز مانده بود، و نياتسروی تأثير

هالوترست را قادر ساخت مناطق مشکوک به خطر در گذشته ر
 منطقه مشکوک 500 فيصد کاهش دهد، و منتج به تبديل 40حدود 

خطر به مناطق کوچک مشخص 
 

 ماين پاکیمهاهنگی  مرکز 2009 و 2008در نتيجه، پالن 
افغانستان هتي

 سروی پوليگداشتهالوترست تصميم .  اجرا خواهد گرديدنيز
 واليت به مشول بدخشان، بغالن، بلخ، هرات، کابل، کند9را در 

009وقع مجع آوری معلومات تا می پروان، مسنگان و ختار با ت
هالوترست مهچنان هشت تيم سروی سازمان ماين پا. اجرا منايد

و پالنگذاری را تربيه کرد تا سروی پوليگون و اجازه امني
در واليات باميان، فارياب، خبش های از هرات و کابل، لغما
کندهار، کنر، نيمروز، نورستان، و وردک و مهچنان بعضی 

خوست را اجرا کند و xvi.لسوالی های واليت پکتيا 
 

ماين مهاهنگی  ماين افغانستان، مرکز اتبعد از سروی تآثير
برای افغانستان تيم های سروی را به تيم های ارزيابی  پاکی

تغير داد، و اين تيم ها را به ) LIATs ( زمينیتأثير ماين
تماع برای ساحوی جهت ادامه مالقات با اج مراکز ماين پاکی

 در lxvii.معترب سازی معلومات و جتديد بانک اطالعاتی اعزام کرد
 ، بعد از تربيه تيم های ارزيابی تأثير ماين2007می ماه 
برای افغانستان  ماين پاکیمهاهنگی  در وظيفه، مرکز زمينی

ان از ينرا برای اطم ارزيابی تأثير بعد از ماين پاکی
اطق پاک کاری چگونه منه اينک تشخيص پاکی ودستاوردهای ماين 

 آيا ؟ آيا به مقصد متوقع رسيده ايم؟شده استفاده ميگردد
 و آيا به ماين ؟شده اطمينان دارند مردم به مناطق ماين پاکی

  lxviii. شروع کرد؟بيشرت نياز است پاکی
 



 
در (از ساکنان حمل   رازمينیتيم های ارزيابی تأثير ماين 

مورد نوعيت و کيفيت حاصالت، 
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اد خوراکه و تعداد ماه نوعيت مو
  و، عرضمی کنندکه آهنا از زمين به حيث چراگاه استفاده ا 

سرک 

 ساحه آن 10 تنها است وخ در افغانستان موجود 
 ن فقط با عالمه خطر نشانی شده  ساحه آ452 شده و صارکشی

ه
آن، تعداد دوکان ط و رستورانت ها ول  های جديد و ترافيک

ساخته شده باالی زمين که به مقاصد جتارتی کار گرفته های 
ميشود، تعداد خانه های نوساخت، و تعداد خانواده های که از 

 سوال )شده برای مسکن استفاده ميکنند ن پاکیزمين های ماي
، تيم های ارزيابی تأثير ماين 2007تا ختم سال . ميکردند
 کيلومرت 22.8 منطقه ماين و جنگ گذشته، جمموعًا 360از زمينی 

تشخيص  ساحه پاکسازی شده از ماين را ديدن کردند، و ،مربع
ده از  افغان از مناطق پاکسازی ش650000که بيشرت از دادند 

 lxix. مستفيد ميگردندماين
 

  حصارکشی  مناطق آلودهوعالمت گذاری 
 ساحه 4514 ماين افغانستان گزارش داد که اتسروی تأثير

طر مشکوک به 
ح

 عالمت گذاری 87% خطر يا  ساحه مشکوک به3962 هجمموع  يک.اند
 lxx. نشده استکشیو يا حصار 

 در سال  ه جنگیناشد منفجرهماتماين و می پاکساز
 2008 و 2007

تفصيل در چارت  (با وجود حمدوديت زوال روزافزون امنيت
 پاکسازی مناطق آلوده با ماين و ساحات جنگی تقريبًا )ذيل

در سال مربع  کيلومرت 173جمموعًا به   افزايش داشته، فيصد30
 35 فيصد و ساحات جنگ 6پاکسازی ساحات ماين . رسيد 2007

در اين پروسه، ختريب ماينهای ضد . داشته استفيصد افزايش 
 همات م ختريبرسيده و) 26970(پرسونل به بيشرت از دوبرابر 

  lxxi. ميليون رسيده است1.7 به نيز جنگی ناشدهمنفجر
 

ان فعاليت های شورشی را  که طالب امنيتی در مناطق جنوبیديدهت
به مشول هتديدات رهربی ميکردند آشکار بوده است، اما اين 

 گروپ های جنايتکار ساحات  ساير ی خرابکارانهفعاليت های
 مرکز تربيه سگ پاکسه ماين . ديگر را نيز متأثر ساخته است



 
 به 2007در واليت جنوبی کندهار در ماه سپتامرب برای ماين پاکی
 2008 ديگر در ماه مارچ پاک، هفت ماين ندته شدضرب گلوله کش

 مرکز مشاروين ختنيکی در واليت مشالی پاککشته شد، پنج ماين 
 مرکز تربيه سگ برای ماين پاکجوزجان کشته شد و دو ماين 

 ماين 13افراد مسلح نيز . نددر واليت کندوز به قتل رسيد پاکی
تپاک ي مرکز مشاورين ختنيکی را در واليت شرقی پ

ll translations of Landmine Monitor research products and media materials are for 

 

 ماين پاکی

informational purposes. In case of discrepancy between the English text and any translation, 
the English text shall prevail.  

Full report available: http://lm.icbl.org/lm09_annual_report 

34 

ا ربودند که ک
 ولی موتر های آنانرا مسرتد شدندبعد از يک هفته آزاد 

از اثر محالت شورشيان    کار مندان مراکز ماين پاکیlxxii.نکردند
ه موتر و وسايل شانرا از دست دادمهچنان و گروپ های جنايتکار 

. صد ها هزار دالر خساره مند گرديده انداز اين بابت  وند ا
 يک کمين شورشيان در واليت فراه پنچ ، در2007در ماه اپريل 

کارمند دفرت رانکو، دو مربی سگ، يک سوپروايزر سگ و دو 
س lxxiii.وپروايزر به قتل رسيدند

 

برای  ماين پاکیمهاهنگی در بين جمريان مهکار افغانی مرکز 
با  افغانستان، مشاورين ختنيکی افغان بزرگرتين جمری ماين پاکی

 در پاکی تيم ماين 46 در تن 835 کار مند، شامل 1202بيش از 
 تيم 9 تيم خنثی سازی مهمات، 8 تيم ختنيکی، 10برنامه ها، 

حتت . ميباشدی اجتماعپاکی  تيم ماين 4آگاهی از خطر و تعليمات 
ی مشاورين ختنيکی افغان فعاليت هابرنامه اسرتاتيژی منطقوی، 

متمر کز کشور جنوب شرقی و  را بيشرت در مناطق مرکزی خويش
فعالتيهای  ، مشاورين ختنيکی افغان2007 در سال lxxiv.ه استکرد

 فيصد 40را در مناطق آلوده با ماين بيشرت از  ماين پاکی
 و ختريب ماين را به دو ، کيلومرت مربع4.68افزايش داد، مساحت 

 رساند، هرچند ساحات کمرت جنگی را پاکسازی 5559برابر يعنی 
ک lxxv.رده است

 705غانستان، يک موسسه کوچکرت دارای برای اف سازمان
 lxxvi در مناطق جنگی جنوبی قندهار فعاليت ميکندوکارمند است 

 افزايش داده 2007را در سال  وهم چنان فعاليتهای ماين پاکی
 کيلومرت مربع را 1.3 کيلومرت مربع به 9.6ولی يک رکود جدی از 

 lxxvii. جتربه کرد،2007، در سال در مناطق جنگی



 
 تأسيس شد، قبًال در 1989و پالنگذاری در سال  پاکیسازمان ماين 

زمينه اجرای سروی ختنيکی در کشور کار ميکرد ولی زمينه 
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گرديد،1
 ه است کارمند ساحوی استخدام کرد1016شامل  را  کارمند13 فرت

در
 lxxix.، مشال شرقی و جنوب شرقی بيرون شده است

 .ه است

در توقع داشت موسسه هالوترست .   نيز ميشود
 

، 2007از ماه اپريل . تبديل منود فعاليت را به ماين پاکی
خود را دوباره  نفری 449تشکيالت ، وپالنگذاری سازمان ماين پاکی

و دو تيم   پاکیدر سيزده تيم ماينرا  کارمند 370 سازی کرد و
در واليت کندهار و واليات جنوب قرار بود خنثی سازی مهمات 
  lxxviii. اعزام کندشرقی پکتيا ولوگر

 اين  تاسيس 990 در سال پاکیمرکز تربيه سگ برای ماين 
04 د

عملياتی است در ن الده آق 180الده سگ که ق 300و به تعداد 
 گروپ کشف 32با   مرکز تربيه سگ برای ماين پاکی.اختيار دارد

  برعالوه دستی و چهار قالده سگ،پاک ماين 12شامل  هر کدام ماين
، شش تيم ختنيکی، دو تيم خنثی سازی مهمات یپنج تيم ماين پاک

مرکز تربيه .  فعاليت ميکند سگسه گروپ کشف هر کدام با هو ن
مرکز، شرق، مشال، (قبًال در شش ساحه کشور  اين پاکیسگ برای م

مرکز تربيه سگ . کار ميکرده است) ،مشال شرق، جنوب شرق و غرب
از ساحات غربی به هدف مترکز بيشرت  مناطق  برای ماين پاکی

مرکزی

س گرديد، تأسي 1990و بازسازی افغان در سال  موسسه ماين پاکی
 دستی و ميخانيکی و خنثی سازی مهمات را  پاکیفعاليتهای ماين

 فعاليتهای پيوند زنی نزديکدر ساحات شرق و غرب کشور با 
، 2007در سال . آگاهی از خطر داشته استتعليمات ماين پاکی با 

دستی، شش تيم ميخانيکی، دو تيم   تيم ماين پاکی26اين موسسه 
lxxxروپ کشف داشتنثی سازی مهمات و دو گ خ

 
 کارمند در 2800 ،هالوترست، بزرگرتين موسسه فعال در افغانستان

 تيم 24 دستی، پاک تيم ماين 57 به مشول  2007 تيم در سال 146
 تيم خنثی سازی 3 تيم پاکسازی ساحه جنگی، 11 ميخانيکی،
آگاهی از خطر را تعليمات  تيم  2 تيم سروی و 6مهمات، 
 تيم خنثی سازی مهمات و 19 شامل هاين جمموع. ودمنوده باستخدام 
سروی7ح و  سال تيم

 نفر افزايش دهد، قبًال 3500 تعداد کارمندان اش را به 2008سال 
 کارها را ودر ساحات مرکزی و مشالی افغانستان متمرکزبود، که 

و دو تيم سروی برای در نزديک به واليت هرات در غرب کشور 



 
، 2007  در سال lxxxi.منايدنقشه برداری پوليگون را اضافه 

 50هالوترست ساحه پاکسازی ماين و ختريب ماين را تقربيًا به 
 فيصد رسيد که به 28فيصد افزايش داد و پاکسازی ميدان جنگ به 

 lxxxii. کيلومرت مربع ميرسد120مساحت بيش از 
 

روپ ما پ
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اکی  نه کارمند رمند داخلی و کا365 با منارک،د ين
 تيم خنثی سازی مهمات، 19 دستی، پاکی تيم ماين 5ارجی شامل 

آگاهی از خطر فعاليت می منوده تعليمات  تيم 4 واحد ختنيکی و 
ين ه مندر سهي بًال

ط ل  د،  د /منو
ا لی  فطر ب

مناينار
ر د  ب رد الن ش ي

عطاف ب کرد   کو
يل  آور ا هم آموزماه های  ش

ی مهپاکی  زدهبه منی و  خنثی
ii. منودری أخي

 م ند 360دا Oرا
يکی10پاکیم  شامل  گرو تي
پاک سازی ( فاع امريکا  وزارت دبه مشول برای مشرتيان و

عهده  ای  را  ند ) يدا  ک
ه  تش ا کمک جنينری تمانی های   پروژ

lxxxiv 

Ar(ن موسسات ماين پاکی جتاری، گروپ زرهدار  orGro (
م رات  در واليت يندند ع هوا لومرت 

از  منو7ل  ، 20 اک
به  منود  قرار  لومرتمربع  با 

لوده از ماين را در ولسوالی شيندند پاکسازی منايد و 
حدود لب 2 مي ن 13  را د شامل   

منطقه مهمات یسازست ختنيکی و خنثی اعزام به
lx 

زی  DynCپ حتت ق داد دفرت
 artme ate’s O f Weapons Remov

گ
خ
2

گ. است
تقسيم 

  پاکی
و  
و و
کشور  خب
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ه

ر
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س ب

.درج
تق  
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008 
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 اين ت
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 منس 
ما  گر

ه  ک
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مرکز ر م
ه ا

خبش ا
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ه ب
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وم  ی
ق ش

 و
( ی  رب کشوغ

داده شد
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طرح
از 

 خاط
 ش 
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ه بتوان

وپ 
کار

ک ت
وبا ه هر

ک ان پذيریسازی و د ها ر
در . د در،2 اپروجود عمومی ر  

ماين 
 حمو

دست 
کار 

مات   ساز
lxxxi 

هم
آغاز

 باظور 
و ت

نی  (،نکو
که 
ماين رای )RONCکمپ يباشدپاک کار م

پ کشفم ختن 15 و ، ماين  تي7
ميباشد 
به  داردماين م بگرام ار ميک نيزون هو

مريکا هتي ساخ ا ار ه  برای
.ميکند

 
بي در

ميدان 
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را به  کي7ساحت  مربيی ش  ه
 پ200در سا

 ملل
در. د

تا 
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and Abateme (دوره های آموزشی برگزار ، اين دفرتفعاليت داشت 
 سازی مهمات و ماين  در خبش خنثیی نفر12، هفت تيم  کهمنودی 
را ايجاد منود و اين تيم ها توسط مشاور ارشد ختنيکی و  اکی

lxxxvi

  
نی در ماين پ

 شامل 2007ت در سال 
سرک واليات بادغيس و 

 

nt
م
پ

 .ندمحايت ميشدديگر چهار مشاور ختنيکی 
 

 در افغانستان در )EOD Technology (تکنالوژی خنثی سازی مهمات
 ناتو شروع به کار ی مربوط يک ميدان هوايی با پاکساز2006سال 
دفرت  حتت قرارداد با پاک ماين 180ام ، با استخد2007درسال . کرد

، ساحات چون حمل لين UNOPSپروژه های خدماتی ملل متحد يا 
پاکسازی  مکت14هی به هبرق، سنگرهای نظامی، سرک 

 lxxxvii.از ماين کرد
 را بمنت یا

بين املللی برادران محايت، اولين شرکت افغا اکی
تأسيس شد، ) ATC(ان  توسط رئيس مشاورين ختنيکی افغ2006سال 

 کارمند درخبش 115 کارمند، شامل 150اما حتت يک مديريت جدا با 
عمليات ماين پاکی در قالب چهارتيم، يک خبش ختنيکی و يک گروپ 

فعالتيهای اين شرک. شف کار ميکرد ک
 ساحه مرزی گمرک و پاکسازی یپاکساز

شامل پاکسازی ين شرکت ا 2008 فعاليتهای سال .فارياب بوده است
 بگرام ومهچنين واليات ارزگان و فراه یاطراف ميدان هواي

 lxxxviii.ميباشد
 
 
 

ساحت 
کاهش 

   مواد
انفجاريه 

ساحات 
پاک شده

ماين 
های 

ماين 
های 
ختريب 

 ماين
پاکی 
به 

 وسسات

 يافته
 به 
کيلوم
تر 
 مربع

باقی 
 مانده

بهجنگی 
کيلومرت 
 مربع

ختريب 
شده 
ضد 
 وسايط

 شده ضد
 پرسونل

کيلوم
 تر
 مربع

م

زرهدار 0.01 3 0 4.45 20,127 0 وپ  گر

0.22 251,774 1.84 149 5,559 4.68 
مشاو تخنيکی 

 ان
رين
افغ
ماين پاکی  1.73 693 36 1.34 48,048 0.01ان  سازم
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فغانستا بر

 
 
 
 
 
 

 5برنده قرار داد  ) MineTech International( ماين تيک بين امللل 
.  در واليت بادغيس شد2008ميليون دالری پاکسازی ماين در سال 

 4.9 خبش کاری بود که به مساحت تقريبا 41اين قرارداد شامل 
.  کليومرت مربع ميرسيد0.9کيلومرت مربع ساحه، بزرگرتين آن به 

در را  کارمند افغان 100ماين تيک بين امللل قرار بود که حدود 

  ايکس بی 0.08 6 11 0.08 49,724 0
 جمموع *27.51 26,970 674 *148.83 1,771,334 1.24

 ن

 

ای ا

0 7,504 0.04 0   2 داينکارپ 0

0 258,1 90  1153 0.29 
گروپ ماين پاکی 

15 3.36 دنمارک

0 1,327 0 3 0.04 
تکنالوجی خنثی 

 ت  1.34سازی مهما
0.33 778,440 3 0 18 120.7 هالوترست 5.05 8,13  

0   148  0 1.56 

ماين پاکی بي
المللی برادرا
0 0.12 حمايت  

ن 
ن 

0   114  0 0 
گروپ ماين پا
0 0.03 کاردان  

کی 

0.03 6,257 0.45 27 720 1.41 
ن پالنگسازما

پاکی م
ذاری 

اين  

0.49 30,649 1.18 225 512 8.68 
بيه سگ  مر
ين پاکی  بر

کز تر
ای ما
ان 

0.16 26
ماين پاک سازم
زی اف  3.54 9,526 17 3.47 5,314و 

ی 
بازسا غان

 انکو 0.44 394 11 10.42 53,718 0ر
0 0  0 0 269 0.0007 S3AG 

يو



 
  به محايت هفت گروپ کشف و يک تانک  پاکیقالب هشت تيم ماين

  lxxxix.استخدام و اعزام منايد

 xc2007 در سال MAPAنتايج پاکسازی 
طا های مجع آوری 
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 . بود148.37 وMAPA 27.53ارقام  : ارقام

، اما ش هر چه زود را در ساحات حتت حاکميت
اين مکلفيت به حيث . بين بربد

 The(رو بهي
تپ ه  اي

ن  . عيين کرده استساع
ت در مو کر بر عد مقرر  

     .اطمنيان داده است

خ
AG =پ زرهدار، گروDC = ،داينکارپEODT تکنالوجی خنثی سازی 

 . گروپ ماين پاکی کاردان= KDGمهمات، 
 

 5پيروی از ماده در خالصه تالشهای 
 معاهد منع ماين، افغانستان موظف است که متام 5مطابق به ماده 

م پرسونلاين های ضد
 از ،2013 ماه مارچ 1نه بعد از 

رتاتيک عامل نفوذی در پيش نويس اس
ن شناخت

تا را 
آورده 

  پيش
 

ژی راهی 
 شده است

 ت2013ل 
دن تعهدا

Way(  Aheadماکسازی 
لوم ماي
خود در 

xci

 برای
 مناطق م
 توانايی

کميل  که اهداف
پاکسازی
ازدولت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2007xcii-2001 ساهلایسازی درفعاليتهای پاک



 

ساحات کاهش 
 لغو يايافته و

 شده
 کيلو مرت به

 مربع

ميدان /ساحات
 جنگی

کيلو مرت به 
 مربع

 بهماين پاکی 
 کيلو مرت مربع

 سال

78.7 148.83 27.51 2007 
2006 
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واقعه ثبت منوده 

 

 مهمات تعبيه شده/منفجرناشده جنگی هماتم/تلفات ماين
 هماتدريافت که اثرات ماين، مزمينی  ماين بررسی، 2007در سال 

 که توسط قربانی فعال – جنگی و مهمات تعبيه شده منفجرناشده
 کشته و زمخی به جا گذاشته 811در افغانستان حد اقل  -ميگردد 

وضعيت  نفر با  زمخی و دو601  کشته،208اين واقعات شامل . است
 ماين پاکیمهاهنگی از اين واقعات، مرکز . نامعلوم بوده است

 435 کشته و زمخی را در 750 رای افغانستان

16.3 99.49 39.72 2005 
 2004 21.78 69.23 نامعلوم
 2003 16.65 53.42 نامعلوم
 2002 27.47 76.83 نامعلوم
 2001 15.7 81.25 نامعلوم

 جمموع 174.76 636.74 128.5

ب
معلومات مرکز ). و دونفر نامعلوم  زمخی576  کشته،172(است 

برای افغانستان افراد خارجی را شامل منی  ماين پاکیمهاهنگی 
 که توسط قربانی –و از کسانيکه توسط مهمات تعبيه شده شود 

 زمخی ميشوند، حمدود معلومات دارد چراکه اين -فعال ميگردد 
 نظر آهنا مسايل امنيتی و بيرون از چوکات کاری موارد بيشرت به

 کشته 61ای بررسی ماين زمينی، ارزيابی رسانه xciii.مرکز ميباشد
 36( واقعه به اين رقم اضافه کرده است 22و زمخی ديگر را در 

 عسکر کانادايی، 23 افراد ملکی و38، شامل ) زمخی25کشته و
ايی امريکدمنارکی، هالندی، اسپانيای، بريتانيای و 

زمخی ماين   واقعه ديگر کشته و74 بين امللل  هنديکپ xciv.ميباشند
 ثبت 2007 منفجرناشده جنگی را در واليت کندهار در سال هماتو م

33.5 107.69 25.93 



 
ماين مهاهنگی منوده است و اين معلومات شامل بانک اطالعات مرکز 

 xcv.برای افغانستان شده است پاکی
 

فغانستان در سال برای ا ماين پاکیمهاهنگی جتزيه معلومات مرکز 
 منفجرناشده هماتم/  نشان ميدهد که بيشرتين تلفات ماين2007

نگی و مهمات تعب
xcvi
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 45، ) ملکی593(يه شده، افراد ملکی بوده 

م 
منف
دور

ج
،  )18دونفر زير سن (  عسکر نيروهای امنيت ملی 37 پاکماين 

تلفات  فيصد 48.  طفل نامعلوم است33 نفر ديگر شامل 75حالت  
 .داطفال هستنملکی 

 
 به اساس نوع منفجرهتلفات 

جمموع  قربانی نامعلوم
 مواد

منفجره 
تعبيه 
 شده

پارچه 
های 
 مهمات

ماينهای
ضد 
 وسايط

ماينهای
ضد 
 پرسونل

مات ه
جرناشده

 * جنگان

750 123 15 30 156 183 243  
 
 بدون پارچه مهمات*
 

 ات افراد ملکی براساس سن و جنسيتتلف
جمموع تلفات
 یافراد ملک

سنين(ذکور
 )نامعلوم

 ردان پسران دخرتان زنان

593 40 26 43 244 240 
 

باال ترين تلفات قرار ارقام آتی درزمان مسافرت رخ داده است، 
هنگام بازی(، متعاقبًا )159هنگام مسافرت 

م

وفعاليتهای / (
 ثبت )86هنگام چراندن حيوانات (و ) 87نامعلوم (، )106تفريحی 
هيچ . بوده است) 39(قعات با متاس با ماين کمرتين وا. شده است

دايکندی، غور، نيمروز، نورستان و (تلفات در اين پنج واليت 
 در واليات کندهار و اتبيشرتين حادث. رش نشده استگزا) پنجشير

) 56(، پروان با )67(، به تعقيب آن کابل با )90(هلمند با 
ست که فقط گزارش حاکی از آن ا. گزارش شده است) 40(وهرات با 

مهمات / فيصد افراد تلف شده با آگاهی از خطرات ازماين3
 فيصد ديگر هيچ آموزشی 55منفجرناشده جنگی آموزش ديده بودند، 



 
برای بقيه قربانيان در حاليکه در اين مورد نديده بودند و 

تقريبًا سه . اين معلومات بيگانه بوده است)  فيصد42 يا 312(
 عالمت گذاری نشده اتفاق افتاده چهارم تلفات در ساحاتی که

 ماين ضد 118 قربانی واقعه ماين ضد پرسونل و 123است که شامل 
 xcvii.وسايط اند

 
 آهنا ميدهدآيساف يا نيروی کمک به امنيت مربوط ناتو، گزارش 

واقعات کشف و انفجار مهمات تعبيه شده را که به آهنا گزارش 
 20 گزارش قتل ، آيساف2007در سال . شده است، ثبت کرده اند

 فرد ملکی توسط مهمات تعيبه شده را دريافت 120سرباز آيساف و 
15
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 فرد ملکی زمخی نيز به 350 عسکر آيساف و0عالوه براين، . رد

برای معلومات وجود نداشت  .ه استی

.  ادامه داشته است2007 کاهش در تلفات در سال 

 را ثبت کرده که در بانک اطالعاتی کميته بين 

ک
ه آيا توسط کنوعيت مهمات تعبيه شده . آيساف گزارش شده است
نا شناخته نرتول ميشده در اکثر واقعات قربانی فعال شده يا ک

 فرد ملکی افغان کشته و 10 عسکر آيساف، 10اقل حد . بوده است
 که توسط قربانی فعال – فرد ملکی جمروح محالت 15 عسکر آيساف و40

بيشرت اين  واقعات در مناطق شرقی و .  گرديده است–ميشود 
  وزارت دفاع امريکا xcviii.جنوبی افغانستان اتفاق افتاده است

رات مهمات تعبيه  عسکر نظامی امريکايی در انفجا25گزارش منود، 
يک عسکر از اثر انفجار ماين از بين . شده، کشته شده است

به خاطريکه اين تلفات در ارقام کل درج نشده بود   xcix.رفت
جزئيات کاف 

 
 کهودمعلوم ميش

 با مقايسه به زمخی درماه، کشته و 60در اين سال به طور اوسط 
 در سال c.، گزارش شده است2001 درماه در سال 138 از تعداد

 تعداد تلفات را برای افغانستان ماين پاکیمهاهنگی ، مرکز 2006
و  ci ثبت منوده است)و يک نفر نامعلوم زمخی 759 کشته و 133 (893

بت  کشته وزمخی را ث796کميته بين املللی صليب سرخ در مهين مدت 
 با وجود اين افرتاق، زمانيکه دو بانک اطالعات سال cii.کرده است

 کشته وزمخی 1053م، امکان ميرود که بيش از ي را مقايسه مناي2006
 زمخی و يک نفر 902 کشته، 150( باشد  واقعه صورت گرفته 658در 

ماين مهاهنگی  کشته وزمخی توسط هردو دفرت مرکز 640؛ )نامعلوم
تان و کميته بين املللی صليب سرخ ثبت شده برای افغانس پاکی
برای افغانستان رقم  ماين پاکیمهاهنگی اگر چه، مرکز . بود

 تلفات253اضافی 
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 40 به 127، تلفات از 2007در سال .  دوبرابرشده است) 1 

 154 شامل  و)181 (بوده اند

 آن توسط کميته بين 160املللی صليب سرخ ثبت نشده بود و فقط 
برای  ن پاکیمايمهاهنگی  مرکز ciii.املللی صليب سرخ ثبت شده بود

 عدم دسرتسی به بعضی مناطق نا امن و رافغانستان گفت بنا ب
موجوديت جنگ به خصوص در مناطق جنوبی، امکان دارد واقعات کم 

 civ.گزارش شده باشد
 

،  تغييرات فاحش در مناطق، فعاليت و نوع وسيله 2007در سال 
 به وجود آمده 2006ای که سبب واقعات  ميشود، با مقايسه سال 

اليکه تلفات از اثر تصادم با ماين های ضد پرسونل حدر. ستا
تلفات ماين ضد وسايط معموًال لی نسبتًا ثابت باقی مانده، و

. دوبرابر شده است)  فيصد20 فيصد به 10 از ( هنگام سفر
در واليت هلمند  ) 156 از 109(بيشرتين واقعات ماين ضد وسايط 

را تقويت ماينهای جديد استفاده استدالل وکندهار بوده است که 
 فيصد 2 از 2007پارچه مهمات درسالاز اثر ارقام تلفات . ميکند
 فيصد افزايش يافته است و فيصدی تلفات ديگر مهمات 4به 

.  فيصد کاهش داشته است32 فيصد به 40منفجرناشده جنگی از
( داشته  فيصد کاهش 88 منفجرناشده جنگی  مهماتتلفات متاس با

  دريافت تعليماتممکن به خاطر خبصوص بين اطفال) 39 به 177از 
از ( ارقام تلفات در هنگام سفر .  بوده باشداز خطر هبرت آگهی 

59به 9 0
بطور متداوم در واليت هرات ممکن به خاطر فعاليت های پاکسازی 

ندهار، ارقام تلفات در واليت ک. ماين کاهش جدی يافته است
افزايش يافته )  فيصد22 فيصد به 15(تقريبًا به يک  چهارم 

تلفات . در ساير نقاط سطح تلفات تقريبًا ثابت مانده است. است
 فيصد کاهش يافته است، 43  فيصد به52  از2007اطفال در سال 

   cv.اما سطح تلفات پسران ثابت باقی مانده است
 

 تلفات توسط 371، حداقل ه دوام داشت2008گزارش تلفات در سال 
 با جزئيات ذيل به ثبت 2008 جون 23 تا بررسی ماين زمينی

از اين ).  زمخی و يک نفر نامعلوم282 کشته ،88( رسيده است 
 69 شامل 331برای افغانستان رقم  ماين پاکیمهاهنگی مجله، مرکز 

و اين  با وضعيت نامعلوم را ثبت کرده است 1 جمروح و 261کشته، 
 نيروی امنيت ملی 17، پاک ماين 11 فرد ملکی، 294تعداد 

.  تن با وضعيت نامعلوم را شامل ميشود9 طفل و 3افعانستان، 
 اطفال انحبيش از نصف کشته و جمرو
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 افزايش 2007با مقايسه با سال  - قربانی فعال ميگردد 

و کافی برای  ا
برای  ماين پاکیمهاهنگی مرکز . رکز معلومات، تکميل منيگردد

تثبيت تلفات را در بانک 
IMSMA

.

(  قربانی 136 منفجرناشده جنگی هماتمواقعات . پسر ميباشد
 قربانی و 67ين ضد پرسونل ، ما)شامل سه واقعه پارچه مهمات

ديگر تلفات از اثر ماين .  قربانی داشته است47ماين ضد وسايط 
 نامعلوم صورت گرفته  مواد انفجاریهای چاشنی دار و تله ای و

بيشرتين واقعات در واليت کندهار نسبت به ديگر واليات رخ . است
 و )2007 بيشرت از جمموع سال 42(، بغالن )61(کندهار : داده است

 حادثه ديگر را که عبارتند 40 بررسی ماين زمينی cvi).31(هلمند 
شامل سه شهروند افغان، چهار ماين )  زمخی 21 کشته و 19( از
 پوليس افغان و هفت طالب 9 نظامی خارجی، و 17 کانادايی، پاک

 cvii.را تشخيص داده است
 

 که –مهمات تعبيه شده عساکر آيساف ذکر منوده است که واقعات 
توسط

 واقعه 310، 2008 می 22از اول جنوری تا .  استداشتهقابل توجه 
طبق ثبت آيساف .  انفجار شده استنجر به آن م120گزارش شده که 

 عسکر 75 فرد ملکی کشته، 10 عسکر آيساف و 10در اين جريان، 
 از اول cviii.بيه شده بوده اندمواد تع  فرد ملکی زمخی 20آيساف و

 31، قرار گزارش وزارت دفاع آمريکا، 2008جنوری تا اول جوالی 
عسکر نظامی اين کشور در اثر محالت با مهمات تعبيه شده به قتل 

ر cix.سيده است
 

 جمع آوری معلومات
در افغانستان خباطر عدم امنيت، تلفات مجع آوری معلومات 

رتباطی، پوشش نامس قتدوديت های اويانه و نبود  حم
مت

افغانستان مسووليت نگهداری و 
به ) (اطالعاتی سيستم مديريت معلومات برای ماين پاکی

به شکل  سيستم مديريت معلومات برای ماين پاکی. عهده دارد
ساحوی   رسيدن معلومات جديد از مراکز ماين پاکیدوامدار با

معلومات جديد به طور منظم به . يا ساير منابع جتديد ميگردد
 قربانيان محايت از و ات خطرآگاهی ازجمريان مهکار در خبش های 

در برای مقاصد پالنگذاری ارسال ميگردد و معلومات جدول شده 
رای افغانستان ب ماين پاکیمهاهنگی  درخواست از مرکز صورت

آ cxماده ميگردد
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علومات را به مجعيت 
اد باوصف آن، کميته بين املللی صليب . الل امحر افغانی حتويل

را در جنوب کشور، جاييکه مجعيت هالل امحر 
.  ادامه داد2007ا نداشت، تا جوالی 

غانستان رو به کامل شدن است و در سال   هم 2006ی

  از طريق يک شبکه،معلومات عمده توسط مجعيت هالل امحر افغانی
ا شامل است، بدر سرتاسر کشور را  مرکز صحی 490 که جمموعًا

 مجع آوری غير حکومتیمهکاری مسوولين، شفاخانه ها و موسسات 
 فيصد معلومات مندرج سيستم 95 الی 90اين معلومات . ميشود
 در سال cxi.را تشکيل  ميدهد ريت معلومات برای ماين پاکیمدي
 واقعه  توسط رضاکاران مجعيت هالل امحر افغانی 606، معلومات 2007

 ، کمتيه بين املللی صليب سرخ2006 در ختم سال cxii.ثبت شده است
برای افغانستان  ماين پاکیمهاهنگی مرکز به بانک اطالعاتش را 

س ومجع آوری مپرد و مسووليت شبکه نگهداری
 د
سرخ مجع آوری معلومات 

افغانی توامنندی الزم ر

ه

ات را تا کميته بين املللی صليب سرخ، مهچنان مجع آوری معلوم
 نظارت ميکرد و برای محايت ختنيکی تا پايان سال 2007اخر سال 

ماين مهاهنگی ، مرکز 2007در سال  cxiii.بود پالن گذاری کرده 2008
 سيستم گزارش دهی کميته بين املللی صليب نبرای افغانستا پاکی

م مديريت بانک تسرخ و مجعيت هالل امحر افغانی را مطابق به سيس
 در واليات کندهار cxiv. تغيير دادکم اين پاکیمعلومات برای م

موسسه بين املللی هنديکپ منبع مهم معلومات در باره تلفات می 
 cxv.باشد

 
 دارای برای افغانستان ماين پاکیمهاهنگی انک اطالعات مرکز 

معلومات استندرد و با جزئيات در مورد نوع وسيله، فعاليت، 
 ه ماين و ساحات عالماتتعليمات آگاهی از خطرحمل حادثه، تسهيل 

 بانک اطالعات کميته بين املللی برعکس. گذاری شده می باشد
صليب سرخ جزئيات در مورد جمروحين و هتيه خدمات برای آهنا را 

 معلومات در باره  به خاطريکهاين بانک اطالعات. ثبت ندارددر 
 ندارد و معلومات حمدود از  را ثبتخارجیهای تلفات نيروی 

 - که توسط قربانی فعال ميگردد-ات منفلق ناشده مهمتلفات 
، يگانه سالی بود که يکتعداد از 2007سال . ، نامکمل استدارد

در مقايسه بين .  ثبت کرده استتلفات مهمات منفلق ناشده را
ماين مهاهنگی بانک اطالعات کميته بين املللی صليب سرخ و مرکز 

 ماين پاکیاهنگی مهبرای افغانستان، بانک اطالعات مرکز  پاکی
را اف

ب

ب
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ل
 فيصد اين 55  حدودًا.جمروح را به ثبت رسانده است

cxvii

 

 ملی از سرویهنوز افراد دارای معلوليت  ارقام 
افغانستان اقتباس ميگردد که تعداد افراد دارای 

ا

زارت صحت عامه را و) (ندوق محايت از اطفال ملل متحد 

کاملرت بود ولی صليب سرخ معلوماتش نسبت به کميته بين املللی
  cxvi. وجود دارد هايیهنوز خاليگاه

 
 منفجرناشده جنگی در افغانستان هماتتعداد کل تلفات ماين و م

فغانستان به برای ا ماين پاکیمهاهنگی مرکز . معلوم نيست
 3002 شام، 2008 و فربوری 1979 قربانی را طی ساهلای 17487تعداد 

ک 14485شته و 
 دسامرب 31تا   . فيصد آن ذکور ميباشد92 و 20قم زير سن 

 قربانی ماين 16450، کميته بين املللی صليب سرخ به تعداد 2006
کميته  معلومات cxviii.بودنفجرناشده جنگی را ثبت کرده  ممهماتو

 فيصد قربانيان حد اقل 37 نشان ميدهد که بين املللی صليب سرخ
 طبق گزارش رسانه ها cxix.ضرورت به يک عضو مصنوعی داشته اند

 و کارمندان محايوی در اثر تصادم با ماين به قتل پاک ماين 822
برای  ماين پاکی مهاهنگی، مرکز 2008 درجوالی cxx.رسيده اند

 ملکی کشته شده پاک ماين 371افغانستان گزارش داد تا هنوز 
 cxxi.ست

ر

ا
 

جديد ترين
معلوليت در

 قربانی 60000 تا 52000 به مشول  تن867100 و747500معلوليت را 
پرسش ها در .  منفجرناشده جنگی، ختمين کرده استاتمهمماين و 

 گنجانيده شده بود 2008cxxii باره معلوليت در سرمشاری ملی سال
فتاد2010 سال تا ولی اين سرمشاری    cxxiii. به تعويق 

 
UNICEF ص

 ات مهم محايت کرد تا معلومات تلفات ماين و2006در سال 
منفجرناشده جنگی را شامل سيستم مراقبت ملی منايد، ولی تا 

 cxxiv. اين سيستم ايجاده نگرديده بود2008ماه اپريل 
 

  منفجرناشده جنگیهماتم/ آگاهی از خطرات ماين
 ميليون تن درافغانستان در باره 1.58، 2007جمموعًا در سال 

 2006 سالباالتر از خطرات ماين آموزش ديده اند که اين ارقام 
 ميليون 1.8نسبت به ارقام  ، اما هنوز، است ميليون بود1.35 که



 
 فيصد مستفيدين را پسرها تشکيل 40.  پاينرت می باشد2005سال 
، در حاليکه که باالترين قشر آسيب پذير شناخته شده اندهد ميد

6cxxvر س 
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  . فيصد بود36، 200ال

افزايش  ، هرچند ساحات پر واقعه خباطرهررومنا نگرديد

 و محايتهای مالی را 

ی مرکز  برای افغانستان  ماين پاکیمهاهنگی ل
. cxxviiiميگردد و از روند کار گزارش منظم ارائه ميکندويز 

برای افغانستان  ماين پاکیمهاهنگی ارزيابی مهاهنگی ميان مرکز 

د
 

افغانستان برای  در دوران هتيه اين گزارش، سازمان ماين پاکی
 را متوقف منود و کميته بين تعليمات آگاهی از خطرفعاليت های 

تعليمات آگاهی املللی صليب سرخ نيز اجرای مستقيم فعاليتهای 
ديگر فعاليت ها کمی توسعه .  خامته داد2007 را دراوايل از خطر

مهاهنگی مرکز توسط يافته و مترکز جمدد روی هدف های تعيين شده 
در اولويت بندی . داشته استی افغانستان دوام برا ماين پاکی

ها تغي
آگاهی تعليمات تغيرعمده در برنامه های . ه استجنگ تغير يافت

از خطر شامل سازی پيامهای آگاهی از معلوليت در پروژه های 
 گاهی از خطرفعاليت های تعليمات آ. آگاهی ازخطر بودتعليمات 

 . خمتل گرديدیبنا به خرابرت شدن وضع امنيت
 

 چهار چوب استراتژی و ظرفيت
تعليمات آگاهی برای افغانستان مهاهنگی  ماين پاکیمهاهنگی مرکز 

ا را با جمريان مهکار دوام دادهز خطر
اين . فراهم منوده است"  روراهی به پيش"ژی يبراساس اسرتات

تا هيچ "آگاهی از خطر، تعليمات ژی روی فعاليتهای ياسرتات
 منفجرناشده جنگی در افغانستان مهمات  و ماينباساحات آلوده 

، رشد ظرفيت در هتيه آگاهی به مردم از خطرات ."باقی مناند
تعليمات ارتباط حفظ  منفجره، در ضمن مهاهنگی و وادماينها و م

، متمرکز اکیپماين های  برنامه آگاهی از خطر با ساير
 cxxvi.ميباشد

 
مرکز ) 2009-2007(آگاهی از خطر تعليمات پالن سه ساله داخلی 

در  .برای افغانستان هر سال جتديد ميشود ماين پاکیمهاهنگی 
آگاهی از خطر توسط مراکز ساحوی ماين پاکی تعليمات ساحه، 

نظارت و مهاهنگ ميشود، و تيم کنرتول کيفی آهنا ناسازگاری در 
 مهکار توسط جمريان cxxvii.سايل و طريقه را گزارش ميکننداستفاده و

ديپارمتنت کنرتو کيف
جت
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بودجه   cxxxv. هتيه منوده است7  را درگزارش ماده 
آگاهی از خطر برای سه سال آينده تعليمات  برنامه طبيق

 cxxxvi. نداشته استبودجویسر 007 و در سال تأمين شده است
 

و 
راساس سروی آگاهی از خطر در افغانستان بيمات 

باال و متوسط  طبقات آسيب
ی  ازمترکز داشت،

مات ات،
يها ب ني   م

در200د ش، ب
ات و گرداوری هيز م و تکه های آهن از ساحات وچران

ن نگیاتن خ نا
در جنوب افغانستان خباطر جنگها و در بيشرت مردم ميگرف

چند، بعضی از موسسات رگ cxxix.و موسسات مهکار خيلی خوب بوده است
 cxxxیدر هتيه مواد مورد ضرورت و در خواستتعلالت را مهکار 

گزارش داده معلومات در سيستم بطی پاکسازی و وارد منودن 
 .cxxxiاند
 

 يک تفاهم 2007 درسال برای افغانستان ماين پاکیمهاهنگی مرکز 
براساس آن تعليمات نامه را با وزارت معارف عقد منود که 

طر را درنصاب تعليمی ميگنجاند و نقش اين وزارت آگاهی از خ
اين تفاهم نامه شامل آموزش . زدرا درمهاهنگی بيشرت ميسا

گاهی از تعليمات آحفاظت اطفال، تاسيس ديپارمتنت خبش کارمندان 
مطابق اين اقدام . گرديد معلم را مي18000 تربيه خطر و

لی به مالکيت م اسرتاتيژی انتقال فعاليتهای ماين پاکی
   cxxxii.ميباشد

 
  قبل از بودقرار )  KAPB(سروی  دانش، نگرش، عمل و باور 

اجنام شده  سروی cxxxiii. اجنام شود2009 يا اوايل سال 2008ختم سال 
 نشان ميدهد که اکثريت مردم از خطرات ماين 2005قبلی در سال 

 ولی مهيشه اقدام مناسب رند منفجره آگاهی کامل داموادو 
تعليمات تان يک گزارش خالصه درباره  افغانسcxxxiv.نداشته اند

خطر آگاهی از
ت

 هيچ ک2

پاسخ  پوشش 
تعلفعاليت های 

افغانستان روی  پذير  ماين اتتأثير
لوي  متداوم

مبتنی بر 
تعليما  ت بند

 معلو
 و ا
 تلفات

 خطر ت 
 ماين 

آگاهی
ارقام سروی تأثير

افغانستان، تقاضای
 

cxxxvii.ود ی فوری ازمند ردم و 

8 و 2007رسال 
دن حيوان

يشرت  هنگام  اورزی،  مردم  سفر، ک

هم و م طر ماي امعلوم در معرض
. تند

شده ج قرار   منفجر
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بودند م  
گشتل  زی ام ست

ماين مواجه  بيشرت دن  شدگا
خطر در لی ت   خاطر 

از   منفجرناشدهدم 
آگاهی ازخطر از تعلميات  درنتيجه، برنامه 
له دها م
 که نقش مهمی را در خامن هايد ميرفت آگاهی 

ند   رد   را پسف

 
ا2006-در  ف   

مرکز  افغانستان را وادار ساخت تا  ين پاکیمامهاهنگی اشت 

تان پوشش برنامه  تعليمات فغ

آگاهی از خطر ليمات 
  cxlii. برجامعه اجراميشود 

 آگاهی از خطر از طريق راديو  تعليمات فيصد معلومات10تقرييًا 

 وسيعآلوده
، هنگ

خباطرساحات 
آگتا 

ناطق مرکزی 
ما

خطر 
 بر

در معرض
 کشاور

مردم . 
های اپريه در بيجا 

، چران
،

. ميشوند
 

خطرات 
 بيشرت 

 با 
 فص

مواشی، 
مسافر

ن
های معرض  قرارکوچی ها هم به

  مرcxxxviii.ميگيرند
 

بيشرت   جنگی مهمات فقير
متأثر بوده اند،

 بدينسو بي2006 سال
ام.  کرده استمترکز

ين مسئ   نفجرناش جنگی شرت روی  مهمات

تلفات بتوا ال دا تعليم و تربيه اط
 cxxxix.دهد

200سا

تنزيل ران

5هلای 
و 

ت زياد  جره تلف مواد من ، متاس و بازی با
د

 و اين اقدامات cxlبرنامه هايش را روی هنی اين عمل مترکز دهد،
 درکاهش تلفات بازی و متاس با مواد 2007 در سال تأثيری خوبی
با مواد منفجره هنگام که  اغلب متاس ها گرچند. منفجره داشت

 به ثبت نرسيده آن چنان شايد ،چراندن مواشی صورت گرفته
 .باشد

 
انس ماين پاکیمهاهنگی رکز  برای ا م

 را به استثنايی واليات نا آرام جنوب و جنوب رآگاهی از خط
متام سازماهنای مهکاردر اجرای برنامه مطابق . شرق عالی ميخواند

به شرايط متوقع کار ميکنند و متام پيامها به زبان های حملی 
تعليمات سوادی مانع بزرگی در مقابل برنامه کم .  ميشودهتيه

قابل فهم  نبوده چراکه متام برگه های آگاهی  از خطرآگاهی
 جلسه آگاهی برای بيسواد ها هم است و هرگز قبل از برگزاری

 cxli.نگرديده استاز خطرات به مردم توزيع 
 

خطر در افغانستان به صورت مستقل، از آگاهی تعليمات برنامه 
برنامه . بتنی بر جامعه و مرتبط به فعاليتها اجنام ميشودم

مبتنی برجامعه در ساحاتی که با خطرات باال ومتوسط روبرواست 
متمرکزميباشد؛ ساحاتی که تاثير يا خطرات ماين کمرت بوده، 

 و اقعاتنظارت مبتنی بر جامعه را جهت تشخيص تلفات جديد، و
تع  هتيه.مناطق مشکوک خطر استفاده ميشود

اسرتات ژی مبتنیير حاالت اضطرار در د
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 بيشرت واقعات هنگام سفر با ( مسايلی چون که

آگاهی تعليمات  ولی دست اندرکاران cxliii:و تلويزيون پخش ميشود
 اين روش را به خاطر پرچوی معمول برق، عدم دسرتسی متام راز خط
در به راديو و تلويزيون، عدم کيفيت خوب راديوها مردم 

و تنظيم وقت نشر، چندان اختيار تيم تعليمات آگاهی از خطر 
   cxliv.مفيد منيدانند

 
 2007 و2005بين ساهلای   ميليون نفر4.73 شده گزارش يکهبا وجود

مردم ( آگاهی از خطر شرکت کرده اند تعليمات در برنامه های 
 فيصد قربانيان گفته اند که 3، فقط ) ميليون4: متأثرازماين

طبق اظهارات . آگاهی از خطر را دريافت منوده اندتعليمات 
مجعيت هالل امحر افغانی، بسياری از قربانيان ممکن است به 

آگاهی تعليمات خاطريکه به انفجار عمدی متهم نشوند، در يافت 
 که داليلی کردند جمريان اضافه cxlv.از خطر را کتمان می کنند

در ميان آگاهی از خطر تعليمات  گزارشديگر مبنی بر عدم 
ميتواندلفات  ت

آگاهی از تعليمات  به اين معنا که پيامهای -وسايط رخ ميدهد 
ست بنابر دخطر در اين مورد قابل اجرا منی باشد؛ مناطق دور

 از طريق  راهی از خطرآگاتعليمات داليلی اقتصادی به حد کافی 
 راديوی و برنامه مبتی بر جامعه دريافت نکرده اند و پيامهای

را در ).باشدنشده فکر  آگاهی ازخطر تعليماتممکن تلويزيونی 
 "يکبارماه معموًال هر سه " متام مستفيدين cxlvi.بر داشته باشد

مکررًا بازديد ميگردد و هر بار حساب ميشوند، از اين حلاظ رقم 
 گفته ميشود آگاهی دريافت کرده اند ممکن  کهليون نفر مي4.73

آگاهی ازخطر رابطه با انکشاف  تعليمات  برنامهcxlvii.دقيق نباشد
 برای مجع آوری یبيشرت ويا برنامه بديل معيشت نداشته تا بديل

متاس با مهمات يا آهن آالت باقی مانده از جنگ  تکه های آهن و
  cxlviii.هتيه شود

 

 فعاليتها
 

 2007اهی درسال گملکی درجلسات آشرکت افراد 
 درافغانستان

 سازمان بالغين اطفال جمموع



 
 مردان زنان پسران دخرتان

47,936 16,332 28,092 289 3,223 AAR اجنمن ( جاپان
 )کمک ورفاه جاپان

الل مجعيت 
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ه امحر  57,646 84,057 196,210 115,449 453,362
 افغانی

مشاورين ختنيکی  35,351 45,757 43,096 35,665 159,869
افغان 

سازمان انکشاف و  164 25 66 11 266
 توانايی

 گروپ ماين پاکی 19,301 16,977 25,853 21,545 83,676
 دمنارک

 هالوترست 6,363 1,348 26,703 13,739 48,153
موسسه بين املللی  64,184 16,489 89,386 44,379 214,438

 هنديکپ
و  موسسه ماين پاکی 102,482 66,349 219,605 184,148 572,584

  افغانبازسازی
ماين مهاهنگی مرکز  601 120 552 52 1,325

برای  پاکی
 افغانستان

1,581,609  جمموع 289,315 231,411 629,563 431,320
 

مهکاری موسسه برای مهاجرين با از خطر آگاهی تعليمات بر نامه 
ازی افغان در و بازس  موسسه ماين پاکی،بين املللی هنديکپ 

مناطق مرزی افغانستان پاکستان و افغانستان ايران در 

 

دفاتر 
ستا . ميساری عالی ملل متحد در امور پناهندگان دوام داشته 

تعليمات  بازگشت کننده ازبرنامه 184822، تقريبًا 2007درسال 
  cxlix.آگاهی از خطر هبره مند شده اند

 
آگاهی تعليمات مه های ، مجعيت هالل امحر افغانی برنا2007در سال 

 تيم 22  اين شامل. واليت کشور گسرتش داد32از خطر را به 
درحين فعاليت شان معلومات تلفات که آگاهی از خطر تعليمات 

 بد تر شدن  باعليرغم. ميباشد، ردندرا نيز مجع آوری ميک
 ديگرچالشهای . مهچنان ادامه داشتوضعيت امنيتی، فعاليتها 

مناسب وحفظ کارمندان رضا کار بود، چون شامل عدم ارتباطات 
 cl.ادندر می ديآهنا با دريافت معاش بيشرت وظايف شانرا تغي

ک



 
 کميته بين املللی صليب سرخ از محايت مجعيت 2007دراوايل سال 

هالل امحر افغانی صرف نظر کرد و فعاليت در عرصه ساختار ظرفيت 
ن املللی صليب  کميته بيcli.نظارت و ختنيک اين دفرت را حمدود ساخت

 خارج  کامال از خبش ماين پاکی2008 تا ختم سال داشتسرخ تصميم 
تعليمات و به مهين خاطر هيچ کدام فعاليت مستقيم در خبش شود 

گاهی  خ
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ط  clii. نداشته است2007 در سال راز

عًا
 ؛ اين درخواستها به مراکز ماين پاکی) نامعلوممواد،

خطر شامل برنامه های دولت شود چهار .  

آ
 

تعليمات فعاليتهای ، موسسه بين املللی هنديکپ 2007در سال 
 اجتماعی پاکسازی ماين در آگاهی از خطر را ازطريق کميته های

. و و در دو کمپ  مرزی دوام داد)  تن149679برای (دو واليت 
موسسه بين املللی هنديکپ درهفت ساحه با خطرات باال، دو ساحه 

اين . کردمی  ساحه با خطرات کم کار 78با خطرات متوسط و در 
فعاليتها بيشرت متوجه افراد بيجا شده از اثر جنگ، کوچی ها و 

 واليت کندهار ين ولسوالیجرين برگشته از پاکستان در چندمها
 آگاهی ازخطر باالی  تعليمات، برنامه2008درسال  . بود

 اين دو 2007 چراکه در سال رانندگان و مسافرين مترکز بيشرت کرد
 موسسه بين املللی .طبقه شديدًا آسيب پذير تشخيص شده بود

را   ماين پاکییاست در خو232، به تعداد 2007هنديکپ در سال 
 منفجرناشده مهمات 434،  زمينی ماين13جممو (دريافت منود 

ج 2نگی 
 پاکسازی ساحه ازساحوی مربوطه ارجاع شده ولی هيچ گزارش 

 cliii.داده نشده است
 

 ، برنامه)AAR Japan(، اجنمن کمک و رفاه جاپان 2007در سال 
آگاهی از خطر مبتنی برجامعه را درمناطق با خطر باال تعلميات 

زبان حملی  در قالب برنامه های راديوی و تياتر سيار در چهار
اين دفرت در زمينه انکشاف و توزيع مواد . دادمی ادامه 

برای  ماين پاکیمهاهنگی  مرکز هآگاهی از خطر بتعليمات 
بعضی از اين مواد . استميکرده هتيه افغانستان مهکاری ختنيکی 

آگاهی را وزارت معارف جهت استفاده در مکاتب تاييد منوده 
های شايد در آينده در صورت ارتقأ ظرفيت کاری، فعاليت . است

از عليمات  آگاهی ت
برای افغانستان  ماين پاکیمهاهنگی آموزگار کورس تقويتی مرکز 

ا پيام های مربوط به معلوليت را نيز در را فرا گرفته ت
فعاليت های اجنمن . آگاهی از خطر بگنجانندتعليمات برنامه 

 دويت هایکمک و رفاه جاپان بنا به نگرانيهای امنيتی و حم



 
اخالل ميگرديده فرهنگی در رابطه به آموزش زنان و دخرتان 

 cliv.است
 

آگاهی ت تعليما فعاليتهای  يا نيروی های کمک به امنيتآيساف
 را از طريق توزيع مواد آگاهی به از خطر

clv
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روزنامه مشول 

بانيان  clix درافغانستان مشهود 

سط مؤسسات غير  ت

، نيروهای 2008 در اپريل سال . اجنام ميدادوبرنامه راديوی
 منفجرناشده جنگی که مهماتآيساف، بعداز يک واقعه انفجار 

منجر به قتل چندين اطفال گرديد، يک برنامه يکروزه آگاهی از 
 clvi.داد ترتيب ال شهر کابلمش منفجرناشده جنگی را در هماتم

 برنامه خاص ايمنی برای افغانستان يک ماين پاکیمهاهنگی مرکز 
ماين در افغانستان را برای کارمندان ملل متحد وامداد گران 
ترتيب داده و در صورت درخواست آموزش نظری نيز فراهم 

 clvii.ميگردد
 

 حمايت از قربانيان
 روند بطی انکشاف منازعه دوامدار، فقرشديد ، فقدان زيربنا و

 و clviiiباعث حمدوديت های دسرتسی متام مردم کشو به خدمات ميگردد
فقدان و يا کيفيت پايين . خبصوص آسيب پذير ترين گروه ها
از قر خدمات در متام سطوح محايت

وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولين خاطرنشان می . است
دگی قربانيان ماين و مهمات منفجر ناشده سازد که وضعيت زن

 کميته بين  املللی صليب سرخ گزارش clx.جنگی ناراحت کننده است
کارهای زيادی بايد برای فراهم سازی و توسعه " می دهد که 

دسرتسی به خدمات برای اشخاص دارای معلوليت برای حضور مؤثر 
 می clxii اکثر خدمات درشهرها ارايهclxi."آنان درجامعه صورت گيرد

گردد و اين باعث می شود که قربانيان ماين و مهمات 
منفجرناشده جنگی در مناطق دوردست روستايی دسرتسی کمرت داشته 

ب اکثر خدما تو2008 – 2007در سال های . اشند
حکومتی صورت می گرفته و خدمات بصورت پراگنده و نامنظم 

بصورت ناچيزی ارايه  باوجوديکه خدمات clxiii.توزيع ميگرديده است
 است، ولی با آن clxiv ظرفيت دولت در زمينه در حال رشد،می گردد

 زنان به خاطر موانع فرهنگی و فقدان clxv.هم نتايج حمسوس نيست
 clxvi.کارمندان مسلکی زنانه از دسرتسی به خدمات حمروم می شوند

 



 
قبت صحی را از طريق دو وزارت صحت عامه ارايه خدمات مرا

و بسته اساسی خدمات ) BPHS(اساسی خدمات صحی  بسته (اسرتاتيژی
  ميکن  وبصورت عموم ا طريق ) )EPHS(  شفاخانه ای
رارد با
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ز د تنظيم
اد مؤسسات غير حکومتی و سازمان های بين املللی 

 سال 1

آموزش کمک های . 
می گردد، اما آموزش  وليه توسط مؤسسات غير حکومتی 
ی کند، وجود ندارد ، رمسی که به جمروحين حادثات وخيم

 عاجل را فراهم می 

 10ر 
لی 
شی 

clxxii 

ق
مهاهنگی و ارتباطات بين عرضه کنندگان خدمات . طبيق می گرددت

داد هتيه حمدود بوده و وزارت صحت عامه فاقد ظرفيت درعرصه قرار
از )  BPHS (ساحه حتت پوشش . clxviiخدمات مؤثر با مؤسسات ميباشد

 EPHS افزايش يافته است؛ 2008 در سال 85% به 2002 در سال %9
باوصف اين، ارايه خدمات مراقبت .  شفاخانه اجرا می شود15در 

. صحی افغانستان در بدترين وضع صحی در سطح جهان قراردارد
ا، محل و نقل عاجل، پرسونل مسلکی افغانستان فاقد زيربنا ه

و امکانات و بودجه که اغلب مانع دسرتسی به ) خمصوصًا زنانه(
خدمات مورد نياز اشخاص دارای معلوليت به مشول قربانيان ماين 

0 تا 5تقربيًا . و مهمات منفجرناشده جنگی می گردد، است
ولی را در برمی گيرد که پرسونل صحی مورد نياز تربيه گردد 

بعضی از آهنا از کارکردن در مناطق روستايی ابا خواهند 
 clxviii.ورزيد

 
هرچند ارايه خدمات مراقبت صحی در اصول جمانی فراهم می شود 
ولی اکثر شفاخانه های عامه دارای امکانات نامناسب بوده و 

 مراجعه می clxixمردم ناچار به کلينيک های شخصی با قيمت گزاف
 نفر در 360000ن کرده که در حدود وزارت صحت عامه  ختمي. کنند

مناطق جنگ زده واليات هلمند، قندهار، پکتيکا و زابل به 
گروپ های مسلح غير حکومتی در . خدمات صحی دسرتسی ندارند

 تن از کارمندان صحی را هدف 40  در حدود 2008 – 2007ساهلای 
 مرکز صحی بسته و ارايه کنندگان بين 36قرارداده که درنتيجه 

ا به ترک منطقه اندclxxلی خدمات جمبورملل
ا

 شده
ارايه 
 رسيدگ

زمينه ترانسپورت) ISAF(گاهگاهی آيساف 
  clxxi.کند
 

ورکشاپ ارتوپيدی د 14 واليت و 19خدمات فزيوتراپی در 
واليت موجود است و کامًال متکی به کمک سازمان های بين املل

وزارت صحت عامه مسووليت مهاهنگی خدمات توانبخ. می باشد
.فزيکی را بعهده دارد، اما تنها يک مرکز را اداره می کند
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ه 
ت 
ه 
ی 
ن 
موضوع 

  

 اشخاص %در حدود . د کرده است
51

سط مؤسسات غير حکومتی و هناد های مربوط  ده
 واليت انواع خمتلف خدمات عرصه معلوليت را 16ه معلوليت در 

 
به يقين حدود دو ميليون افغان از مشکل صحت روانی ناشی از 

، که در اين ميان بيشرتين مشکل برای clxxviمنازعه رنج می برند
قربانيان ماين و مهمات منفجرناشده جنگی توام با ننگ و عار 

 هرچند فعاليت محايت های روانی. ناشی از معلوليت ديده می شود
ذريعه پروژه های يک بارگی توسط مؤسسات غير حکومتی بين 
املللی  حمدود مانده و مشوره مهتايان در مؤسسات که بيشرتين 

خدمات . اشخاص دارای معلوليت درآجنا کارمی کنند وجود دارد
بصورت نامهاهنگ ارايه و اکثرًا در کابل فراهم ميگردد و زمينه 

 .   clxxvii نداردآموزش رمسی کارمندان اجتماعی وجود
 

شديدًا ) 60(% ننگ اجتماعی ناشی از معلوليت و بی کاری عمومی 
 زنان و 97 %-فرصت های اقتصادی را برای اشخاص دارای معلوليت 

73 حمدو- مردان بی کارند %53
 حد (%ارای معلوليت به فرصت های تعليمی دسرتسی ندارند 

بدست آمده از برنامه های تربيوی حرفوی نتايج ). اوسط ملی
بنابر عدم مهاهنگی بين وزارت خانه های کار، امور اجتماعی، 
شهدا و معلولين و معارف؛  بودجه و زير بنای نامناسب، کيفيت 
. پايين آموزش و فرصت های کاريابی معدود، مايوس کننده است

ا برای  آموزش حرفه ر20%  استخدام و 3%قانون ملی معلوليت که 
اشخاص دارای معلوليت پيش بينی منوده بود هنوز به تصويب 

 زنان دارای معلوليت خمصوصًا از پيش داوری ها clxxviii.نرسيده است
و تعصبات اجتماعی که مانع مشوليت اجتماعی شان شده، اغلب از 
طرف فاميل ها نيز اجازه تعليم، کار و جتارت را بدست منی 

    clxxix.آورند، متأثر گرديده است
 

شبکه توانبخشی مبتنی برجامعه توسط سازمان های بين املللی و 
ه صورت فزاين تو

د

ب
ب
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دست 

لين مسوده قانون حقوق و امتيازات اشخاص دارای 
سال  نه  در کابي2007 

 ترتيب منوده است، اين سند مطابق به مقاصد محايت 

 کشور را حتت پوشش قرار داده 22%، 2008تا سال . ارايه می کنند
 يکجا با شامل سازی مقامات حملی و تالش برای توسعه بيشرت آن

اگر چه خدمات توانبخشی مبتنی برجامعه متنوع . صورت ميگيرد
است، مهاهنگی و ارجاع دهی غير رمسی بوده و کارکنان توانبخشی 

  clxxx.مبتنی برجامعه نياز به جتديد آموزش دارند
 

اشخاص دارای معلوليت ثبت شده در وزارت کار، امور اجتماعی، 
نظر به ) $10 -$ 6(  افغانی 500 – 300ين ماهانه شهدا و معلول

گرچند . دريافت می کنند) Pension(درجه معلوليت شان تقاعدی 
) $6 -$ 3( افغانی 300 افغانی به 150 از 2007اين مبلغ در سال 

افزايش يافت، برای داشنت زندگی با استاندارد اوليه خيلی 
وکراسی باعث می ناچيز است و عالوه براين، کاغذ پرانی يا بر

شود که بسياری از اشخاص دارای معلوليت حتی آن را هم ب
اشخاص دارای معلوليت که درجه معلوليت شان کمرت از . نياورند

 اشخاص دارای 208833در حدود .  باشد تقاعدی دريافت منی کنند%35
 معلوليت ناشی 50(% معلوليت تقاعد دريافت می کنند 

 ).clxxxiازجنگ
 

اقد قانون مشخص محايتی حقوق اشخاص دارای معلوليت افغانستان ف
ميباشد، اما قانون اساسی حقوق اشخاص دارای معلوليت را 

، وزارت کار، امور اجتماعی، 2006در سال . تضمين منوده است
شهدا و معلو

منود و دراخير  معلوليت را تدوين
 در پارملان زير 2007افغانستان به تصويب رسيد ولی  تا ماه می 

، افغانستان 2008 جوالی 31تا .  clxxxiiحبث قرارداشته است
کنوانسيون حقوق اشخاص دارای معلوليت و پروتوکل اختياری آن 

 .   clxxxiiiرا عليرغم فشار های جامعه مدنی امضا نکرده بود
 

ن برنامه عمل ملی وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولي
 را برای تصويب 2011 – 2008اشخاص دارای معلوليت افغانستان 

دولت هتيه و
ذيًال مشاهده می ( می باشد 2009 – 2005از قربانيان افغانستان 

تأمين حقوق و نيازمندی های اشخاص اين برنامه هدف ). منايد
 و مهمات منفجرناشده يت به مشول قربانيان مايندارای معلول

و ) ANDS(ژی انکشاف ملی افغانستان ي در چارچوب اسرتاتجنگی



 
clxxxivنوانسيون منع ماين های ضد
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 با وصف آن . را دارد پرسونل
 

 

  ی

ن ها در مقاصد و پال

 clxxxix.يکرد

ای جديد واگذار گرديد مسووليت های مشخصی به . هنا
 زارت کار، امور اجتماعی ، شهدا و زارت صحت عامه و و

 cxc.معلولين حمول گرديده است

ک
نسبت  جنبش معلوليت نظر به ظرفيت پايين و نگرش منفی جامعه

 اشخاصدر نتيجه . به معلوليت در دوران طفلی خويش قراردارد
منافع خود را درپروسه های   قادر نگرديدند تادارای معلوليت

 clxxxv.برنامه ريزی و تصميم گيری به مذاکره گيرند
 

 VA 25پيشرفت ها در مقاصد حمايت از قربانيان مطابق به 
 کشوری عضو است که دارای تعداد زياد 25افغانستان يکی از 

 اما مهچنان  عمل،مسووليت بيشرت"ن ماين می باشد و قربانيا
در هتيه کمک های مراقبتی، "  بيشرتين ضرورت و توقعات مهکاری

 بعنوان خبشی از تعهدات clxxxvi.توانبخشی و مشوليت قربانيان دارد
افغانستان دربرنامه عمل نايروبی، اين کشور مقاصد محايت از 

.  ارايه منود2005در سال2009 – 2005قربانيان را برا ساهلای 
( معلوليت / امه مؤثر محايت از قربانيان اينها منحيث برن

برای ) برنامه عمل ملی اشخاص دارای معلوليت و يا گزارش کابل
سرتاتيژی ادولت کار ميکند و برنامه های ماين پاکی شامل 

  پالن clxxxvii.انکشافی ملی و ساير اسرتاتيژی های مربوطه شده است
جه پيشکش گرديد و 2006ت نيل مقاصد در سال 

 2007 و اکتوبر 2006دو ورکشاپ محايت از قربانيان در آگست 
clxxxviii.تصحيح گرديد  

  جاييکه 2007، نتايج ورکشاپ 2008آخرين نسخه پيشکش شده  سال 
 , SMART)  SPECIFIC, MEASURABL بعضی از مقاصد بصورت 

ACHIEVABLE, RELEVANT, AND TIME – BOUND ( و بعضی ديگر آن کمرت
انه به خاطر چالش های پيشروی سکتور معلوليت و بلند پرواز

منابع موجود قابل دسرتس تنظيم گرديده است، منعکس م
برجامعه رمسًا ) آموزش فراگير و توانبخشی مبتنی (دو جزء ديگر

مقاصد مرتبط به مجع آوری . به برنامه عمل اضافه گرديد
رتين وقت معلومات، برنامه ريزی و آگاهی دهی با ضرب العجل کم

بعضی از مقاصد که می بايست توسط برنامه ملی . باقی ماندند
ولی برنامه ) به منت آتی مراجعه شود(عمل معلوليت تطبيق شود 

 خمتومه گرديد، بنًا مسووليت 2008ملی عمل معلوليت در ماه مارچ 
ده اجنام به 

و
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مود  مقصد اصلی شده و انکشاف رهن15 از 

 
زمانبندی تطبيق و اجرای مقاصد محايت از قربانيان به قسميکه  

 تغيير يافته است، ارزيابی  مداوم مقاصد گذشته با 2010 – 2008
 مقاصد 40اگر چه، برای . زمانبندی منقضی آن چالش برانگيز است

 زمانبندی شده 2008 الی نيمه اول 2006 که اصًال برای سال های
 مقصد کامًال بدست 5 مقاصد گزارش گرديد، که 22بود، از پيشرفت 
.  مقصد ديگر گزارش پيشرفت ارايه نشده است13آمده است اما از 

 متديد گرديد، اما با مدت زمانی برای اجرا وتطبيق مکمل مقاصد
 2009 – 2005ی  شده ای حتت برنامه عمل نايروبی برامقاصد تعهد
 اکثريت عاملين خاطر نشان کرده اند که مطابق cxci.منطبق نيست
 کار نکرده اند  عمل ملی اشخاص دارای معلوليت به برنامه

چراکه اين برنامه تاهنوز به جمريان عرصه معلوليت معرفی و 
 . cxciiتوزيع نشده است

 
 

 cxciii 2008 تا اپريل 2006مرور بر تغييرات و پيشرفت ها از آگست 
 مقاصد وسيعًا بدون تغيير باقی مانده :ع آوری معلوماتمج

شامل سازی . است اما زمانبندی تطبيق متديد گرديده است
معلومات از جمروحين در سروی ملی جمروحين به پرسشنامه های 

 مقصد از 4قسمًا گزارش پيشرفت . سرمشاری ملی تغيير جا کرده است
 .  مقصد اصلی داده شده است5
 

 مقصد مثل گذشته 3 : عاجل و دوامدار صحی مراقبت های
 به 2010 به 2009 مقصد از 6در جايش مانده است اما مدت زمانی 

آموزش خمتصصين، مهاهنگی و (  مقصد اساسی 3تعويق افتيده است و 
گزارش نسبی . حذف گرديده است) ظرفيت سازی وزارت صحت عامه

 مقصد12پيشرفت 
 .علوليت برای بسته اساسی خدمات صحی کامًال بدست آمده است

  
 متام مقاصد کمرت بلند پروازانه ساخته شد :توان خبشی فزيکی

 متديد گرديد، شاخص های قابل 2010و زمانبندی آن اکثرًا تا 
حذف ) تعداد پرسونل مسلکی، مراکز، دسرتسی به خدمات( سنجش 

 حتی بعد از عضی از مقاصد اصلیگفته ميشود که ب. گرديده است

م



 
 مقصد 8گزارش نسبی پيشرفت از . بوده استجتديد، واقعبينانه ن

 مقصد ديگر هيچ پيشرفت گزارش نشده است ولی يک 3اصلی شده، از 
بازآموزی توسط کيمته بين املللی (مقصد کامًال بدست آمده است 

 ). ليب سرخ
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.  بدينسو به تعويق افتيده استی حاالت از سال 
5

، )2008برجامعه

ص
 

 به 2007از  دومقصد :محايت های روانی و مشوليت اجتماعی
 معوق شده و چندين مقصد اساسی دريک مقصد غير قابل سنجش 2009

 مقصد در حال اجرا 2مدغم گرديده، ) توسعه دسرتسی به خدمات(
هيچ پيشرفتی در .  درجايش باقی مانده است2009است و يک مقصد 

آگاهی ( مقصد اصلی ارايه نشده است، يک مقصد 8 مقصد از 4مورد 
ت، و گزارش پيشرفت نسبی از بقيه ارايه بدست آمده اس) دهی

 .  شده است
 

.  تا هنوز ضعيف ترين جزء باقی مانده است:مشوليت اقتصادی
 دارای معلوليت حذف گرديده و متاممقاصد برای استخدام اشخاص 

2006ديگر در بعض
مشوليت اشخاص دارای  ( مقصد اصلیيشرفت نسبی از يک مقصد از 
 ولی هيچ  گزارش  شدهارايه) معلوليت در برنامه اقتصادی

 . پيشرفت از بقيه نشده است
 

 يک مقصد انکشاف داده شده :قوانين و پاليسی های عامه
، )از ايجاد به تطبيق معيار های مربوط به معلوليت(است 

.  بدينسو به تعويق افتيده است2006اکثريت مقاصد از سال 
 مقصد اصلی گزارش شده است، هيچ 11يشرفتی قسمی در مورد پ

 مقصد ديگر نشده است و يک مقصد بدست آمده است 3گزارش از 
 ).ايجاد معيارها(
 

 مقاصد توانبخشی مبتنی برجامعه :توانبخشی مبتنی برجامعه
که قبًال حتت برنامه های بازتوانی فزيکی ارايه می شد انکشاف 

(ژی توانبخشی مبتنی  اده شد و شامل اسرتات

پ

د
، تقويه شبکه )2009اپريل (رهنمود توانبخشی

، توسعه توانبخشی مبتنی )2008(توانبخشی مبتنی برجامعه 
، ارتقای ظرفيت اجنمن های اشخاص دارای )2009ختم (برجامعه 
شده ) ادامه دارد(و ارتقأ آگاهی دهی ) 2008ختم (معلوليت 
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 . ميباشد) 2010( دخرتان دارای معلوليت درمکتب %  

  استراتژی حمايت از قربانيان

زمانی آخرين  
ف برای محايت  منفجرناشده جنگی هد

عه شامل شود، با  بدست خواهد آمد 

ين مقاصد بعضی از زودترين ضرب العجل را در برنامه ا. است
 .عمل بازنگری شده به خود اختصاص داده است

  
 از مواد قبلی مقاصد دوباره نويسی شده اين :آموزش فراگير

، پروژه )2008ختم (انکشاف يافته و شامل افزايش آگاهی دهی 
، لوازم معياری  )2010 – 2008(های آزمايشی آموزش فراگير

، ارتقأ )2009(، ارتقای ظرفيت و توسعه آموزش فراگير )2010(
 پسران 45%و مشوليت ) 2010(، افزايش دسرتسی ها )2009(آگاهی دهی 

30 و
 

جزييات بيشرت از پيشرفت ها و سند های محايتی در نشست های 
 گرديده که از طريق  ارايه2008 – 2007معاهده منع ماين در 

ONLINEقابل دسرتس است .cxciv  افغانستان بطور داوطلبانه فورمJ 
 حتويل داده است، معلومات 7 با آخرين گزارش ماده هرا مهرا

دومين ورکشاپ و فعاليت های وزارت خانه ها را در آن هتيه 
 cxcv.کرده است

 

رچوب چا
شهدا و معلولين مسوول نظارت و وزارت کار، امور اجتماعی، 

گزارش دهی از فعاليت ها در مورد معلوليت و محايت از 
قربانيان متام وزارت خانه های ذيربط و هناد های عرصه معلوليت 

 هدف ذيل  )The Way Ahead( اسرتاتيژی درازمدت cxcvi.را بعهده دارد
: "را برای محايت از قربانيان ترتيب منوده است
از قربانيان ماين و مهمات
که قربانيان ماين به جام

هتيه خدمات از طريق يک سيستم ملی که حقوق و نيازمندی های 
 هدف متذکره زمانی cxcvii.اشخاص دارای معلوليت را تأمين ميکند

ل برنامه های ملی بدست خواهد آمد که محايت از قربانيان شام
. مسووليت های رفاهی، اجتماعی، صحی، تعليمی و کاريابی گردد

ولی بازهم معلوليت به برنامه های ماين پاکی مرتبط خواهد 
 برنامه عمل ملی اشخاص دارای معلوليت که انتظار cxcviii.ماند

 به بعد 2008تصديق رمسی مقامات دولتی را می کشد از ماه می 
ربانيان و معلوليت را راهنمای فعاليت های محايت از ق



 
 مؤسسات غير cxcix.ميکند
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حکومتی نقش اساسی در تطبيق و مهچنان در 
 cc.موزش و محايت از اجنمن های اشخاص دارای معلوليت ميگريند

لويت ها او قادر به مترکز کامل از موضوع و تنطيم او

کاری بين الوزارتی در 

 دادخواهی از حقوق اشخاص دارای معلوليت، ارتقای 

 

آ
 

 وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولين 2008تا ماه می 
 هنوز از ظرفيت الزم که بتواند متام فعاليت های عرصه معلوليت
را مهاهنگی و نظارت کند برخوردار نبود و در زمينه ارتقا 

برای انکشاف بيشرت دولت توصيه استخدام . ظرفيت ادامه داشت
 تکميل 2008معينيت امور معلولين را منود و اين مقام در آگست 

 قبًال معين امور اجتماعی وظايف معينيت امور معلوليت cci.گرديد
رستی می منود، باوجودی عالقمندی  سر پ2008 تا اواسط  2007را از 

و آگاهی 
 چنانکه ديده می شود ظرفيت مناسب ccii.به موضوع معلوليت نگرديد

در وزارت صحت عامه وجود دارد اما عالقمندی به موضوع معلوليت 
 cciii.ديده منی شود

 
ن و گروپ های کاری در محايت از قربانيا/مهاهنگی عرصه معلوليت

وزارت خانه ها مربوطه از طريق ارگان های خمتلف تنظيم ميگردد 
و مهه با محايت ختنيکی مرکز مهاهنگی ماين پاکی ملل متحد برای 

  اکثريت سازمان های ملی و بين املللی اعضای cciv.افغانستان
يک کميته . نظم اين ارگان ها می باشد م

 پالن گرديد و حتت رياست وزارت کار، امور اجتماعی، 2008سال 
 وزارت کار، امور اجتماعی، ccv.شهدا و معلولين داير خواهد شد

شهدا و معلولين چهار مرکز منابع آموزشی معلوليت را برای 
ارايه معلومات و مشوره به اشخاص دارای معلوليت و ارتقای 

کار هنادهای مربوط مهاهنگی ها و هتيه مکان مناسب برای تبادل اف
  ccvi.معلوليت تأسيس کرده است

 
مرکز مهاهنگی ماين پاکی برای افغانستان محايت های ختنيکی و 

اولويت . مالی را برای وزارت خانه های مربوطه فراهم می منايد
اصلی ادامه

وليه وزرات خانه ظرفيت دولت، شامل سازی معلوليت در خدمات ا
مراکز ماين پاکی افغانستان در زون ها . های مربوطه می باشد

نيز مشغول فعاليت های آموزشی معلوليت و محايت از قربانيان 
 برنامه ccvii.ميباشد و مهچنان با حکومت های حملی رابطه ميکنند

که قبًال دولت را محايت می منود نظر به ) NPAD(ملی عمل معلوليت 
 2006 آمده از ارزيابی و کاهش شديد بودجه در آخر نتايج بدست



 
دفرت برنامه انکشافی ملل .  بسته گرديد2008 مارچ 31 در2007ccviiiو 

متحد و کارمندانش از ارايه معلومات بيشرتدرزمينه امتناع 
 ccix.ورزيدند

 
چالش اصلی برای محايت از قربانيان و معلوليت به گفته وزارت 

لولين ادامه جنگ، فقر شديد، کار، امور اجتماعی، شهدا و مع
فقدان منابع، عدم شفافيت وعدم مهاهنگی بين مؤسسات بوده 

 مؤسسات غير حکومتی که در پروسه های برنامه ريزی و ccx.است
انکشافی شامل بوده اند ميگويند که دستاورد های قابل مالحظه 
ای قسمًا نظر به عدم ميکانيزم نظارتی، ظرفيت و بودجه در عمل 

فعاليت های تکرار ميگردد، خالء های خدمت رسانی . يستحمسوس ن
موجود است، ميکانيزم مهاهنگی ضعيف است و مهچنان عالقمندی به 

شد ظرفيت اجنمن ها اشخاص دارای معلوليت ديده من
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ی شود ر ccxi.ی
اکثريت سازمان ها نگاشته اند که وضعيت قربانيان و يا اشخاص 

ر قابل مالحظه ننموده دارای معلوليت درجريان چندين سال تغيي
بسر می برند " وضعيت بد حبران مالی "، بلکه قربانيان درccxiiاست

 ccxiii.جتماعی اقتصادی زيادی دارندکه نياز به محايت های ا
 

 معلوليت و محايت از قربانيان  یهنادهای زيادی در عرصه
درافغانستان فعاليت دارند، ذيًال فقط هنادهای بيان می شود که 

ارايه کرده " بررسی ماين زمينی" خرين گزارش معلومات را در آ
معلومات در مورد هنادهايکه اينبار قادر به پاسخ . اند

 .نبودند، در گزارش های قبلی بررسی ماين زمينی موجود است

 خدمات دو
، وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولين 2007در سال 

کشاف مهارت پرداخت تقاعد، کمک های نقدی و جنسی، برنامه ان
عدم موجوديت . م و فرصت های کاريابی را فراهم  منودها، تعلي

قانون معلوليت بعنوان يک مانع عمده در کار وزارت پنداشته 
 خدمات به اشخاص دارای معلوليت 309008به تعداد . می شود

تعداد دقيق قربانيان نامعلوم است بعضی . ارايه شده است
ردند و کدام تقسيم بندی به افراد خدمات متکرر دريافت ميک

 ccxiv.اساس هتيه خدمات وجود ندارد
 

پالن اسرتاتژی ملی معارف وزارت معارف ارايه خدمات برای هببود 
دسرتسی اشخاص دارای معلوليت به معارف را از طريق تعليمات، 



 
معلمين و امکانات خاص و فراگير 
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يک پروژه . فراهم می منايد
 آغاز گرديد و پالن شد 2007در ر 

اولين پروژه در ( 
. يس شده استو ارجاع دهی تأس )نوع خود در افغانستان می باشد

 قربانی 148 آغاز شده و تا ماه می 20

آزمايشی آموزش تعليمات  فراگي
 در پنج واليت ديگر با محايت صندوق محايت از اطفال 2008تا سال 

وزارت معارف آگاهی دهی از معلوليت را . ملل متحد گسرتش يابد
 معلم در مورد معلوليت و 18000جزنصاب تعليمی ساخته و 

تعليمات آگاهی از خطرات ماين آموزش داده شدند و نيز يک جمله 
عليمات آگاهی از خطرات ماين و محايت از قربانيان چاپ می ت

  ccxv.گرديد
 

وزارت صحت عامه که امهيت معلوليت را در اسرتاتژی های خود 
 نفوس 85% به BPSHعالی ساخته بود، به مقاصد خويش با توسعه 

وزارت صحت عامه بازنگری و .  نايل گرديد2008کشور تا سال 
 ccxvi.را مهاهنگ منوده استجتديد آموزش نصاب فزيوتراپی 

 خدمات مؤسسات غير حکومتی
 2007در جوالی  ):ALSO(مؤسسه افغان های متأثر از ماين 

: با هدف هببود وضعيت زندگی اشخاص دارای معلوليت از طريق
دادخواهی، آموزش، خدمات رمسی مشوره مهتايان 

08فعاليت هايش در سال 
 تن ديگر ارجاع داده 30خدمات مشوره مهتايان را دريافت منود و 

) WRA(دفرت پاکسازی مهمات وزارت خارجه امريکا . شده است
.  متويل می منوده است2008پروژه مشوره مهتايان را در سال 

را  $ 2000، خود نيز مبلغ 2007سال ، در ALSOبنيانگذاران 
 ccxvii .مساعدت منوده اند

 
قبًال بنام احتاديه  ):DAO(مؤسسه توانايی و انکشاف 

 دهی جاعمعلولين افغان ياد می شد، برنامه های آگاهی دهی، ار
 مهچنان فعاليت های در رابطه DAO. و تعليمات را فراهم می کند

وط به معلوليت در سطح به ارتقای ظرفيت و مهاهنگی هناد های مرب
ملی، انکشاف اصطالحات ملی معلوليت، تقويه ارتقای ظرفيت، 
آگاهی دهی از معلوليت به وزارت خانه های ذيربط و نشر 
برنامه های راديويی و تلويزيونی درمورد معلوليت را اجرا می 

   ccxviii.کند
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PTI

ا کيفيت، وتعداد 
 .ياد حمصلين طبقه اناث برخورداراست

 
ت آموزش حرفه، کمک های اوليه، و 
 

. هتيه کرده است) قربانی67

 
 توسط هيئت معاونت بين ):(انستيتوت فزيو تراپی 

گردد، آموزش های مسلکی فزيوتراپی را فراهم املللی محايت می 
در مدت سه (هيئت معاونت بين املللی پيشبينی ميکند . می منايد

هنگاميکه دولت افغانستان از ظرفيت الزم برخوردار شود، ) سال
ارزيابی . انستيتوت فزيوتراپی را به دولت واگذار می کند

انستيتوت اجنام شده از انستيتوت فزيوتراپی نشان می دهد که 
از پوتانسيل خوبی برای انکشاف، تسهيالت ب

ccxix ز

 خدما:مؤسسه ابرار
 در شش واليت فراهم 2007در سال تعليمات آگاهی از خطر را 

 وضعيت چالش های عمده بدترشدن). ارتقأ از دو واليت(منوده است 
امنيتی در واليت نورستان برای تداوم فعاليت های ابرار می 

 تن از اشخاص دارای معلوليت در سال 3704اين مؤسسه با . باشد
 خدمات ccxx.کرده است) تعداد قربانيان نامعلوم است( مهکاری 2007

پيام رسانی توسط معلولين بايسکل ران درکابل متوقف گرديد که 
ود، زيرا نتايج موفقيت آميز درپی يکی از خبش های ابرار ب

  ccxxi.نداشت
     

 سه شفاخانه، هشت کلينيک :کميته بين املللی صليب سرخ
 2007مجعيت هالل امحر افغانی و شش مرکز توانبخشی را در سال 

 و مهچنان مواد خام برای ديگرعرضه کنندگان خدمات محايت می منود
 املللی صليب کميته بين. توانبخشی فزيکی نيز فراهم می منود

سرخ مسووليت آگاهی دهی مردم از موجوديت خدمات و شبکه ارجاع 
، کميته بين 2007در سال . دهی در واليت را نيز عهده دار بود

 2905( اعضای جايگزين 4217 تن ازمجله 60153املللی صليب سرخ برای 
ق ( اعضای کمکی 9819و ) ربانی

نبخشی فزيکی در برنامه مشوليت اجتماعی مدغم و فعاليت های توا
 تن 500 تن را مهکاری منوده است و تقربيًا متام 2000بيشرتاز 

. پرسونل توانبخشی را اشخاص دارای معلوليت تشکيل می دهد
کميته بين املللی صليب سرخ خاطر نشان می منايد باوجوديکه 

 5%ط دسرتسی زنان به خدمات توانبخشی مساويانه است، فق
مستفيدين پروژه مشوليت اجتماعی را زنان شکل می دهد به 

کميته . خاطريکه اغلب فاميل های شان اجازه شرکت را منی دهند



 
) weapon - injured( زمخيان سالح 1621بين املللی صليب سرخ به تعداد 

 زمخيان ماين و مهمات منفجرناشده جنگی 286 از مجله 2007در سال 
 ).2006 سال 249کمی بيشرت از  (ccxxii.ترا تداوی منوده اس
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بسته اساسی ، 2007 در سال :ميته سويدن برای افغانستان
 واليت و برنامه توانبخشی مبتنی برجامعه را 2را در دمات صحی 

 واليت را از طريق برنامه بازتوانی افغان 13 ولسوالی در 40ر 
بعضی  ای د

مبتنی  مناطق
ين طبقه اناث را کم  برجامعه شده و مهچنان
افغان های دارای معلوليت  رنامه

28ن   215رای معلو5
شده  وده قربانيان ماين و م ج

  اکثريت مردم خدمات فزيوتراپی دريافت . است
     

،  ين
رات، کفراگير را 
 طفل از 100  پ
لدين و فراگيرمستفيد
).  تند

معلوليت بشمول وزارت   مشول
ه با آن مواجه است .ل

ی و حترک افغان مؤسسه خدم
مهچنان خدمات آم

مص/ر ارجاع دهی
به ، 2007در سال .  توانبخشی فز

 ت معلوليت را 4106
 ccxxv). قربانيان نامعلوم است

را 
 ميوند واليت قندهار ادامه می داديک شفاخانه 

صحت عامه 
، مرکز ارتوپيدی به جای جديد  نيز روی دست 

ه است ، حمل   تعمي

 
ک
خ
د
چالش های امنيتی در. ارای معلوليت تطبيق می منوده

 کشور باعث کاهش تعداد کارمندان اناث توانبخشی 
 تعداد مستفيد

ب. گردانيده است بازتوانی 
سويد 456کمي 49ليت، ازمجله ته 

نگی، را مهکاری من
 تن اشخاص دا
همات منفجرنا

 ccxxiii.منوده اند

برنامه ه 2007 در سال : املللی جنات
ه( واليت 5بصورت چشمگير در 

ای آموزشکميته ب
ابل، لغمان، 

) کتيکا در حدود. توسعه دادننگرهار و
 تن معلم، وا850دند و  ش

 آموزش
اعضای جامعه 

س(  آموزش ديد
در مورد

تعداد قربانيان نامعلوم ا
يت اجتماعی اشخاص دارای 

عدم آگاهی دهی 

يدی چالش های است که پروژ
توامندساز/ات رفاه عاجل

:)SERVE / EMAD( معلوليت

 ccxxivخانه های ک

 دارایهای
فراگير و ح

وزش  
ارف  فه، مراقبت های اوليه صحی و

يکی را فراهم می منوده است
ن از اشخاص دارای تعداد 

تعداد
. مهکاری منوده است

)
 

موسسه بي
توپيد

، فعاليت هايش 2007 در سال :ن املللی هنديکپ
در مرکز ار

 به و2010ی آن تا 
2007

را برای تسليم
در سال. دارد

زارت اما اقدامات 

ر شفاخانه نقل مکان منود کار هببوددر داخل
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ثر توليدی آغاز گرديده است ن
ارتقأ مديريت  

ا شفاخانه، ساختار  هزينه و تقويه 
ی خروج را در   های ساحوی، و انکشا

 5315کپ خ ده 
گ هتيه و 1790دارای معلوليت بشمول  56 ت

است  2007 در سال . را 
ويلدينگ خصو از منا

ی  توپيدی اخذ ديپلوم ر
کاريابی و برنامه های ccxxvi.مينمايد  ه به محايت

مرکز ا   ccxxجتماعی آموزشی

حمايت ملی برای 
افغانستان تا های جامع درازمدت 

کی خود را گزارش نداده است مرکز . برای متام ضرو
ی افغانستان يکجا با وزارت امور خارجه مها هنگی ماين 

 برنامه   مينی
درمنودن اماز 

معاهده منع ماين  ه خو برای حتقق معيا
مبلغ . لی منايد پيشنهاد می منايد  عمه کهو معاهد

 فيت، 31رای 
7522442 پا

و  برای آگاهی از خطرات و نظارت ، ارزيا
فته شده است ت عامه   وزارت صحccxxviii.محايت از قربان

حتريک متويل " گروپ کاری مع هدف بسيج منابع و
ت معلوليت در افغانستان در سال " کنندگان  2006جهت 

کرده اس

 
یمحايت  های مل

اعانه برای ماين )  $288725(افغانی افغانستان مبل
را گزارش منود اين بودجه پيشکش . ه استپاکی در مشال ا

ک جها  بودجه 
که ا   ای است و از 

امه های مؤ گرديده و بر
، هنديکپ2010

مهاهنگی ب

تا سال . 
، انکشاف   ظرفيت ختنيکی و

ميکانيزم بازيابی
ف اسرتاتژ

مترکز به 

دستور کار
تن اشخاص 

 وسايل 18

شفاخانه 
دمات متعدد را بههندي. استخود قراردا

ن جمروحين جن
يک ار توليد منوده 

بع خارجی، 
مسی بين امللل

نديکپ

حرکی 
 

زيابی
صی سازی شعبه 
برای ختنيکران ار

 دوامدار 
vii.معلولين ادامه می دهد

 توليد
 کاری، و 
را توصيه 

وسايل

 
 

 ماين پاکی
ختمينی برنامه   هنوز هزينه
ريات ماين پا

پاکی برا
  92940593 $ )

 
هزينه خت
پاکی ا

های ماين) € 67785423
فغانستان 
های زمينی 

برای
 جهت قا2008رچ 

د حتت 
 الی 2007اپريل

رهای ساالن
افغانستان

ب$ 7100000
 ماين

104مهاهنگی ، 
68028کی ،  

بی و آموزش 
يان درنظر گر
لوليت را با

تقويه خدما

برای ارتقأ ظر$ 12
برای سروی ،  $ 

3468750 $ 

71350269$ 
برایبرای  $ 22

 ccxxix.ت

ی ماين پاک
 14364447غ 

 

ايجاد 
 

 

فغانستان
نی گرفته از اعانه های  بان

 جهانی می باشد 
 ملی در واقع
مجله بودجه 

شده از 
فغانستان درشده 
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ه2 ن هيچ 
يهاعانه ملی در 

همکاری و مساعدت 
را به ) € 62923723( $ 86274716مبلغ ، 2007در سال 

افغانستان گزارش کرده است بودجه . برنامه های م
 از ب 7های ما 

توجه گزارش شد (د
 بين املللی در سال يا ميليون دالر20

نه ماي2005 ،
حی است که اف   ري

ت آورد  . اهد 

ستان گزارش می 200 ی ،
تغيي بودجه بين املللی و  " دهد که به خ

عانه ها يی ماين پاکی ب " بعضی 
 ک2007 در سال 40% ماين پاکی افغانستان تا 

" برنامه ماين پاکی افغانستان خواستار . است
برای تطبيق "  و سال های آينده2007چندين ساله برای سال 

ccxxx

 که 
(€6 
ت 
ن 
ه 
ده 
است، 
 
 
 
هی 

افغانستا.  است007سال 
 .   نداشته است

آنرا گزارش کرد
 ارا2006سال 

 گزارشی از 

 

  مللیبين ال
 کشور هتيه 19

اين پاکی 
ين پاکی سال

بع. ه  است
  امريکايی

برنامه 
2006 

 کمرت1% تقريبًا 200
 از افزايش قابل 

محايت های) %31

ودجه سال
بيشرت از 

مقايسه با سال  2006 ن پاکی عليرغم  در  بودجه ساال
ط  تق2007سال 

اف ماين پاکی
کاهش آن در
خواسته تا 

غانستان بًا در س
خود را بدس

 
 ماين پاکی افغان7ازاواسط 

رات در شرايط
دارا 

 مرکز مهاهنگ
اطر بعضی 

از ا تأخير
برنامه

شردوستانه
اهش يافته 
یبودجه کاف 

 .برنامه ها در سطح الزمی شده بود
 

مرکز مهاهنگی ماين پاکی برای افغانستان گزارش می دهد
(1,464,451 دالر امريکايی معادل 84273909افغانستان مبلغ 

 بدس2008 الی مارچ 2007مساعدت های بين املللی را از اپريل 
 و کميسيو کشور دونر14 مساعدت ها از طرف ccxxxi.آورده است

اين بودجه شامل کمک بانک جهانی ب. اروپايی گزارش شده است
جمموعه بودجه گزارش ش. برنامه پاک سازی ماين نيز ميشود

 از جمموع گزارش دونر ها بوده 7%توسط افغانستان تقريبًا 
اگرچه خباطر تفاوت بين سال مالی افغانستان واغلب کشور های

م با کمک های گزارش شده دونر ها معتربدونر،  مقايسه مستقي
 دالر180728 هنديکپ بين امللل گزارش می دهد که مبلغ ccxxxii.نيست

امريکايی را از کشور سويتزرلند برای برنامه تعلميات آگا
 ccxxxiii.از خطر مبتنی برجامعه دريافت کرده است
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    (جاييکه 
 )موجود است

,759,017 
K166,069,221)

 نفری ماين 17اعزام يک تيم 
  ISAFپاکی در قالب مأموريت 

 سلواکيا 

اعز  مجهوری چک 

$6
(SK 
$933,931 
(CZ 

ام واحد ماين پاکی نظامی 
K18,867,297)  در ميدان بين املللی کابل 

زام متخصصين مواد منفجره اع  (510,000€) 699,261$ اسپانيا 
 در غرب افغانستان 

N/ R پاکی سازی ماين و مهمات 
منفجر ناشده توسط تيم 

 بازسازی واليتی در واليت غور 

 ليتوانيا 

  ISAFافسر ارتباطی نظامی از 
به مرکز مهاهنگی ماين پاکی 

 N/R نيو زيلند 

 برای افغانستان 
 جمموعه (€6,120,786) $8,392,209

 

 بودجه بين املللی ماين پاکی افغانستان
 ccxxxvکمک پولی 

جزئيات پروژه     مبلغ  هناد / سازمان
 اجراکننده 

دونر        

23,689,913 
C$25,429,275)

، خدمات GICHD ماين پاکی
ماين پاکی 
 ملل متحد

$ کانادا 
( 

$15,20 0,000 از وزارت خارجه 
برای ماين پاکی 

 نا مشخص

الت متحدهايا نا مشخص
 امريکا 
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$6,853,7
(£3 

$6,153,333 
(€4,487,881) 

ماين پاکی، 
خريداری وسايل 

ماين 

هالوترست، 
مديکو بين 

 امللل

 جرمنی 

 )هالوترست(پاکی
5,873,622 

91,014,370)
ماين پاکی در 
واليات پروان، 

، تعليمات کندز
 آگاهی از خطر

ATC ،DAFA ،
هالوترست، 
خدمات ماين 
پاکی جاپان، 

MCPA ،MDD ،
OMAR و 

UNMAS 

 جاپان 

ماين پاکی نا  27 خدمات ماين   هالند 

$
(¥6 

$4,744,5
 (€3,460,380) پاکی ملل  مشخص

متحد، 
 هالوترست

$4,195,500 
(A$5,000,000) 

ماين پاکی مبتنی 
 بر جامعه

خدمات ماين 
پاکی ملل 

حد، مرکز مت
مهاهنگی ماين 

 اسرتاليا 

پاکی برای 
 افغانستان

$2,769,622 
,020,000)

ماين پاکی خمتط، 
محايت از 

کميته بين 
املللی صليب 

 بلجيم 
(€2 

سرخ، مرکز  قربانيان
مهاهنگی ماين 
پاکی برای 
 افغانستان

2,373,138 
K13,894,249)

ماين پاکی، محايت 
 از قربانيان

هالوترست و 
 صنامشخ

 ناروی 

$2,220,000 
(SEK15,000,000)

مهکاری با تيم 
های معترب

 کيفيت

گروپ ماين 
 پاکی دمنارک

 سويدن 

$
(NO 

 سازی  
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$1
(DKK8,000,000) 

خدمات ماين  ماين پاکی 470,400,
پاکی ملل 

 دمنارک 

متحد، گروپ 
ماين پاکی 

 دمنارک
پاک کاری ماين و   1,233,990$ فنلند  ماين خدمات

(€90 0,000) مهمات منلفق 
 ناشده

پاکی ملل 
 متحد

 ايرلند  هالوترست ماين پاکی (€700,000) $959,770
$125,010 
CHF150,000)

محايت از 
 قربانيان

هنديکپ بين 
 امللل

 سويتزرلند 

$19,905 (LTL50,000)  پاک کاری ماين و
مهمات منلفق 

خدمات ماين 
پاکی ملل 

 ليتوانيا 
( 

 متحد ناشده
 جمموعه $77,882,507
(€56,802,937) 
 
                                                 

i   قانون : " ، افغانستان گزارش داد2008در ماه می
 اين کشور را ملزم به رعايت 2005اساسی نافذه جنوری 

متام معاهدات بين املللی که افغانستان امضا کرده 
های نظامی دسوزارت دفاع ملی به متام نيرو. ميسازد

داده است تا منع سراسری  ماين های ضد پرسونل  و 
استفاده از آن را در هر شرايط توسط نظاميان يا افراد

اين . 2008 می A ،13، شکل 7گزارش ماده ." احرتام کنند
 . قبلی تکرار شده است7معلومات از گزارش های ماده 

ii

تور 
حتريم 
 

ن 
سی 

د 
پاکی 

چرا افغانستابرای جزئيات برنامه ختريب ماين ها و   
نتوانست موعد تعيين شده را مراعات کند به گزارش برر

.  رجوع کنيد90 الی 89 به صفحات 2007ماين زمينی 
 گفت که بعد از مذاکرات، 2007 اپريل 23افغانستان در 

مقامات واليتی موافقه کردند تا ماين هارا جهت ختريب 
 30ويلی  افغانستان حت7گرچند، گزارش ماده . تسليم دهند

متام ماين های ذخيره شده ض: "  می نگارد2007اپريل 
مرکز ماين ."  ختريب ميگردد2007پرسونل تا ختم سال 
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 به 2007 
 

کامپاين 

مرب 

 

 

 
ل تام 

. گرديد
 

100, 27 MON-200, 344 MON-50, 30 MON-90, 20 MS-3, 
79

2, 564 POMZ-2, 5 POMZ-2M, 134 PPMISR, 20 Type 69, 

 
ر، 

بين املللی ضد ماين زمينی گفت که ختريب ماين ها در
واافغانستان شايد تا هشتمين نشست کشور های عضو در ن

 پاکی ملل متحد برای مرکز ماين.  اختتام نيابد2007
افغانستان خواست که نقل قول در اين گزارش از طرف 

 .سازمان صورت گيرد نه از طرف افراد
iii   نامه وزير خارجه افغانستان داکرت رنگين دادفر

سپنتا به کری برينکرت، رئيس واحد محايوی تطبيق، مرکز
 11ماين پاکی بشردوستانه، بين املللی ژينيوا برای 

 . 2007اکتوبر 
iv بيانيه افغانستان، هشتمين نشست کشورهای عضو، ديد 

 .2007 نوامرب 19سی، 
v شکل 7 گزارش ماده ،B ،13 2008 می . 
vi  25946، 2007 دسامرب 31 اپريل تا 1دفرت هالوترست از

ماين ضد پرسونل را گردآورده است، اين دفرت ماين هارا 
 خوانده اگر چه بعضی از ماين ها از خمفيگاهذخيره شده

ايمي. های دور از کنرتول دولت به دست آمده است
 .2008 آگست 32ديب، هالوترست، 

vii شکل 7 گزارش ماده ،G ،13 ماين های . 2008 میPFM-1 
زا تشخيص توسط ساير کشورهای عضو برای ختريب مشکل

افغانستان نام گرفتهساير ماين های ختريب شده که توسط 
 :شده شامل

101 Claymore, 282 DF, 1,556 LO-6, 1 M16, 313 MON-

7 No. 4, 8 OZM-160, 6 OZM-2, 149 OZM-3, 820 OZM-
4, 153 OZM-72, 87 P-4, 43 PMD-6, 3,779 PMN, 72 PMN-

102 Type 72, and 776 YM-1 
viii  شکل 7گزارش ماده ،F ،13 ماين ها در . 2008 می

واليات بدخشان، بلخ، بغالن، غور، هرات، جوزجان، کابل،
کاپيسا، خوست، کنر، کندز، لغمان، لوگر، ننگرها
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و  پکت

نوامرب 

 

 
7 

 
د را  تع اک  ح اين ه و ب  

برای 

رکز مهاهنگی ماين پاکی برای افغانستان، 
 مهچنان 

 

. شناخته ميشود) MACA(ی افغانستان 

کی 

يا، پروان، پنجشير، مسنگان، سرپل، ختار 
 .  گرديدندوردک ختريب

ix شکل 7 گزارش ماده ،F ،13 در ماه های . 2008 می
و دسامرب، ماين های ضد پرسونل را در واليات

نورستان،

 بلخ، غور، 
. کابل، کندز، پکتيا، پنجشير و پروان ختريب گرديده است

xيش است و بايد به حيث منونه  اين گزارش مفصل قابل ستا
در آينده، . ودبرای ساير کشورهای عضو مدنظر گرفته ش

بررسی ماين زمينی افغانستان را تشويق ميکند تا واضح 
 از طريق کشف بدست آمده و درGمنايد که ماين ها در شکل 

در مورد آخرين گزار ماده .  ختريب مهان را بنگاردFشکل 
افغانستان، بررسی ماين زمينی اين موضوع را از طريق 

صاحبه با مرکز م. مکاتبات و ارتباط متواتر واضح ساخت
 جون 4 ماين پاکی برای افغانستان، ژينيوا، مهاهنگی
 .2008 جون 11، و ايميل، 2008

xi شکل 7 گزارش ماده ،D ،13 مرکز مهاهنگی ماين .2008 می 
پاکی برای افغانستان تأييد منود که اين تعداد در جريان

دا مهان  ثر د ود  جمموعه  در نوسان  سال
.  اسنشان  تداد مصاحبه با مرکز مهاهنگی ماين پاکی ه

 جون 11، و ايميل، 2008 جون 4افغانستان، ژينيوا، 
2008. 

xii شکل 7 گزارش ماده ،D ،13 2007 اپريل. 
xiii مصاحبه با م

و. 2008 جون 11، و ايميل، 2008 جون 4ژينيوا، 
 .2006 می D ،1، شکل 7گزارش ماده 

xiv اين مرکز مشهور به مرکز ماين2007 در جريان سال ،
 بود، اين UNMACAپاکی ملل متحد برای افغانستان يا 

مرکز تا هنوز يک پروژه ملل متحد ميباشد، اما به نام 
مرکز ماين پاکی برا

مهاهنگی  برای معلومات بيشرت متعاقبًا به خبش مديريت و 
 بعدٌا اين مرکز به مرکز مهاهنگی ماين پا–. رجوع کنيد

 . مرتجم–برای افغانستان مسما گشت 
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xv حبه با مرکز مهاهنگی ماين پاکی برای افغانستان، مصا

 . 2008 جون 11، و ايميل، 2008 جون 4ژينيوا، 
xvi کل ، ش7 گزارش مادهD ،13 2008 می . 
xviiافغانستان و پيچيدگیوضعيت در: " گزارش سکرتر جنرال 

های 
 

.  کارکنان ماين پاکی و ساير افراد ملکی شده است

شدن 

" کردند

 

 

ن 
شهر کندهار " ميد، 

، 2008 جون 16خدمات خربی کانوست، " حمل محالت طالبان،

–A/62/722" آن در راستای صلح و امنيت جهانی
S/2008/159 ،6 2008 مارچ . 

xviiiفجره باعث قتل و جراحت عساکر ملی و  اين مواد من
بين املللی، مقامات حکومتی، امدادگران داخلی و خارجی، 

ولبه مش
ضد وسايط نقليه معموًال از راکت، ماين و فجره مواد من

ساير مهمات ساخته ميشود، بعدًا توسط بايسکل و يا مرکب 
آورده و تعبيه ميگردد و به جمرد نزديک به حمل واقعه 

 . هدف به حمل واقعه از راه دور انفجار داده ميشود
xix"  طالبان عمليات جديد را در سراسر کشور آغاز

Zee News2007 می 27بل، ، کا ،www.zeenews.com  
xx" يک عسکر بريتانيايی کشته شد؛ يک رهرب شورشی دستگير

 .2007 می 27) خوست( تولسا ورلد" گرديد
xxi گتورس گروندد، نيروهای کانادايی تردد متام وسايط 

 قتل از بامبگذاری کنار جاده که باعثنقليه خودرا پس 
سه سرباز آنکشور گرديد، به تعليق دراوردند، پنج شنبه،

 .0720 جون 23گولف ميرکری، کندهار، 
xxii"  طالبان صد ها ماين را در واليت هلمند تعبيه

، 2007 جوالی 24هلمند، ايرين، " کردند،
www.irinnews.org ديد برای ماين های زمينی هتديد ج" و

 27آژانس خربرسانی پژواک، " انستانساکنان در جنوب افغ
  .2007آگست 

xxiii  ،قوماندان سابق حزب اسالمی سالح های " حممود راقی
آژانس خربرسانی " خود را تسليم منوده و با دولت پيوست

 . 2007 جوالی 16پژواک، 
xxiv ،جو17د گاردين، " استخبارات شورشيان،"  مارک ترن 

2008 ،www.guardian.co.ukو دوک شي 
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www.canada.com افراد ملکی از اثر ازدياد محالت " و

انی فرانسه، ارغنداب، آژانس خربرس" طالبان فرار ميکنند،
  com.tbartbrei.www، 2008 جون 17
xxv" ماين های زمينی باعث توقف بازگشت : افغانستان

 22ايرين، کندهار، " ساکنان حمل به ارغنداب نا آرام،
  gor.irinnews.www، 2008جون 

xxvi کامپين بين املللی ضد ماين زمينی از استفاده ماين 
org.icbl.www، 2008 جون 19لبان نگران است، توسط طا

xxvii وزارت دفاع اياالت متحده امريکا، مردم نيروهای 
امنيتی را در کشف خمفيگاه سالح شورشيان مهکاری کردند، 

خدمات خربرسان

  

، 2008 جنوری 29يروهای امريکايی، ی ن
mil.defenselink.www  

xxviii پوليس افغان مواد منفجره را در شهر غربی 
2008 جنوری 5يو سحر، هرات، افغانستان بدست آورد، راد

ترمجه شده از دری به انگليسی توسط بررسی اخبار بی بی 
 .ياسی برای جنوب آس

xxixنيروها به رهربی نيروهای امنيتی : "  نيروهای مشرتک
ملی افغان يک خمفيگاه مهمات را در 

 .

واليت ننگرهار کشف 
، 2008 فربوری 21مرکز مطبوعات بگرام، " کردند،

com.a-fjtf.www  

1 
 ماين 

xxxگاه زياد مهمات در واليت ننگرهار ضبط گرديد،  يک خمفي
 .2008 فربوری 20آژانس خربرسانی پژواک، 

xxxi آمار تلفات ارسال شده از مرکز مهاهنگی ماين پاکی 
 .2008 اپريل 30برای افغانستان 

xxxiiصفحه 2005سی ماين زمينی  رجوع کنيد به گزارش برر ،
88. 

xxxiii 75  تقريبا - آيساف – نيروهای کمک به امنيت
65ل و  ماين ضد پرسون70خمفيگاه مهمات را به مشول 

 115، با مقاسيه 2008ضد وسايط را در پنج ماه اول 
 ماين ضد وسايط 35 ماين ضد پرسونل و 36خمفيگاه شامل 

ايميل از . ، پيدا کرده اند2007نقليه در جمموع سال 
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مور 

 .2008 می 29عامه، اردوی اياالت متحده امريکا، 
xxxiv30 الی 23صاحبه با جمريان ماين پاکی، کابل،  م 

 .2008اپريل 
xxxv ،سروی تأثيرات ماين "  پرتيک فروشت و مايک کندلن

" يج و استنباط ها برای پالنگذاری،نتا: افغانستان
 .2006، فربوری 9.2ژورنال ماين پاکی، نشر 

xxxviز مهاهنگی ماين پاکی برای افغانستان،  ايميل از مرک
 .2008الی  جو28 اپريل و 30

xxxviiماين پاکی برای افغانستان،  ايميل از مرکز مهاهنگی 
ماين های زمينی و مواد منفلق ناشده " و 2008 اپريل 30

ايرين، "  کشته و معلول ساخت،2007ا تن را در سال صد ه
  org.irinnews.wwwکابل، 

xxxviii پالن ملی کار عملی ن،برنامه ماين پاکی افغانستا 
 اپريل1، کابل، )2007 مارچ 31 الی 2006 اپريل 1 (1385
2006. 

 

 

ات 

پاکی، 

xxxix مرکز ماين 2008 طوريکه در فوق ذکر گرديد، در سال ،
 را حذف UNخمفف ، UNMACA -پاکی ملل متحد برای افغانستان

ماينکرد يا مرکز مهاهنگی MACCAبعدٌا  – است MACA و حاال 
ر ترمجه هم با نام سومی ياد برای افغانستان شد و د

 . مرتجم-ميگردد 
xl صفح2007 رجوع کنيد به گزارش بررسی ماين زمينی ،

 ا92 .93لی 
xli ،ايميل از مرکز مهاهنگی ماين پاکی برای افغانستان 
 .2008 اپريل 30
xlii مهاهنگی ماين پاکی برای صاحبه مهرای مرکز  م

 رئيس ، و عبداحلق رحيم،2008 می 25افغانستان، کابل، 
2008 می 26رمتنت ماين پاکی، کابل،  ، و ايميل از ديپا

 .2008 آگست 25مرکز مهاهنگی ماين پاکی برای افغانستان، 
xliiiا عبداحلق رحيم، رئيس ديپارمتنت ماين  مصاحبه ب

 .2008 می 26کابل، 
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xliv مصاحبه مهرای مرکز مهاهنگی ماين پاکی برای 

احلق رحيم، رئيس ، و عبد2008 می 25افغانستان، کابل، 
 .2008 می 26ديپارمتنت ماين پاکی، کابل، 

xlv صفحه 2007 رجوع کنيد به گزارش بررسی ماين زمينی ،
92 . 
xlviمصاحبه با عبداحلق رحيم، رئيس ديپارمتنت ماين پا 

 .2008 می 26کابل، 
کی، 

فحه 

 ،

 30 

 

xlvii ص2007 رجوع کنيد به گزارش بررسی ماين زمينی ،
93. 

xlviii ماين پاکی برای افغانستان ايميل از مرکز مهاهنگی
 .2008 اپريل 30
xlix صفحه 2007 رجوع کنيد به گزارش بررسی ماين زمينی ،
93. 

l مهان. 
liمهاهنگی ماين پاکی برای افغانستان، ايميل از مرکز 

 .2008اپريل 
lii صفحه 2007 رجوع کنيد به گزارش بررسی ماين زمينی ،
94. 
liiiکنفرانس : يت معاهده افغانستان، ساختار برای موفق

، صفحه2006 فربوری 1 - جنوری31لندن برای افغانستان، 
6 ،int.nato.www  

liv ،ايميل از مرکز مهاهنگی ماين پاکی برای افغانستان 
 .2008 اپريل 30
lv منطقه 75سوالی در افغانستان بيشرت از چهار ول 

 .د داردبه خطر را در سرحدات خو
lvi ،ايميل از مرکز مهاهنگی ماين پاکی برای افغانستان 
 .2008 اپريل 30
lvii ،مصاحبه با مرکز مهاهنگی ماين پاکی برای افغانستان 

 .2008 می 29کابل، 
lviii ،صفحه2007 رجوع کنيد به گزارش بررسی ماين زمينی ،
97. 

مشکوک 
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lix 

نستان 

. 
. 

 

 

ژورنال 

تان، 

48-
 

صفحه . مراجعه منايد2007  به گزارش بررسی ماين زمينی 
96 . 

 مصاحبه با موسسات غير حکومتی و کمپنی های جتارتی،
 .2008می  30 الی 25
lxخالصه آگاهی مرکز مهاهنگی ماين پاکی برای افغا 

 .0820 می 28به جمريان مهکار، کابل، 
lxi ،ايميل از مرکز مهاهنگی ماين پاکی برای افغانستان 
2008 می 28  و مصاحبه، کابل،2008 جوالی 28 اپريل و 30
lxii SAC ،19، صفحه 2005، سروی تأثيرات ماين افغانستان
lxiii 9 و 8، صفحات مهان. 
lxiv  و ايميل از يک آفيسر 26 الی 19مهان، صفحات ،

، 2006 جوالی 20ين پاکی ملل متحد، برنامه، خدمات ما
 155، ) فيصد مناطق متأثر13( امجتاع متأثر 313کابل، 

19( اخير  قربانی420و )  فيصد18(مناطق مشکوک به خطر 
 ).فيصد

lxv ،و 2008  می25 مصاحبه مهرای تام ديب، هالوترست ،
 30برای افغانستان،  ايميل از مرکز مهاهنگی ماين پاکی

 .2008اپريل 
lxvi مرکز مهاهنگی ماين پاکی برای افغانستان،  ايميل از
، و مصاحبه مهرای تام ديب، هالوترست، 2008 اپريل 30

 . 2008 می 28 و 25کابل، 
lxvii،ايميل از مرکز مهاهنگی ماين پاکی برای افغانستان 
سروی "، و پرتيک فروچت، و مايک کندلن، 2006 فربوی 26

 ، نتايج و استنباط ها،"تأثير ماين افغانستان
 .2006، فربوری 9.2ماين پاکی، نشر 

lxviiiايميل از مرکز مهاهنگی ماين پاکی برای افغانس 
 .2008يل  اپر30
lxix مهان. 
lxx SAC"  صفحات 2005" سروی تأثير ماين افغانستان، 
وک خطر تشخيص شده در سروی پوليگون، عالمتک مناطق مش49

ايميل از مرکز مهاهنگی ماين پاکی برای . گذاری ميشود
 . 2008 اگست 25افغانستان، 

lxxi
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lxxii "  کشنت کارمندان ماين پاکی تغيير در تاکتيک

 : ،2007 آگست 7ايرين، کابل،  " طالبان
org.irinnews.www ،  " مردان مسلح سه کارمند ربوده

ماين پاکی افغان را آزاد ک
شده 

 13رويرتز، کابل " ردند 
هفت کارمند ماين پاکی " و ,www.alernet.org 2007سپتمر 

 24آژانس خرب رسانی فرانسه، کابل " افغان  به قتل رسيد
 ae.khaleejtimes.www صحفه انرتنتی و. 2008مارچ 
lxxiii ا طالبان ماين پاک ه" اسوشئيتيد پرس ، مهان منبع

 زمخی به جا 4 تن کشته و 7را  در افغانستان کمين زد، 
 com.iht.wwwهرالد تربيون، ، 2007 اپريل 7گذاشت، 

lxxivايميل کفايت اهللا ابالغ، رئيس 
 

 

ز مهاهنگی ماين پاکی برای افغانستان، 

پاکی 

سگ 

 

ه 

 ،
، و مراجعه کنيد به گزارش بررسی ماين 2008 اپريل 20

 .96، صفحه 2007زمينی 

،مشاورين ختنيکی افغان، 
 .2008 جوالی 23
lxxvايميل از مرک 
  .0820 اپريل 30

lxxvi ايميل حممد امساعيل، آمر فعاليت و بر نامه
  .2008 مارچ DAFA،23ريزی،
lxxviiرجوع کنيد، صفحه 2007ن زمينی  به گزارش بررسی ماي 
96. 

lxxviii  مصاحبه با حاجی عتيق اهللا، رئيس، سازمان ماين
 .2008 می 28و پالنگذاری، کابل ،

lxxix مرکز تربيه مصاحبه مهرای حممد شهاب حکيم، رئيس ،
  . 2008 می 28برای ماين پاکی، کابل ،

lxxx  ،موسسه ماين پاکیمصاحبه با فاضل کريم فاضل، رئيس 
فاضل رحيم، مدير و2008 می 26 کابل ، و بازسازی افغان،

 .2008 مارچ 25ارشد فعاليتهای اين موسسه، کابل، 
lxxxi ،می 28 و 25 کابل، مصاحبه با تام ديب، هالوترست 
تعداد تيم در نوسان بود .2008 آگست 14وايميل  : 2008

 تيم خنثی سازی 23، هالوترست 2007و يکبار در سال 
 .مهمات داشت

lxxxiiرای افغانستان ايميل از مرکز مهاهنگی ماين پاکی ب



 

ll translations of Landmine Monitor research products and media materials are for 
informational purposes. In case of discrepancy between the English text and any translation, 

the English text shall prevail.  
Full report available: http://lm.icbl.org/lm09_annual_report 

79 

                                                                                                                   
lxxxiiiروپ  گ

2008.  
R کابل ،

کيپ هارتربگر، مشارارشد ختنيکی خنثی 

 .2008 می 29، کابل، EODTور، 

" و :2008 جوالی23ير برنامه، 

مصاحبه با کلينتون امسيت، مدير برنامه کشور،
 می 26ماين پاکی دمنارک ،کابل، 

lxxxiv ،مصاحبه مهرای بابب گنون، مدير برنامهONCO
 .2007 می 25

lxxxvدير کشور، و ماتين باولر، مصاحبه با راب هاالم، م
 .2008 می 25آمر عمليتها، گروپ زرهدار، کابل، 

lxxxviمصاحبه با اس
 .2008 می 29مهمات، داينکورپ بين امللل، کابل، 

lxxxvii مصاحبه با الری بروفی، مدير عملياتی، و لويس 
رودريگوز، معاون مدير کش

lxxxviii شرکت ماين پاکی بين املللی برادران محايت، قبٌال به
نام ماين پاکی بين املللی برادران محايت ياد ميشد، 

ايميل حزب اهللا عابد، مد
  com.hidcompany.www" پروژه های اجرا شده

lxxxix،ن تيک  مدير عملياتی، ماي مصابه با مکس دايک

 ،  پاکی برای افغانستان

حبه با خالد ذکريا، معاون خبش پنجم سياسی، وزارت 

ن، 

نستان، کابل 

ماين زمينی 

 ،29 

 .2008 می 30،کابل، 
xcايميل از مرکز مهاهنگی ماين 
 2008 اپريل 20
xci مصا

 .2007 می 28امور خارجه، کابل 
xciiايميل از مرکز مهاهنگی ماين پاکی برای افغانستا 
 .2008 اپريل 20

xciii  جتزيه معلومات تلفات هتيه شده توسط تيم محايت از
قربانيان مرکز مهاهنگی ماين پاکی برای افغا

 .2008 اپريل 30
xciv گزارش  بررسی  جتزيه مطبوعاتی گزارش های
تلفات ماين های تعبيه  . 2007 دمسرب 31 جنوری تا 1از 

 . شده با کنرتول از راه دور شامل نيست
xcv  ايميل از اوليا مايار، تعليمات آگاهی از خطرات

ماين مبتنی بر جامعه، مدير پروژه، هنديکپ انرتنشنل
 .2008می 
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xcviغانستان ف

تعليمات آگاهی از 
ترافيکی 

 

 

 

کابل، 

ساحات 

کز 
 

 

 معلومات مرکز مهاهنگی ماين پاکی برای ا
و زن ماين پاک نيز شامل تلفات بوده، 

. ولی ظاهرًا اين يک خطا در درج معلومات بوده است
ترست گزهالو

نشان ميدهد که د

ارش داد که زنان عضو تيم 
ادم خطر بوده و زخم ها داللت بر تلف آهنا در تص

 25ايميل از مرکز ماين پاکی برای افغانستان، . ميکند
.2008 آگست 23، و ايميل تام ديب، هالوترست،2008آگست 

xcviiيه معلومات تلفات هتيه شده توسط مرکز مهاهنگی  جتز
تيم محايت از قربانيان، پاکی برای افغانستان،  ماين 

 .2008 اپريل 30کابل، 
او دونل، نيروی های . ايميل از جنرال مارتين ال

.2008 می 24 و23آمريکايی،  xcviii  
xcix امريکا در ارقام مشتق از گزارش های رمسی وزارت دفاع

 /WWW.defenselink.kil/release .2007سال 
cمد قرقين،ديد، وزير نور حم بيانيه افتتاحيه و خوش آم

وزارت شهداء و معلولين و کار و امور اجتماعی، دومين 
نيان ماين و معلوليت، ورکشاپ ملی  محايت از قربا

 .2007 اکتوبر 23
ci جتزيه معلومات تلفات هتيه شده توسط مرکز مهاهنگی ماين

  .2008 جون 23پاکی برای افغانستان، کابل، 
cii 102-101 ، صفحات 2007اين زمينی گزارش بررسی م به 

پاکی برای قبًال مرکز مهاهنگی ماين . مراجعه شود
 گزارش داده 2006 کشته وزمخی را در سال 784افغانستان 
ين ارقام با دريافت معلومات بيشرت از بود، اما ا

 .دور باال رفت
ciii جتزيه بانک اطالعات کميته بين املللی صليب سرخ و مر

، هتيه2006ماين پاکی برای افغانستان در سال مهاهنگی 
23شده توسط مرکز مهاهنگی ماين پاکی برای افغانستان، 

ی ساحوی، ؛ زمان الدين نوری، آمر ارشد مهاهنگ2008جون 
 .2007 اپريل 2و 1کميته بين املللی صليب سرخ 
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civ پاسخ به پرسشنامه گزارش بررسی ماين زمينی توسط 

 اپريل 03ی برای افغانستان، مرکز مهاهنگی ماين پاک
2008. 

cv  هتيه شده توسط 2007 و 2006جتزيه معلومات سال های 
 3 و 2008 جون 23مرکز مهاهنگی ماين برای افغانستان،

 .2008اپريل 
cvi  هتيه شده توسط مرکز مهاهنگی 2008جتزيه معلومات سال 

 .2008 جون 23ماين پاکی برای افغانستان، 
cvii زمينی گزارش  بررسی ش های جتزيه مطبوعاتی گزار

شده 

 
مل 

افغانی، 

معلولين، پالن 

 .113، 111.  صفحات
جتزيه بانک معلومامت مرکز مهاهنگی ماين پاکی برای  

، 2006افغانستان و کميته بين املللی صليب سرخ برای سال 

ماين 
تلفات ماين های تعبيه . 2008 جون 23 جنوری تا 1از 

 .   با کنرتول از راه دور شامل نيست
cviiiنيروهای ارتش . او دونل. ايميل جنرال مارتين ال

 .2008 می 24 و 32آمريکا، 
cix ارقام مشتق از گزارش های رمسی وزارت دفاع امريکا در 

 WWW.defenselikk.mil. ه گزارش تلفات بار در 2007سال 
cx  پاسخ به پرسشنامه بررسی ماين زمينی توسط مرکز

.2008 اپريل 30تان، مهاهنگی ماين پاکی برای افغانس
cxi وزارت کارو امور اجتماعی، شهدا ومعلولين، پالن ع

الی  2008ملی اشخاص دارای  معلوليت در افغانستان 
 .4 صفحه 2008، کابل ، می 2011

cxii مجعيت هالل امحر   ل از زمان الدين نوری،ايمي
 .2008 می 25 و22

cxiiiمهان   . 
cxiv  اجتماعی و شهدا و وزارت کار، امور

 ، 2011-2008ن عمل ملی اشخاص دارای  معلوليت افغانستا
 . 4، صفحه 2008کابل می 

cxvه ، هتي2007زيه بانک اطالعات هنديکپ انرتنشنل در سال  جت
،  گزارش 2008 می 29شده توسط اوليا مايار، کابل، 

 ؛ و گزارش بررسی 103.بررسی از ماين مالظه مناييد، صفحه
 ،2006ماين زمينی 

cxvi
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رکز مهاهنگی ماين پاکی برای هتيه شده توسطه م

زمان الدين نوری، کميته بين  و 2008 جون 23افغانستان،
 .2007 اپريل 2و1املللی صليب سرخ، 

cxvii معلولين، پالن  وزارت کار، امور اجتماعی و شهدا 
-2008 –عمل ملی اشخاص دارای معلوليت در افغانستان 

 .4 ،ص2008، کابل، می2011
cxviii

و

 .

 

  و ايميل از 2008 جون 
 .2008 می 29

 . 104. را مالحظه مناييد، ص بررسی ماين2007 گزارش
cxix وزارت کار، امور اجتماعی و شهدا و معلولين، پالن 

-2008 –عمل ملی اشخاص دارای معلوليت در افغانستان 
 .4 ،صفحه 2008، کابل، می 2011

cxx ،روبرت گالربيت  "Designed to Main "  جريده
  www.canada.com، 2008 جون 8مونرتيال، 

cxxi کنفرانس مطبوعات مرکز مهاهنگی ماين پاکی برای 
افغانستان و دفرت معاونت ملل متحد در افغانستان، کابل 

 .2008 جوالی 21، 
cxxii وزارت کار،امور اجتماعی و شهدا و معلولين، پالن 

،  2011-2008 در افغانستان عمل ملی اشخاص دارای معلوليت
 .29 صفحه 2008کابل، می 

cxxiiiبه تعويق 2010ن سرمشاری نفوس را تا سال  اففانستا
، 2008 جون 5) کابل(انداخت، آژانس خرب رسانی فرانسه،  

www.dailysar.com.lb  
cxxivت از ماين زمينی توسط مرکز  پاسخ به پرسشنامه نظار

 .2008 اپريل 30 ماين پاکی برای افغانستان،
cxxvنظارت از ماين 2007و به گزارش سال ،  مهان منبع 

 . مراجعه کنيد99زمينی صفحه 
cxxvi  ،اپريل 30ايميل مرکز ماين پاکی برای افغانستان 
2008. 
cxxvii  پاسخ به پرسشنامه نظارت از ماين زمينی توسط تيم

 30،  تعليمات خطر، مرکز ماين پاکی برای افغانستان
مدير برنامه ماين ؛ و سيد مصطفی منوری، 2008اپريل 

23پاکی، مجعيت هالل امحر افغانی، 
اوليا مايار،هنديکپ انرتنشنل، 
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cxxviii پاسخ به پرسشنامه نظارت از ماين زمينی توسط مرکز 

 .2008 اپريل 30 ماين پاکی برای افغانستان،
cxxix توسط کوجی  پاسخ به پرسشنامه نظارت از ماين زمينی

 و سيد 2008 جوالی AARJapan،3کی، مدير پروژه، ميازا
  و 2008 جون 23 مصطفی منوری، مجعيت هالل امحر افغانی،

 .2008 می 29ايميل اوليا مايار، هنديکپ انرتنشنل، 
cxxx  ،2008 می 29ايميل اوليا مايار، هنديکپ انرتنشنل. 
cxxxi ،2008 می 26 ايميل تام ديب، هالوترست. 
cxxxiiت از ماين زمينی توسط مرکز  پاسخ به پرسشنامه نظار

 .2008 اپريل 30 ماين پاکی برای افغانستان،
cxxxiiiمهان منبع . 
cxxxiv  بررسی ماين زمينی را مالحظ مناييد، 2006گزارش سال 

 . 107صفحه 
cxxxv  2008 می 13، 1 ، شکل 7ه.  

آگست 

 مرکز مهاهنگی  ماين زمينی،

گزارش ماد
cxxxvi پاسخ به بررسی ماين زمينی، مرکز مهاهنگی ماين 

 25و ايميل از  اپريل، 30پاکی برای افغانستان، 
2008. 
cxxxvii  مراجعه 99، به صفحه 2007گزارش بررسی ماين زمينی 
 .کنيد

cxxxviii پاسخ به پرسشنامه بررسی ماين زمينی توسط مرکز 
، و 2008 اپريل 30مهاهنگی ماين پاکی برای افغانستان، 

 .2008 می 29اوليا مايار، هنديکپ انرتنشنل ، 
ه بررسی cxxxixپاسخ به پرسشنام 
 .2008 اپريل 30ماين پاکی برای افغانستان، 

cxl  معلومات توسط ايميل از کوجی ميازاکی، اجنمن کمک و
 2008 جوالی 3رفاه جاپان، 

cxli پاسخ به پرسشنامه بررسی ماين زمينی توسط مرکز 
 ؛ و 2008 اپريل 30، مهاهنگی ماين پاکی برای افغانستان

  .2008 می 29 اوليا مايار،هنديکپ انرتنشنل،
cxlii 2007؛ و گزارش 2008 می 13، فورم يک، 7 گزارش ماده 

99  ..بررسی ماين زمينی رجوع شود، ص
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cxliv  ،می 29ايميل از اوليا مايار، هنديکپ انرتنشنل 
؛ و جواب پرسش نامه بررسی ماين زمينی توسط سيد 2008
 .2008 جون 23فی منوری ، مجعيت هالل امحر افغانی، مصط
cxlv پاسخ به پرسشنامه بررسی ماين زمينی، سيد مصطفی 

 .2008 جون 23منوری، مجعيت هالل امحر افغانی، 
cxlvi  پاسخ به پرسشنامه بررسی ماين زمينی، جمريان برنامه

 .2008 آگاهی از خطر، می و جون تعليمات
cxlvii هنديکپ می 29 انرتنشنل، ايميل از اوليا مايار،

 بررسی ماين زمينی، اوليا مايار، 
 .2008 می 

 و مرکز مهاهنگی 2008 می 26،  تام ديب، هالوترست، 2008
 .2008 جون 18ماين پاکی برای افغانستان، 

cxlviiiمرکز مهاهنگی ماين پاکی برای افغانستان،  ايميل از 
؛ و پاسخ به پرسشنامه بررسی ماين زمينی، 2008 جون 18

 .2008 جون 23سيد مصطفی منوری، مجعيت هالل امحر افغانی، 
cxlix ؛ و ايميل از 2008 می 13، 1 ،شکل 7 گزارش ماده

 .2008 آگست 25مرکز مهاهنگی ماين پاکی برای افغانستان، 
cl پاسخ به پرسشنامه بررسی ماين زمينی، سيد مصطفی 

 .2008 جون 23منوری، مجعيت هالل امحر افغانی، 
cli  پاسخ به پرسشنامه بررسی ماين زمينی، سيد مصطفی

 و ايميل 2008 جون 23هالل امحر افغانی، منوری، مجعيت 
 25 و 22زمان الدين نوری، کميته بين املللی صليب سرخ، 

 .2008می 
clii  ،ايميل زمان الدين نوری، کميته بين املللی صليب سرخ
 .2008 می 25

پاسخ به cliii پرسشنامه
29هنديکپ انرتنشنل، 

 cliv به پرسش نامه بررسی ماين زمينی توسط کوجی پاسخ
 .2008 جوالی 3ميازکی، اجنمن کمک و رفاه جاپان،

 clvمی 24اودونل، ارتش آمريکا،.مارتين ال. ايميل مج 
2008 . 
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 اپريل 17منفجرناشده را در مشال کابل افزايش ميدهد، 
2008 ،www.nato.int 
 clvii 2008 می 13 ،1 ،شکل 7گزارش ماده. 
clviii ، نگاهی به اسرتاتيژی مهکاری "  سازمان صحی جهان

  www.who.int، 2007، می "مجهوری اسالمی افغانستان: کشوری
clix" ص دارای معلوليت افغانستان برنامه عمل ملی اشخا

لولين، ، وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و مع2008-2011
 . 2 صفحه 2008می 
clx از پروفيسر واصل  ” بررسی ماين زمينی“  نامه به 

نور حممد ، معين وزارت کار، امور اجتماعی ، شهدا و 
  . 2008 جون 11معلولين، 

clxiکميته بين " برنامه توانبخشی فزيکی" نه  گزارش ساال
 . 30 صفحه 2007املللی صليب سرخ ، می 

clxii ، هی به اسرتاتيژی مهکاری نگا"  سازمان صحی جهان
 ، 2007، می "مجهوری اسالمی افغانستان: کشوری

www.who.int 
clxiii ، ژی مهکاری نگاهی به اسرتات" سازمان صحی جهان

 
 ،  بيانيه 200

 21ر ديد سی، 

می از

،  وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و 2011  2
  .7 صفحه 2008معلولين می 

 www.who.int، 2007، می "کشوری مجهوری اسالمی افغانستان
، و نامه ای به      جواب بررسی ماين زمينی، نيکلوال 

 جون 5ته بين املللی جنات،  معاون برنامه های، کميوالدن،
2008.  
clxiv مهاهنگی  جواب به پرسشنامه بررسی ماين زمينی، مرکز

8 اپريل 30 ماين پاکی برای افغانستان،
افغانستان در نشست هشتم کشور های عضو د

 ، و ايميل از جمريان محايت از قربانيان و 2007نومرب 
  .2008 جوالی  –معلوليت، می 

clxv  ايميل از جمريان محايت  قربانيان و معلوليت – 
  . 2008جوالی 

clxvi"  برنامه عمل ملی اشخاص دارای معلوليت افغانستان
008–
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clxvii ، اتژی مهکاری نگاهی به اسرت"  سازمان صحی جهان

 www.who.int ، 2007، می " افغانستانکشوری مجهوری اسالمی
clxviii"  برنامه عمل ملی اشخاص دارای معلوليت افغانستان
کار، امور اجتماعی، شهدا و ،  وزارت  "2011 – 2008

 . 2،6 صفحه 2008معلولين، می 
clxix خصی در حال رشدکلينيک های ش"  مطيع اهللا مينه پال "
 . 2007 آگست 9هلمند، " گزارش انستيتوت جنگ و صلح " ، 
clxx نفر متأثر از کاهش ارايه خدمات صحی 360000 بيشرت از 

ي رين، ا"شده اند

   

،

 .16صفحه ، 2008 ی

 .2008 می 14،
clxxi" افغانستان معلوليت دارای اشخاص ملی عمل برنامه 
 و داشه ، اجتماعی امور کار، وزارت  ، " 2011 – 2008

 ؛ در رابطه به آيساف7- 6صفحات ، 2008 می معلولين
- 2فت در افغانستان، رست پيشرنشست خبا " مراجعه شود به

؛ و ايميل مارتين ل 17 ، بروکسل، صفحه 2008 اپريل 4
 .  2008 می 24دونل، ارتش امريکا، 

clxxii" افغانستان معلوليت دارای اشخاص ملی عمل برنامه 
 و شهدا ، اجتماعی امور کار، وزارت  ، " 2011 – 2008

 برنامه" ؛ گزارش ساالنه 11 صفحه، 2008 می معلولين،
کميته بين املللی صليب سرخ، ژينيوا، " کیتوانبخشی فزي

  و ايميل از فيروز علی علی زاده 30، صفحه 2008می 
مسوول تطبيق معاهده، کامپين بين املللی ضد ماين زمينی، 

  . 2008 آگست 25
clxxiii 2007"  ماين زمينیگزارش بررسی"  ، 105 به صفحه 

 . مراجعه شود
clxxiv کميته بين " نبخشی فزيکیبرنامه توا"  گزارش ساالنه

.30، ژينيوا، صفحه 2008املللی صليب سرخ ، می 
clxxv31حه  صف. 
clxxvi 

 مهان،
نگاهی به اسرتاتيژی مهکاری " سازمان صحی جهان ،

 www.who.int، 2007 می "نمجهوری اسالمی افغانستا: کشوری
clxxvii" افغانستان معلوليت دارای اشخاص ملی عمل برنامه 
 و شهدا اجتماعی، امور کار، وزارت  ، "2011 – 2008

م معلولين،
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clxxviii 19 مهان، صفحه. 
clxxix کميته بين " برنامه توانبخشی فزيکی"  گزارش ساالنه

 .  30، ژينيوا، صفحه 2008املللی صليب سرخ، می 
clxxx" افغانستان معلوليت دارای اشخاص ملی عمل برنامه 
 و هداش اجتماعی، امور کار، وزارت  ، "2011 – 2008

 .23-22صفحات ، 2008 می معلولين،
clxxxi بررسی ماين زمينی، مرکز   مهان، جواب به پرسشنامه 

 .2008 اپريل 30ماين پاکی افغانستان 
clxxxiiپروفيسر واصل نور  نامه به بررسی ماين زمينی از 

، وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولي

 از ماين، 

ن  جون 11حممد،
 افغانستان معلوليت دارای اشخاص ملی عمل برنامه"، 2008

–  و شهدا اجتماعی، امور کار، وزارت  ، "2011  2008
  .29، کابل، صفحه 2008 می معلولين،

clxxxiii" افغانستان معلوليت دارای اشخاص ملی عمل برنامه 
 و شهدا اجتماعی، امور کار، وزارت  ، "2011 – 2008

؛ بيانيه حممد غوث 29، کابل، صفحه 2008 می معلولين،
 در ت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولين بشيری، وزار

کميته دايمی محايت از قربانيان و مشوليت اقتصادی 
؛ و ايميل از فيروزعلی 2008 جون 3اجتماعی، ژينيوا، 

علی زاده بنيانگذار مؤسسه افغان های متأثر
  .2008 جون 14

clxxxiv" افغانستان معلوليت دارای اشخاص ملی عمل برنامه 
 و شهدا اجتماعی، امور کار، وزارت  ، " 2011 – 2008

 .2، کابل، صفحه 2008 می معلولين، 
clxxxv قابل ذکر است که اشخاص دارای . 29 مهان صفحه

معلوليت در ورکشاپ محايت از قربانيان که منجر به ايجاد 
افغانستان گرديد  معلوليت دارای اشخاص ملی عمل برنامه

 های شان در حضور فعال داشتند ، نظريات و ديدگاه
انکشاف مقاصد مد نظر گرفته شد ، ايميل از شيری بايلی، 

   ISU, GICHD،2008 آگست 23ص محايت از قربانيان، متخص
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clxxxvi ،گزارش هنايی از اولين کنفرانس مرور، ملل متحد 

004/5 ،2004 دمسرب 3 – نومرب 29وبی،  APLناير /CONF/2 C

 

 
 

23

 .3ه 

،9 
 .3، صفحه 2005فربوری 
clxxxviiکشاپ ملی محايت از قربانيان و  گزارش از دومين ور

 25 – 23اشخاص دارای ملعوليت، دولت افغانستان، کابل 
 .3 صفحه 2007اکتوبر 
clxxxviiiمهان . 
clxxxix 9 مهان، صفحه. 

cxc ،مرکز مهاهنگی   جواب به پرسشنامه بررسی ماين زمينی
   .2008 اپريل 30ماين پاکی برای افغانستان، 

cxci " بتواند دقابل ذکر است که مدت زمانی برای مقاص  که
پالن های مرتبط به معلوليت وزارت خانه های مربوطه در 

 عمل نايروبیزمان پيشبينی شده را در هپلوی برنامه
انعکاس دهد جهت اطمينان از تدوام برنامه ها در

 . GICHD، 2008 آگست  بايلی، ايميل از شيری. درازمدت
cxcii ،موسئسه  جواب به پرسش نامه بررسی ماين زمينی
، نيکوال 2008 اپريل 30ان های متاثر از ماين، افغ

، فيونا گال، 2008 جون 5والدن، کميته جنات بين امللل، 
 جون 22مشاور ارشد ختنيکی کميته سويدن برای افغانستان، 

ی ، صادق حمب آمر خبش محايت از حقوق اشخاص دارای 2008
 جون 6معلوليت کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، 

  و 2008 جون 23مد نسيم مسوول پروژه ابرار،  ، حم2008
ايميل از الربتو کايرو، رييس توانبخشی فزيکی کميته بين 

، مکی سياووش مهاهنگ کننده 2008 جون 29املللی صليب سرخ، 
ترمجه دری و پشتو . 2008جون  23مؤسسه ارتوپيديک کابل، 

 آگست 23و توزيع گزارش معطل شده است، شيری بايلی، 
2008 ،GICHD. 
cxciii" افغانستان معلوليت دارای اشخاص ملی عمل برنامه 

اجتماعی، امور کار، وزارت  ،"2011 –   و شهدا 2008
گزارش " ، کابل  و دولت افغانستان ، 2008 می معلولين،

از دومين ورکشاپ ملی محايت از قربانيان و اشخاص دارای 
، صفح2007 اکتوبر 25 – 23کابل " ملعوليت
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cxciv"  م لی عمل همبرنا

 و 26 . 22 . 16. 5. 2ت 
 و مهچنان به 2008 می J، 28 فورم 4و گزارش ماده  " 3

 افغانستان معلوليت دارای اشخاص
 و شهدا اجتماعی، امور کار، وزارت  ،"2011 – 2008

گزارش " ، کابل  و دولت افغانستان ، 2008 می معلولين،
از دومين ورکشاپ ملی محايت از قربانيان و اشخاص دارای 

 .2007 اکتوبر 25 – 23کابل " ملعوليت
cxciv فورم J 2008 می 13 ، 7 گزارش ماده. 
cxcv فورم J 2008 می 13 ، 7 گزارش ماده . 
cxcvi از پروفيسر واصل " نظارت از ماين زمينی"  نامه به 

نور حممد ، وزارت کار  ، امور اجتماعی ، شهدا و 
 2008 جون 11معلولين   

cxcvii مرکز ماين پاکی افغانستان  "“The Way Ahead قطعه 
 2008  اپريل30هتيه شده توسط مرکز ماين پاکی افغانستان 

 . 
cxcviii ،مرکزمهاهنگی  جواب به پرسش نامه بررسی ماين زمينی

 .2008 اپريل 30ماين پاکی برای افغانستان، 
cxcix" افغانستان معلوليت دارای اشخاص ملی عمل برنامه 
 و شهدا اجتماعی، امور کار، وزارت  ، "2011 – 2008

 . ، کابل2008 می معلولين،
ccمرکز مهاهنگی ی، جواب به پرسش نامه بررسی ماين زمين  

 .2008 اپريل 30ماين پاکی افغانستان، 
cci 2008 آگست 23 ايميل از شيری بايلی ،GICHD و فيروز 

 25 علی علی زاده، کامپين بين املللی ضد ماين زمينی،
 .2008آگست 

ccii ،مرکز  جواب به پرسش نامه بررسی از ماين زمينی
 .2008 اپريل 30مهاهنگی ماين پاکی برای افغانستان، 

cciii،مؤسسه افغان  جواب به پرسش نامه بررسی ماين زمينی 
 .2008 می 23های متأثر از ماين، 

cciv" افغانستان معلوليت دارای اشخاص ملی عمل برنامه 
 و شهدا اجتماعی، امور کار، وزارت ، "2011 – 2008

، کابل، صفحا2008 می علولين، م
0
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 108 – 107، صفحات 2007زارش بررسی ماين زمينی  سال 

مرکز مهاهنگی  ماين زمينی، 
 و مؤسسه 2008 اپريل  30ماين پاکی برای افغانستان، 

ا اف
cvi

های م
ccvii 

ماين 
ccviii 
ccixا 

7می، 
ccxن  
حمم

جو 
ccxiج 

های م
 DAO
8جون 

بر
ق مس

ابرار
بين ا

ccxii 
والدن
مؤسسه
ccxiii

افغان
xiv

حممد، 
2008.

تعداد

گ
 .مراجعه شود

ccvجواب به پرسش نامه بررسی 

ن های متأثر از ماين،   .2008 می 23غ
cمؤسسه افغان مينی، جواب به پرسش نامه بررسی ماين ز 

 .2008 می 23تأثر از ماين، 
مرکز مهاهنگی جواب به پرسش نامه بررسی ماين زمينی، 

 .2008 اپريل  30پاکی برای افغانستان، 
  .مهان

 21 يميل های فرستاده شده به بررسی ماين زمينی،
 . 2008 جوالی 5 جون و 1

 پروفيسر واصل نور ازامه به بررسی ماين زمينی
 11د، وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولين، 

 .2008ن
 مؤسسه افغان واب به پرسش نامه بررسی ماين زمينی،

 ؛ عمراخان منيب رييس 2008 می 23تأثر از ماين، 
 5؛ نيکوال والدن، کميته جنات بين امللل، 2008 می 26

، فيونا گال، کميته سويدن 2008 جوالی 10، سرف، 200
؛ صادق حمبی، کميسيون 2008 جون 22ای افغانستان، 

ل حقوق بشر افغانستان،   ، حممد نسيم، 2008 جون 6ت
  و ايميل از الربتو کايرو، کميته 2008 جون 23، 

 .2008 جون 29ملللی صليب سرخ، 
 ماين زمينی، نيکوالنامه بررسی  پرسش به جواب

 و June 2008 2008،5 جون 5، کميته جنات بين امللل، 
  . 2008 می 23 ماين از متأثر های افغان 

مؤسسه  جواب به پرسش نامه بررسی ماين زمينی، 
 .2008 می 23 های متأثر از ماين، 

cc از پروفيسر واصل نور   نامه به بررسی ماين زمينی 
 جون 11عی، شهدا و معلولين،وزارت کار، امور اجتما

وزارت کار، امور اجتماعی ، شهدا و معلولين به  
 خدمات فزيوتراپی ، 60697 وسايل حرکی ، 16379: 
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18113
معلول

اع
آم
ccxvگ 
ccxvi 
2008

معلول
ccxvii

ا اف
iii

منيب،
ccxix 

عادل،
ccxx

اب
ccxxi 
پيام

کابل(
ccxxii

ر کا
بر

ژينيو
سرخ؛
2008

صليب 
ccxxiii

کميته
ccxxiv

والدن
ccxxv 
EMAD ، 10 2008 جوالی . 

 اجنمن 29 محايت روانی ، 11577 کاردرمانی ، 
 71244 قرضه های کوچک ، 1383يت محايت شده است، 

 محايت 117938يابی ،  کار205 آموزش حرفه ، 1020انه ، 
 . خدمات ديگررا هتيه کرده است10423وزشی و 

 . 2008 می J  ، 13 فورم 7زارش ماده 
 افغانستان معلوليت دارای اشخاص ملی عمل برنامه "
 و شهدا اجتماعی، امور کار، وزارت  ، " 2011 – 

 .11 ، 7 – 6، کابل، صفحات 2008 می ين،
مؤسسه نامه بررسی ماين زمينی،  جواب به پرسش 
ين،  های متأثر از ما ن  .2008 می 23غ

ccxv ،عمراخان  جواب به پرسش نامه  بررسی ماين زمينی
 DAO 26 2008 می. 

 عزيز امحد جواب به پرسش نامه بررسی ماين زمينی،
  .2008 جوالی PTI 7 مدير پروژه 

حممد نسيم،  اب به پرسش نامه بررسی ماين زمينی، جو
  .2008 جون 23رار، 

افغان های قربانی ماين افتخارانه "جوناتن بورج 
رويرتز "  رسانی توسط بايسکل را اجنام می دهند

 .www.reuters.com ، 2008 می 22) 
  جواب به پرسش نامه بررسی ماين زمينی، الربتو 

، کميته بين املللی 2008 جون 21،  و  صليب سرخ؛ي
، 2007نامه های توانبخشی فزيکی، گزارش ساالنه 

، کميته بيين املللی صليب 30، صحفه 2008ا، می 
ژينيوا، اپريل  " 2007ماين پاکی :  گزارش ويژه

 کميته بين املللی 2007 و گزارش ساالنه 26 صفحه 
 . 185 – 183، صفحه 2008 می 27سرخ، ژينيوا، 
 نامه بررسی ماين زمينی، فيونا گال، جواب به پرسش 

 . 2008 جون 22 سويدن برای افغانستان، 
 جواب به پرسش نامه بررسی ماين زمينی، نيکوال 

 .2008 جون 5، کميته جنات بين امللل، 
 / SERVEجواب به پرسش نامه بررسی ماين زمينی، 
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ccxxvi 
ان
هن

ccxxvii

آگاهی
ccxxviii

مهاهنگ
ccxxix 
2008

مع
ccxxx 

اسناد
ccxxxi

مهاهنگ
ccxxxii

باشد که قبًال در گزارش بررسی  اعانه
ما

x xiii

ت آگس
ccxxxiv

وزارت
وزارت
 7 هسپان

لي
ز ني
ccxxxv 
چارت تاريخی و بي

SG
متخصص
؛2008

ديپار
 ا29

 هنديکپ سی ماين زمينی،جواب به پرسش نامه ، برر
 رييس  ، و ايميل از نوريه بينيتز،2008 جون 24رتنشل، 

 .2008 آگست 25ديکپ انرتنشنل، 
 ايميل از مسيع احلق مسيع مهاهنگ کننده دادخواهی و 

 .2008 جون 23 دهی، هنديکپ انرتنشل، 
مرکز  جواب به پرسش نامه بررسی ماين زمينی، 

 .2008 اپريل  23 افغانستان، ی ماين پاکی
 افغانستان معلوليت دارای اشخاص ملی عمل برنامه"
 و شهدا اجتماعی، امور کار، وزارت  ، "2011 – 

 .7، صفحه 2008 می لولين،
مروربر پروژه وسط سال :  خدمات ماين پاکی ملل متحد

 .، بدون تاريخ2007 ماين پاکی 
مرکز رسی ماين زمينی، جواب به پرسش نامه بر 

 .2008 اپريل  23ی ماين پاکی افغانستان، 
بودجه گزارش شده افغانستان برای زمان موجود شامل  

 کميسيون اروپايی می 
 . گزارش شده است2007ين زمينی در سال 

cc x 25نوريه بينيتز، هنديکپ بين امللل،  ايميل از 
2008. 

ايميل از انگ سولت پسرتوک، مرکز تاييدی سلواک،  
، و جيری سوبادا، خبش ملل متحد، 2008 می 27 دفاع، 

 7، گزارش ماده 2008 مارچ 28 امور خارجه، 
، گزارش ماده2008 مارچ J ،13يه، فورم 
 7، و گزارش ماده 2008 اپريل J ،26توانيه، فورم 

لند فور  .2008 اپريل J ،24م و
ايميل از کارلی فولکس، آفيسر برنامه، امور خارجی 

؛ 2008 می 20ن املللی جتارت کانادا، 
U شامل معلومات FY 2007 ،از ايميل اجنيال جيفيريز ،

 می 22 تنظيم امور مالی، وزارت خارجه امريکا، 
، DFIDبرنامه،  و ايميل از تايو نوبانی، آفيسر 

 بشری و امنيت، بريتانيا، متنت حل منازعه، خدمات
، جانس ديرشل، ديسک آفيسر، دفرت خارجی 2008پريل 
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فدرال
عليه

وزارت
08می 

خدمات
، سيون 2008 می 16برگرف 

مل
گام،
2008،

فربوری
خلع 
فريدم
اپريل

مینظا
نوريه

 گزا7
 

 
•

، هان املوند 2008 مارچ 12ممربج، وزير امور خارجه، 
 می 21ه،  رئيس خبش خدمات بشری، وزارت امور خارج

 1 سيرپا لويکانين، سکرتر وزارت امور خارجه، 
، ميشل کيوينی،  ديپارمتنت غير غنی سازی و 2008 

، ريمی 2008 مارچ 13سالح، وزارت امور خارجه، 
 29ن، شعبه چهارم سياسی، وزارت امور خارجه، 

، پيرت ويالنو، مدير برنامه، خبش سياسی و 2008 
، و 2008 اگست 22، وزارت امور خارجه امريکا، 

، و ماده 2008 آگست 25 بينتز، هنديکپ بين امللل، 
 .2008 می J ،13رش، فورم 

 
 
 

2– 1:يافته های عمده   999 009

استفاده ماين توسط حکومت ها در طول دهه  
در سال .  گذشته بسيار پايين آمده است

استفاده ممکن ماين ، بررسی ماين زمينی 1999
 کشور ثبت کرده بود، 15ضد پرسونل را توسط 

 از 2007در حاليکه تنها دو کشور در سال 
ميامنار و : ماين استفاده ميکرده است

 . روسيه
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•

در طول 

•

 کشور،  به مشول چين، 

 . امضا کرده اند

•

•

•

 گذشته تعهد کرده اند که از ماين ده سال
 .های ضد پرسونل  استفاده نکنند

 بيشرت از سه –يک صد و پنجاه و شش کشور  
 عضو معاهده منع ماين –حصه کشور های جهان 

39يک جمموعًا . هستند
هندوستان، پاکستان، روسيه و اياالت متحده 

ته امريکا تا هنوز عضويت معاهده را نگرف
دوتای از اين کشور ها، جزيره مارشال . اند

و پولند، معاهده را 
 توليد کننده ماين ضد پرسونل، 38حداقل  •

 کشور 13توليد را توقف داده اند؛ حاال فقط 
 .  توليد کننده واقعی يا حمتمل وجود دارد

در جريان دهه گذشته، جتارت جهانی ماين ضد  
ير قانونی و غير معرتف پرسونل در انتقاالت غ

 . در سطح پايين قرار داشته است
ختطی های جدی تأييد شده از معاهده فقط در  

بالروس، يونان . ختريب ذخاير ياداشت شده است
 مارچ 1و ترکيه ضرب العجل ختريب ذخاير 

 را از دست دادند، و هر سه کشور در 2008
 2009ختطی جدی از مواد معاهده تا سپتامرب 

 . دندباقی بو
هشتادوشش کشور عضو ختريب ذخاير شانرا  

تکميل کرده اند، و چهار ديگر در جريان 
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 . اند
•

•

 

•

•

های جهت گسرتش 

•

مناطق جنگی، يعنی دوبرابر شهر لندن، در 
 کشور و ساير مناطق پاکسازی 90بيشرت از 
 ها منتج به ختريب بيش از عمليات. شده است

 ميليون ماين ضد پرسونل جاسازی شده،2.2
 ميليون 17 هزار ماين ضد وسايط، و 250

 . مهمات منفجرناشده جنگی گرديده است
، به طور يقيين بيشرت از 2009تا ماه آگست  

 .  کشور متأثر از ماين بوده است70
تعليمات آگاهی از خطرات ماين و مهمات  

گی در جريان دهه گذشته رشد منفجرناشده جن
اکثريت برنامه ها از . چشمگير کرده است

پيام رسانی حمض به کوشش 
تغيير رويه و تعليمات آگاهی از خطرات 

 . تبديل شده است
پاکسازی، به کمک تعليمات آگاهی از خطرات،  

منجر به کاهش قابل مالحظه تعداد تلفات 
يار پايين از تلفات در سطح بس. گرديده است
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•

 .  کرده است

•

کوشش ها 

•

کوشش 

، رشد 2009-2005در جريان سال های . دهند

 تلفات در 20000ختمين های قبلی که بيشرت از 
 تلفات ثبت شده در سال 5200سال به زير 

 . ميباشد2008
عليرغم چالش ها در مجع آوری معلومات،  

 تلفات 73576بررسی ماين زمينی حدودًا 
ماين، مهمات منفجرناشده جنگی و مواد 

که با ملس قربانی فعال (تعبيه شده انفجاری 
 کشور و مناطق را در طول 119در ) رددميگ
 سال گذشته شناسايی10

جمموع کمک های بين املللی به ماين پاکی  •
 ميليارد 4.27، 2008 تا 1992برای سال های 

 . دالر امريکايی بوده است
با وجود اين وجوه کمکی باال، محايت از  

قربانيان در جريان دهه گذشته کمرتين رشد 
 متام خبش های ماين پاکی داشته را در ميان

است، کمک ها و فعاليت ها بسيار قليل نظر 
اکثريت . به ضروريات بوده است

متمرکز به مراقبت های طبی و توانبخشی 
فزيکی آهنم معموًال فقط با کمک های مالی 

موسسات بين املللی باقی مانده است تا به 
يل انکشاف اتکأ اقتصاد خودی قربانيان، فام

 . ها و اجتماع شان
در اولين کنفرانس بازنگری معاهده، کشور  

 کشور عضو که 23های عضو توافق کردند، 
بيشرتين تعداد قربانيان را دارد بايد 

های خاص را برای رفع ضروريات شان اجنام 
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محايت از قربانيان 

 

يافت 
•

•

کشور 

 1ترکيه موعد ضرب العجل •
 را جهت ختريب ماين های ضد 2008مارچ 

پرسونل از دست دادند و هر سه کشور تا 
 در اشد ختطی از مواد معاهده 2009سپتامرب 

  .باقی بودند

رشد بيشرت در مهاهنگی . يير بوده استمتغ
رشد .  مشهود بوده تا در اجنام واقعی خدمات

فعاليت ها معموال نامربوط به پالن های 
 .  کشور بوده است26ترتيب شده 

های عمده    2009 – 2008ه
 2009 – 2008فقط دو کشور در جريان ساهلای  

: از ماين ها ضد پرسونل استفاده کرده اند
حدودًا در هفت کشور، گروپ . ر و روسيهميامنا

های مسلح غير حکومتی از ماين های ضد 
پرسونل استفاده کرده اند، در حاليکه سال 

 . گذشته نه گروپ بود
 ماين ضد 2008کم از کم سه کشور در سال  

هندوستان، ميامنار : پرسونل توليد ميکردند
بررسی ماين زمينی ده . و پاکستان

ن را شناسايی کرده است، اما ديگر مولد ماي
تا هنوز دقيق نيست که آهنا در سال گذشته 

 . فعاالنه ماين توليد ميکردند
بالروس، يونان و  
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سه کشور ختريب ذخاير مهمات شانرا تکميل  •

، )2008نوامرب (اندونيزيا : کرده اند
در جوالی ( و کويت ) 2009اپريل (ايتوپيا 

 ). اعالم کرد2009
 کشور کنوانسيون منع 94، 2008در دسامرب  •

مهمات خوشه ای را امضا کردند، که در کل 
استفاده، توليد، ذخيره و انتقال مهمات 

منع قرار ميدهد و ماين پاکی خوشه ايی را 
مناطق آلوده، محايت از قربانيان و 

تا . اجتماعات متأثر را نيز الزامی ميسازد
، هفده کشور اين کنوانسيون را 2009سپتامرب 

تصويب کردند ولی اين کنوانسيون نياز به 
 . تصويب سی کشور دارد تا مرعی االجرا گردد

ر کشور های متأثر از ماين نياز دارند، د •
ظرف ده سال از اخذ عضويت معاهده منع 

ماين،  متام ماين های ضد پرسونل را از 
. مناطق آلوده قلمرو شان پاکسازی منايند

 2009 مارچ 1اولين موعد ضرب العجل در 
 کشور عضو در تطبيق 15منقضی شد، اما 

تعهدات شان ناکام ماندند و وقت اضافی 
بوسنيا و :  برای شان تفويض گرديد

ينا، چاد، کرواشيا، دمنارک، اکوادور، هرزگو
اردن، موزيمبکو، نيکاراگوا، پيرو، 

سينيگال، تايلند، بريتانيا، ونزويال، يمن 
متام درخواست های وقت اضافی . و زيمبابی

که از يک الی ده سال، حداکثر وقت برای (
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در هنمين نشست کشور های ) هر کشور ميباشد

 . يز گرديد جتو2008عضو در ژينيوا در نوامرب 
ارجنتينا، (، چهار کشور عضو 2009در سال  •

رمسًا ) کامبوديا، تاجکستان و يوگاندا
درخواست متديد وقت از يک سال تا ده سال  

 .برای تکميل تعهدات شان را کردند
، برنامه های ماين پاکی 2008در سال  •

 کيلو مرت مربع مناطق ماين را 160تقريبًا 
 –شهر بروکسل  به اندازه –پاکسازی کردند 

اين باالترين حد در تاريخ ماين پاکی ثبت 
 . شده توسط بررسی ماين زمينی است

، تانزنيا يازدهم کشور 2009در ماه می  •
عضو، رمسًا از تکميل مکلفيت های پاکسازی 

 . معاهده اخبار کرد
، تعداد تلفات ماين، مهمات 2008در سال  •

منفجرناشده جنگی و مواد تعبيه شده 
 5197 – که با متاس فعال ميگردد -انفجاری 

تن بود که سير نزولی را از چندين سال 
 .بدينسو حفظ کرده است

 57، تعليمات آگاهی از خطر در 2008در سال  •
 61کشور و منطقه هتيه گرديد، درحاليکه 

 مستفيد 2007کشور و منطقه در سال 
فعاليت های تعليمات آگاهی از . ميگرديد

رشد قابل مالحظه خطر در يمن و سوماليا 
کرده و مهچنان در ده کشور ديگر تا حدودی 

، 2008در فلسطين، در سال . رشد داشته است
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تعليمات آگاهی از خطر کاهش داشت، اما در 

 2009 تا جنوری 2008جنگ غزه از دسامرب 
 .سريعًا باال رفت

 کشور و منطقه 26، حداقل در 2008درسال  •
بدون برنامه های تعليمات آگاهی از خطر 

ارزيابی ادامه داشت، مثًال در افغانستان که 
اسبقرتين برنامه ماين پاکی را دارا 

ميباشد، احتاديه اروپايی در ارزيابی خود 
 دريافت که برنامه تعليمات 2008در سال 

آگاهی از خطر استوار بر فهم درست از 
 .مستمعين مورد نظر منيباشد

 ، بررسی ماين زمينی وجوه کمکی2008درسال  •
 ميليون دالر امريکايی را برای برنامه 626

های ماين پاکی در جهان تشخيص داد که شامل 
تقريبًا . کمک های ملی و بين املللی ميشود

 346حدودًا ( ميليون دالر امريکايی 518
وجوه کمک بين املللی خمصوص ) ميليون يورو

 از طرف 2008برنامه های ماين پاکی در سال 
 اروپايی بود،  کشور عضو کميسيون23

بزرگرتين جمموع کمک گزارش شده تا امروز، که 
 ميليون دالر سال 475از بزرگرتين جمموعه 
 . گذشته، سبقت کرد

 کشور و 54 به حداقل 2008 وجوه کمکی سال  •
پنج کشوريکه بيشرتين . ساير مناطق داده شد

 را دريافت 2008کمک های ماين پاکی سال 
غانستان، کردند، از باال به پايين، اف

 .سودان، عراق، لبنان و کمبوديا هستند
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، کمک های 2009-2008در جريان سال های  •

روانی و مشوليت اقتصادی قربانيان به شکل 
ممتد کم بوده حتی در جاهاييکه مراقبت صحی 

پاليسی /ملی، بازتوانی فزيکی، يا قوانين
خدمات در سطح . معلوليت انکشاف داشته است

نکا بسيار بد بوده، و ملی پاکستان و سريال
در بعضی مناطق مطمئنًا به خاطر جنگ و 

اين دوره شاهد انسداد . فجايع طبيعی
هناد های مربوط /موسسات غير حکومتی

معلوليت، مشکالت ممتد ظرفيت سازی سايرين، و 
 .چالش های دوامدار مالی بود

ساير پروسه ها شامل حتويلی برنامه های  •
لی و افزايش بازتوانی فزيکی به مديريت م
يا ظرفيت آهنا / پيوسته هنادهای قربانيان و

 . بوده است
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