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 :مقدمه

( به منظور بررسی نتايج تطبيق پروگرام ماين پاکی در Post Demining Impact Assessment – PDIAارزيابی تاثيرات ماين پاکی )
 .انجام ميشودوزارت امور رسیدگی به حوادث  جانب ریاست انسجام هماهنگی تطهیرماین ازشده همه ساله   1حذف و پاک شدهساحات 

به شکل قریه 121و ولسوالی 39 ،والیت 1۵، هفت زون درهماهنگی تطهیر ماین توانست این برنامه را  ریاست انسجام و139۵طی سال 
 .نمایدموثر آن تطبیق 

پاکسازی گردیده و یا هم حذف گردید که از آن جمله  ها و مهمات منفجرناشده ساحه از وجود ماین ۸2۴مجموعاً  1393  در سال
شده سازی ساحه میشود مورد ارزیابی قرارگرفت. از مجموع ساحات پاک1۵2ساحه حذف شده که مجموعاً  ۶و  شده ساحه پاکسازی1۴۶

 فیصد ساحات تحت برنامه ارزیابی قرار گرفت. ۵/1۸شده تنها   و حذف

 

 

 :تاثیرات ماين پاکی اهداف برنامه ارزيابی

 ارزیابی تاثیرات ماين پاکی برای حصول مقاصد آتی انجام ميشود:

 .اطمينان از اينکه ساحات پاکسازی شده مطابق به اولويت های ملی بوده است و مردم در تعيين اولويت ها نقش داشته اند 
 .معلوم نمودن سطح رضایت مردم ازساحات پاکسازی شده و در مجموع از پروگرام ماین پاکی افغانستان 
 ن آنیواطمينان از اينکه ساحات پاکسازی شده توسط مستفيد چگونگی استفاده مالکین و یا مردم محل از ساحات پاکسازی شده 

 بصورت موثر استفاده ميشود.
  مشاهده تغییرات بوجود آمده در محالت بعد از پاکسازی کشتزار های ماين بمنظور حصول اطمينان از اينکه پاکسازی کشتزار

 .های ماين باعث ايجاد تغييرات مثبت اجتماعی و اقتصادی در محل شده است
 دریافت خواسته ها ونظریات اهالی محل و ضروریات ارگان های دولتی در پيوند به تطبيق برنامه های ماين پاکی 
 )حصول اطمینان ازمصرف موثر منابع ماين پاکی درساحات )تشخيص ساحات اصلی ملوث با ماين و مهمات منفجرناشده 
  مؤثر آن بمصرف رسیده و از طریق آن در سطح زندگی مستفدین حصول اطمینان از این که پول تمویل کننده گان بجا و بشکل

 رات مثبتی رونما گردیده است.یتغی ماین پاکی افغانستان برنامه
 اطمینان ازکوردینات ثبت شده در نقشه به مطابقت در اراضی. 

                                                 

 عمالً ساحه که ه استدیگرد معلوم بعداً یول ، دهیگرد یسرو مردم درخواست اساسبه  که دینما یم داللت ساحه به شده حذف ساحه1 
 شده تلقی میگردد. حذف ساحه نآ ، آبنا و بوده استفاده مورد مردم توسط

۲۸۹

۵۶
۳۳

۷۰
۱۰۵

۱۶۵

۱۰۶

۵۴

۷۶۱۳۱۷۲۹۲۶

زون شما ل زون شمال شرق زون غرب زون جنوب شرقزون جنوب زون شرق زون مرکز 

۱۳۹۳شده سال حذفساحات پاک شده و ساحات پاک شده و حذف شده  فیصد۱۸.۵ساحات ارزیابی شده 
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 :ارزيابی تاثیرات ماين پاکی خالصه راپور

   می باشدمترمربع  13،۸00،۴70ارزیابی شده تحتسازی ساحات پاک مساحتمجموع. 
 حلقه ماین ضد پرسونل10،2۵7به طور مجموعی  ی که توسط تیم های ماین پاکی پاکسازی گردیده بوداشده  از ساحات ارزیابی، 

بین برده شده  از آن مصئونبه شکل  ضرب مهمات مختلف النوع دریافت و 7۸،۵09 و به تعدادضد وسایط حلقه ماین  ۴۸
 است.

 چراگاهساحات پاکسازی شده را به منظور  و آورده به دست مستقیم منفعتفامیل  12،1۴0مجموعاً  شده ارزیابی ساحات از، 
 .نمایندمرور از سرک های پاکشده و جمع آوری هیزم و چوپ استفاده می  و عبور ،اعمار منازل رهایشی ،زراعت

  می نمایندتغذیه شده   یپاکسازشان را در ساحات و گاو(  بز ،راس مواشی )گوسفند 30،390بتعداد مردم. 
  3۴0،000 ،کیلوگرام پیاز 31،900 ،کیلوگرام گندم 3۵۶،300به طور مجموعی در محالتیکه تحت ارزیابی قرار گرفت مردم آن 

از ساحات پاکسازی طی یک سال  کیلوگرام هنگ 17۵کیلوگرام پسته و  ۶،300 ،کیلوگرام میوه جات ۴27،۸00 ،کیلوگرام جواری
 21۸،172ادل عم ) افغانی 1۴،۸3۵،700بالغ برقیمت مجموعی حاصالت جمع آوری شده  .نموده اندجمع آوری شده 

 اقتصاد مردم محل میباشد. بهبود در این بیانگربوده که   ی(دالرامریکای
 خطرات ماینها و مهمات گاهی از آپروگرام  از از آنهافیصد  90، بیش از ندقرار گرفتمصاحبه  موردوع کسانیکه در ساحات از مجم

 .باخبر بودنداز جنگ  هباقی ماند
 کار  زا که با ایشان مالقات ها صورت گرفت ای یولسوالی ها، مسئولین پولیس دیگر دوایر محلاز قبیل مسئولین  ارگان های دولتی

 .ه اندپروگرام ماین پاکی رضایت کامل داشت
  رخ نداده استای حادثه کدام هیچ بعد از پاکسازی  که تحت پروگرام ارزیابی قرار داشت ای شدهپاکسازی در ساحات. 
  قریه به دالیل  ۴اهالی ولی از کار پروگرام ماین پاکی رضایت کامل داشته  صورت گرفت ایشان قریه که مصاحبه با 117اهالی

 .در قسمت های بعدی این راپور واضح میباشد آنکه تفصیل  ه اندنداشت رضایتماین پاکی  کار مشخص از
 

 :جدول ساحات ارزيابی شده و ماين و مهمات تخريب شده

 ارزیابی شدهتعداد ساحات  زون  شماره
مساحت ساحه 

 به مترمربع

 ماین و مهمات دریافت و تخریب گردیده

 مهمات منفجرناشده ماین ضد وسایط ماین ضد پرسونل

 9۵2 0 ۴9۶ 2،۴99،۸۵۶ ۵۴ مرکز ۱

 11۸ 0 1۵9 ۵۶۵،۴01 7 شرق ۲

 1۴9 0 9 ۶،۸۴7،991 ۶ جنوب ۳

 1۸ 33 10 ۴۶2،72۵ 13 جنوب شرق ۴

 0 9 0 1،۴۴۴،3۵0 17 غرب ۵

 22101 0 9،۴۴0 1،270،1۴0 29 شمال شرق ۶
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 ۵۵،171 ۶ 1۴3 710،007 2۶ شمال ۷

 ۷۸،۵۰۹ ۴۸ ۱۰،۲۵۷ ۱۳،۸۰۰،۴۷۰ ۱۵۲ مجموع

 
 

 :ساحات ارزيابی شده اساس تعداد فامیل ازجدول مستفیدين به 
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 2راضی 7،300 170 300 ۵0 0 ۸۴0 مرکز ۱

 3بسیار راضی ۶۵0 200 0 ۸00 0 200 شرق ۲

 بسیار راضی 2،000 0 0 0 2۵0 300 جنوب ۳

جنوب  ۴
 شرق

 بسیار راضی ۵00 0 0 0 100 ۵0

 بسیار راضی ۸00 0 0 0 ۵00 130 غرب ۵

 بسیار راضی 1۶،3۵0 3۵0 2،۵00 20 2۵00 ۸۴0 شمال شرق ۶

 بسیار راضی 2،790 ۵00 0 0 1،200 3۴0 شمال ۷

  ۳۰،۳۹۰ ۱،۲۲۰ ۲،۸۰۰ ۸۷۰ ۴،۵۵۰ ۲،۷۰۰ مجموع

 
 

 :ساحات ارزيابی شده از يک ساله وریآ حاصالت جمعجدول 

اندازه جمع آوری  نوعیت حاصالت شماره
 به کیلوگرام ساالنه

ارزش  افغانی فی 
 کیلوگرام

به  مجموعیارزش 
 افغانی

معادل ارزش مجموعی  
 *یامریکایبه دالر 

 ۶۸،11۶ ۴،۶31،900 13 3۵۶،300 گندم ۱

                                                 

 مشوره کیستماتیس  شکل به انان با که داشتند اظهار ساحات یبند تیلووا قسمت در اما داشته تیرضا یپاک نیما کار از مردم: یراض2 
 .است نگرفته صورت

 .اند داشته کامل تیرضا ساحات یبند تیلووا شمول به یپاک نیما کار از مردم: یراض اریبس3 
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 3،2۸۴ 223،300 ۷ 31،900 پیاز ۲

 ۴۵،000 3،0۶0،000 9 3۴0،000 جواری ۳

 ۶2،912 ۴،27۸،000 10 ۴27،۸00 میوه جات مختلف ۴

 27،79۴ 1،۸90،000 300 ۶،300 پسته ۵

 11،0۶۶ 7۵2،۵00 ۴،300 17۵ هنگ ۶

 ۲۱۸،۱۷۲ ۱۴،۸۳۵،۷۰۰ مجموع

فیصد مجموع عواید و  1۸.5همچنان قابل ذکر است که ارقام باال فقط نمایانگر  .استافغانی محاسبه گردیده  ۶۸یک دالر امریکائی معادل  نوت:*
مجموع عواید و محصوالت  اگر محصوالت بدست آمده از ساحات پاکسازی شده و حدف شده از ماین ها و مهمات منفجر ناشده را نشان میدهد. 

 .یافتخواهد افزایش به بیش از پنج برابر شده  یاد محاسبه گردد مطمئنًا ارقام  (۸24) تاز پاکسازی تمام ساحا 1393سال 

 :طی ارزيابی تاثیرات ماين پاکی فعالیت های انجام شده

 اختنشریک س و هارائ، چگونگی تطبیق برنامه ه توضیحات ازارائ و ها ولسوالی ،ولین دولتی، شوراهای والیتیئمالقات با مس .1
 محالت. در با اشتراک کننده گان مجالساهداف برنامه 

به ، مالکین زمین، های قریه جات ، ملکهای محلی، محاسن سفیدان، اربابان های مختلف اهالی، شورا مصاحبه با کتگوری .2
 تمام والیات انتخاب شده. در هاساس معیار تعیین شد

 .ها هفورم و درج معلومات دریافت شده در حذف شده و شدهسازی ساحات پاک ازعملی  بازدید .3
گاهی مردم  معلوم نمودن سطح  .۴ مهمات باقی مانده از  و ها خطرات ماین پروگرام ماین پاکی و برنامه های آگاهی ازمورد  در آ

 .جنگ
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 ماين پاکی تاثیرات ارزيابی تفصیل راپور

 زون مرکزارزيابی تاثیرات ماين پاکی در 

 
تحت ارزیابی قرار کاپیسا  و پروان، پنجشیرکابل، های ت والی در ساحه حذف شده( 1  پاکسازی شده وساحه  ۵3ساحه) ۵۴ در زون مرکز

 صندوق وجهی ملل متحداز طریق و  نمارکد کشور های جرمنی، ایرلند، ایاالت متحده امریکا، جاپان، نیدرلند،ژه ها توسط واین پر ،گرفت
 تمویل گردیده است.

 

 و حذف شده: از ساحات پاک شده ی عمده یافته ها

   مترمربع می باشد. 2،۴99،۸۵۶مساحت ارزیابی شده مجموع 
  دراز ساحات ارزیابی شده 

حلقه ماین  ۴9۶ زون مرکز
ضرب  9۵2ضد پرسونل و 

مهمات مختلف النوع 
توسط تیم های دریافت و 
 مصئون به شیوه ،ماین پاکی

 آن از بین برده شده است.
 شده ارزیابی ازساحات 

فامیل  1،3۶0مجموعاً 
به دست  مستقیم منفعت

ساحات پاکسازی  ورده وآ
 ،چراگاه شده را به منظور

 و عبور ،اعمار منازل رهایشی
و  مرور از سرک های پاکشده 

 نمایند.هیزم و چوپ استفاده می  جمع آوری 
  نمایندمی تغذیه در ساحات پاکسازی شده  شان را و گاو( بز ،راس مواشی )گوسفند 7،300بتعداد مردم. 

 در که با وی مصاحبه صورت گرفت، ولسوالی سالنگ والیت پرواناز عبدالغفار یک تن : (Case Study)مطالعه موردی 
 :چنین بیان مینماید تاثیرات پروگرام ماین پاکی مورد

قسمت انتقال مریضان  به خصوص در ،مواجه بودند زیادی به مشکالت  سرک وجود نداشت و مردم ما "قبل از پاکسازی در قریه
 از طریقانکشاف دهات  وزارت ،مهمات وها ماین بعد از پاکسازی اما  .ها به مارکیت زراعتیو عرضه محصوالت  به شفاخانه

ردم مشکالت م نماید که بعد از تطبیق آنسرک را اعمار  مادر قریه برنامه همبستگی ملی خویش بخاطر عرضه خدمات توانست 
 ".مرفوع گردیده است ین عرصها در

 سرک اعمار شده بعد از پاکسازی ماين ها و مهمات
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 رضایت مستفید شده گان:سطح 

 کار ماین پاکی رضایت نداشته اند. ازذیل قریه به دالیل  ۴صرف اهالی اما  اهالی رضایت داشتندمحالت پاکسازی شده  از

 بخاطریکه ساحات در قلعه های بلند ملوث  ،ندنداشترضایت پاکسازی ساحات از وجود ماین ها لویت بندی ومردم سالنگ از ا
مانده و تنها ساحات پایین آن پاکسازی گردیده است. در حالیکه در اثر برف و باران موسمی ماین ها و مهمات از ساحات مرتفع 

ی افغانستان پاکرهبری پروگرام ماین  و ساحات در سطح پایین را که قبالً پاکسازی گردیده دوباره ملوث میسازد. نموده لغزشپایین 
 تدابیر الزم را جهت حل چنین مشکالت روی دست گرفته است تا همچو موارد در آینده تکرار نشود.

 گیرد  تصوراولویت های مردم  توجه بیشتر به اهالی قریه لکار گلبهار از کار ماین پاکی قسماً رضایت نداشته و خواسته اند تا
ی همچو رهبری پروگرام ماین پاک.پاکسازی با مردم ارتباطات دقیق صورت نگرفته بود(جریان تطبیق کار  قبل از تطبیق و در)

موارد را می پذیرد و همیشه کوشش بعمل می آید تا این مسائل مدنظر گرفته شود، اما بهر صورت اولویت بندی های پاکسازی 
 مویل کنندگان تهیه میگردد.ساحات به اساس امکانات مالی و تخنیکی موجود و بعضاً بر مطابقت به خواست ت

  گردیده  ءدر محالت شان اجرا 1391و  1390اهالی قریه فرخچی و خروتی ولسوالی بگرام از کار ماین پاکی که در سال های
سال های ذکر شده پاکسازی ساحات به اساس اولویت  )در بوده اند و خواهان رسیده گی به مشکالت ایشان گردیده اندناراضی 

ات باالی حادثکه در نتیجه که اولویت ایشان بوده برنامه پاکسازی تطبیق نگردیده ساحات  صورت نگرفته و در و خواست مردم
را رهبری برنامه  یتدابیر ،جهت رسیدگی به همچو مشکالت.ستند(هشاکی ماین پاکی  ایشان از کارکرداست و مردم رخ داده 

 روی دست دارد و در سدد رسیدگی به آنها میباشد.
  این ولسوالیدر مردم ولسوالی جبل السراج از پالن کاری موسسات در این ولسوالی رضایت ندارند. به اساس معلومات مردم 

ستند ولی هنوز اقدام به پاکسازی نکرده اند. این ت این ولسوالی مشغول سروی ساحات هچندین موسسه ای ماین پاکی در محال
 به اساسباید برای پاکسازی  ها ) انتخاب پروژه تی ناشی از ماین نیز رخ داده استدر حالی است که در ساحات نامبرده حادثا

این مورد توسط رهبری برنامه مورد غور بررسی قرار گرفت، اما باید یادآور شد که کار عملی .مردم صورت گیرد( های اولویت
 نتایج درست از پروسه سروی بدست آید. کهپاکسازی در صورت عملی میگردد 

  احه ات دیگری که در قسمت باالتر سساحه پاکشده رضایت ندارند بدلیل اینکه ساح ازپنجشیر اهالی قریه گرگدره ولسوالی رخه
ویت لوا) ن ساحات توسط تیم های ماین پاکی پاکسازی نگردیده است.آو ها ملوث بوده  ماینبا پاکسازی شده قرار دارد هنوز هم 

در این مورد پروگرام ماین پاکی  افغانستان در نظر دارد تا ان ساحات باقی مانده را   .(ستابه شکل دقیق صورت نگرفته بندی 
 نیز در مشوره با مردم در پالن پاکسازی بعدی شامل نماید.

 

 شده:سازی درساحات پاک موجود منازعه

در مصاحبه خود بیان نموده اند که بعد  مرکز والیت پروان شریفاهالی قریه هوفیان  لیو ،مرفوع گردیدهها  از ناحیه ماین مشکالت اهالی
لسوالی مردم و االی کوه بنام چرتک وبشریف  تمدره اولیا وهوفیانتمناقشه بین قریه  توسط تیم های ماین پاکی، از پاک سازی ساحات

یل ، برسر برداشت محصوالت آن از قبیتالفات بین این سه قریه بعد از پاکسازخاست. ا صورت گرفته شنواری غوربند باالی کوه چنار
مهم  موضوع کیافغانستان  یپاک نیپروگرام ما یبرا نیا  این کوه ها است که مردم قریه هوفیان دعوای مالکیت آن را دارند.سنگ و هیزم 

ساحات موجود نبود  نیطرف منازعه در قسمت ا  ساحات کدام موضوع یو پاکساز یسرو انیکه در جر دیمعلوم گرد یبوده و بعد از بررس
 جات ذکر شده در هی، مردم قرقرار گرفت یپاکسازمورد   ساحات آنکه از اما بعد د،یگرد یو پاکساز یمنظور ساحات سرو نیا یورو

این م گذاشته شده است و پروگرام انیپروان در م تیوال یاراض  استیموضوع با ر نیا  .نمودند دایساحه باهم اختالف پ تیقسمت مالک
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 ثباع ساحات یپاکساز که شود  حاصل نانیاطم تا انجام دهد ساحه یپاکساز از قبلرا   الزم اقدامات تمام ندهیا دردر نظر دارد تا  پاکی
 .نگردد جات هیقر نیب منازعه

 ارزيابی تاثیرات ماين پاکی در زون شرق

 
این پروژه ها توسط  ،تحت ارزیابی قرار گرفتموقیعت دارند  ننگرهار ولغمان ت هایوالی که در ساحه 7بطور مجموعی  شرقدر زون 

 .تمویل گردیده است (USDoS) ایاالت متحده امریکا کشور

 
 شده:   سازی یافته ها از ساحات پاک

   مترمربع می باشد. ۵۶۵،۴01مساحت ارزیابی شده مجموع 
  دریافت گردیده ضرب مهمات مختلف النوع  11۸حلقه ماین ضد پرسونل و  1۵9در ساحاتیکه تحت ارزیابی قرار گرفت بتعداد

 و توسط تیم های ماین پاکی از بین برده شده است.
 اعمار منازل رهایشی و  ،چراگاه غرضآنرا  وورده آبه دست  مستقیم منفعتفامیل  1،200مجموعاً  شده، ساحات ارزیابی از

 نمایند.جمع آوری هیزم و چوپ استفاده می 
 می کنندبمنظور  تغذیه استفاده مردم محل  و گاو( بز ،راس مواشی )گوسفند ۶۵0ساحات ارزیابی شده بتعداد  از. 

 . کامالً رضایت داشتند شده محالت پاکسازی ازاهالی قریه جات رضایت مستفید شده گان:سطح 

. 

 جنوبارزيابی تاثیرات ماين پاکی در زون 

 
ساحات مربوط  ، اینوالیت کندهار تحت ارزیابی قرار گرفت ساحه حذف شده( در 1ساحه پاکسازی شده و  ۵ساحه ) 6 در زون جنوب

 تمویل گردیده است. (USDOS)توسط کشور ایاالت متحده امریکا  یی است کهپروژه ها به

 

 شده و حذف شده :   سازییافته ها از ساحات پاک

   مترمربع می باشد. ۶،۸۴7،991مساحت ارزیابی شده مجموع 
 دریافت و خنثی گردیده ضرب مهمات مختلف النوع  1۴9حلقه ماین ضد پرسونل و  9تحت ارزیابی  پاکسازی شده  از ساحات

 .است
 می به دست  مستقیمفامیل منفعت  ۵۵0مجموعاً  ،استشده که توسط تیم های ماین پاکی پاکسازی گردیده  ساحات ارزیابی از

 نمایند.زراعتی استفاده می  های از چراگاه و زمین آورند و
  بمنظور علفچر و تغذیه استفاده مسقیم مردم محل از ساحات پاکسازی شده  و گاو(  بز ،راس مواشی )گوسفند 2،000بتعداد

 .می نمایند
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 از  گندمحاصالت کیلوگرام  3۵،200 در ساحاتیکه تحت ارزیابی قرار گرفت، معلوم گردید که مردم محل آن ساالنه بطور اوسط
شود که میدالر امریکایی  ۶،729 آن معادلیا  وافغانی  ۴۵7،۶00 ند که ارزش آن بالغ بهرحاصل میبردازمین های پاکسازی شده 

 میباشد.بهبود دراقتصاد مردم محل خود نمایانگر 
  بدست میآورند که ارزش کیلوگرام پیاز 31،900ال مردم محل بیان داشتند که آنها از زمین های پاکسازی شده ساالنه حدر عین

 میشود.دالرامریکای  3،2۸۴و یا  افغانی  223،300 آن 
 

 از محالت پاکسازی شده اهالی قریه جات کامالً رضایت داشتند.  رضایت مستفید شده گان:سطح 

 

 پیشنهادات:

یم های تکه داشتند پیشنهاد مردم محالت از موسسات ماین پاکی کامالً رضایت داشته و ، معلوم گردید که بدست آمدهبه اساس معلومات  
 تا مشکل ماین ها و مهمات در آن ساحه نیز مرفوع گردد. گرددپاکسازی در ولسوالی ژیری اضافه 

 
 

 جنوب شرقارزيابی تاثیرات ماين پاکی در زون 

 
. خوست و پکتیا تحت ارزیابی قرار گرفتهای ت والی ساحه حذف شده( در 2ساحه پاکسازی شده و  11ساحه ) 13در زون جنوب شرق 

صندوق وجهی ملل متحد،  از طریق های آلمان، آسترالیا، جاپان،توسط کشور  ی ماین پاکی میباشند کهپروژه ها ساحات مربوط به  این
 کمک های انکشافی کشور کانادا و هالند تمویل گردیده است.

 یافته ها از ساحات پاک شده و حذف شده :  

   ساحات مساحت مجموع
که  ای ارزیابی شده

پاکسازی گردیده 
مترمربع می ۴۶2،72۵

 باشد.
    و مهمات ها ماین مجموع

دریافت شده از ساحات 
حلقه  10 شده ارزیابی

 33، ماین ضد پرسونل
حلقه ماین ضد وسایط و به 

ضرب مهمات  1۸تعداد  
به بوده که مختلف النوع 

 بین برده شده است. طرف تیم های ماین پاکی از شکل مصئون آن از

 تصويرنشاندهنده جمع آوری حاصالت از ساحه پاکشده 



11  
 

 زراعتی  های از چراگاه و زمین و هحاصل نمود مستقیم منفعتفامیل  1۵0ساحات تحت ارزیابی مجموعاً  ازکه  معلوم گردید
 می نمایند.استفاده 

  می نمایند بمنظور علفچر و تغذیه استفاده مردم محل از ساحات پاکسازی شده و گاو( بز ،راس مواشی )گوسفند ۵00بتعداد. 
 به ن  آقیمت مجموعی که گندم جمع آوری گردیده است حاصالت کیلوگرام  1۶،100 در یک سال ازساحات ارزیابی شده

 رسد.می دالر امریکایی  3،07۸و یا  افغانی  209،300
 

 از محالت پاکسازی شده کامالً رضایت داشتند. اهالی قریه جات رضایت مستفید شده گان:سطح 

 ند.بود با ماین ها و مهمات ملوث باقیساحات خواهان پاکسازی  محل مردمپیشنهادات:

 

 پاکی در زون غربارزيابی تاثیرات ماين 

 
توسط  که میشود یپروژه هاکه این ساحات شامل   هرات تحت ارزیابی قرار گرفت یتوال ساحه پاکسازی شده در 17 در زون غرب

 کشورهای انگلستان و آلمان تمویل  گردیده است.

 شده :   سازییافته ها از ساحات پاک

   می باشد.مترمربع  1،۴۴۴،3۵0ارزیابی شده  ساحات  مساحتمجموع 
 دریافت و به شکل مصئون آن از بین برده شده است.توسط تیم های پاکسازی حلقه ماین ضد وسایط  9  به طور مجموع 
 نمایند.از چراگاه و زمین زراعتی استفاده می و ورده آبدست  مستقیم منفعتفامیل  ۶30ساحات تحت ارزیابی مجموعاً  از 
   بمنظور علفچر و تغذیه استفاده مسقیم مردم محل از ساحات پاکسازی شده و گاو(  بز ،راس مواشی )گوسفند ۸00بتعداد

 .مینمایند
 در یک  ازساحات ارزیابی شده

کیلوگرام گندم  2۵0،000 سال
 قیمت که برداشت گردیده است

 3،2۵0،000 آن مجموعی
دالر  ۴7،79۴معادل ) افغانی 

 .میشود(امریکایی
  در طول  ازساحات ارزیابی شده

کیلوگرام  3۴0،000 یکسال
بدست میآید که ارزش  جواری

) افغانی  3،0۶0،000 آن 
 ۴۵،000معادل 

 میگردد.(دالرامریکای

 حاصالت جمع آوری شده توسط مردم محل تصويرنمايانگری
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  قیمت مجموعی که کیلوگرام میوه جات مختلف جمع آوری گردیده است  ۴00،000 در یک سال ساحات ارزیابی شده ازبرعالوه
 میشود. ی(دالر امریکای ۵۸،۸2۴معادل ) افغانی  ۴،000،000نآ

 از محالت پاکسازی شده کامالً رضایت داشتند.اهالی قریه جات رضایت مستفید شده گان:سطح 

 قریهاما مردم  مرفوع گردیده از جنگ هها و مهمات باقی ماند از نگاه مشکل ماین : مشکالت اهالیدرساحات پاکشده چالشهای موجود
توصیه  برای شان ،برای رسیدگی به این مشکل مردم شاکی استند.از نبود امکانات در حفر چاه آب بخاطر آبیاری زمین هایشان  زیغاقالته 

درمیان به مراجع مربوط چون وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، انکشاف دهات و یا هم به شورا های محل شان را  موضوع گردید تا آنها
 گزارند.

 

 شرق ارزيابی تاثیرات ماين پاکی در زون شمال

 
تحت ارزیابی قرار تخار و بدخشان  ،بغالنهای ت یوال ساحه حذف شده( در 1ساحه پاکسازی شده و  2۸ساحه ) 29 شمال شرقدر زون 

تمویل  دوق وجهی ملل متحدنصاز طریق ایرلند و  ،ناروی ،هالند ،ایاالت متحده امریکا ،های المان ، این پروژه ها توسط کشورگرفت
 گردیده است.

 

 شده و حذف شده :   سازییافته ها از ساحات پاک

   مربع می باشد. متر 1،270،1۴0ارزیابی شده  ساحات مساحتمجموع 
  خنثی دریافت و ضرب مهمات مختلف النوع  22،101به تعداد   ،حلقه ماین ضد پرسونل 9،۴۴0ساحات تحت ارزیابی در

 گردیده است.
 چراگاهمی آورند و از ساحات پاکسازی شده برای به دست  مستقیم منفعتفامیل  ۶،210ساحات تحت ارزیابی مجموعاً  از، 

 نمایند.استفاده می  هیزم و چوبوری آاعمار سرک و جمع  ،اعمار منازل رهایشی ،زمین زراعتی
  ناشده ساختمان محبس عمومی و مرکز صحی محبس عمومی والیت در ساحات پاک شده از وجود ماین ها و مهمات منفجره

 بغالن اعمارگردیده است.
  می نماینداستفاده بمنظور علفچر و تغذیه مردم از ساحات پاکسازی شده و گاو(  بز ،راس مواشی )گوسفند 1۶،3۵0بتعداد. 
  ۶،۶91معادل ) افغانی  ۴۵۵،000بدست آمده که ارزش آن  گندمکیلوگرام  3۵،000ازساحات ارزیابی شده در طول یک سال 

 .میشود (دالر امریکایی
  دردالرامریکای(  ۴12افغانی )معادل  2۸،000مختلف به ارزش تمیوه جاکیلوگرام  2،۸00ساحات ارزیابی شده  ازهمچنان 

 است.جمع آوری گردیده توسط اهالی منطقه یک سال 
 .از محالت پاکسازی شده کامالً رضایت داشتنداهالی قریه جات رضایت مستفید شده گان:سطح 

 شهر بغالنتاثیر عمده کار ماین پاکی در : (Case Study)مطالعه موردی 

 :ندانی گفتاظهار قدرد با راضی بوده و فعالیت پروگرام ماین پاکیو  از کار ایشان معلوم گردید که  با اهالی دشت کیله گی درجریان مصاحبه
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 ساحهازی سپاکاما بعد از  ،موقیعت داشتداخل شهر در یک حویلی کرایی  در مرکزی بغالن محبسدشت کیله گی ،  ساحه سازیقبل از پاک 
بس این مح و انتقال در یک بخشی از این ساحه اعمار نماید. بعد از ساخت داخل شهر محبس را ازتعمیر دولت تصمیم گرفت تا  نامبرده

 تجاری رونق گرفت کههای  دکاکین و دیگر فعالیت از ازدحام شهر کاسته شد و در اطراف تعمیر نو  به ساحه جدید،طه مرکزی شهر از نق
 . زمینه کار مساعد شددر نتیجه برای صد ها تن از باشندگان دشت کیله گی بغالن 

 

 ولسوالی بهارک والیتقریه جروق مثال دیگری از تاثیر مثبت کار ماین پاکی در والیت تخار: :(Case Study)مطالعه موردی 
وجود ماین ها و مهمات منفجرناشده، . قبل از پاکسازی این ساحه از میباشدقریه  50تقریباً  راه عبور مرور  دریا قرار دارد کهدر امتداد  تخار

مردم همه قریه جات با مشکالتی زیادی دست 
و پنجه نرم می کردند. مردم نمی توانستند 
محصوالتی زراعتی و حیوانی خویش را به 
مراکز انتقال دهند و حتا مریض های مردم این 
محالت به مشکالت یا هم به مراکز صحی 

ند. اما بعد میرسیدند و یا هم در راه تلف میشد
از پاکسازی قریه جروق ولسوالی بهارک والیت 

وزارت تخار از وجود ماین ها و مهمات، 
انکشافی  برنامهانکشاف دهات توسط 

 ه راآن قریهمبستگی ملی  توانست سرک و پل 
مشکالت اکثر  از که در نتیجه اعمار نماید

با استفاده از سرک و پل ساخته شده محصوالت خویش را به آسانی به اهالی قریه جروق و دیگر قریه جات همجوار  کاسته شده و آنها 
 ند و همچنان مریض های شان سریعتر به شفاخانه و مراکز صحی  انتقال پیدا می کنند.مراکز شهر انتقال میده

 

 

 در زون شمالارزيابی تاثیرات ماين پاکی 

 
 ، اینتحت ارزیابی قرار گرفت سمنگان و بلخ های والیت ساحه حذف شده( در 1ساحه پاکسازی شده و  2۵ساحه ) 2۶ در زون شمال
 تمویل گردیده است. (USDOS)توسط کشور ایاالت متحده امریکا  کهبوده ی پروژه ها ساحات شامل

 شده و حذف شده :  سازییافته ها از ساحات پاک

   مربع می باشد. متر 710،007مساحت ارزیابی شده مجموع 
  به  بوده ضرب مهمات مختلف النوع  ۵۵،171و به تعداد   حلقه ماین ضد وسایط ۶ ،حلقه ماین ضد پرسونل 1۴3مجموع  در

 شکل مصئون آن از بین برده شده است.

 مصاحبه با مردم ولسوالی بهارک واليت تخار
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 جمع آوری  ورده و ساحات پاکسازی شده را غرضآبه دست  مستقیم منفعتفامیل  2،0۴0ساحات تحت ارزیابی مجموعاً  از
 . می نمایندو زمین زراعتی استفاده  اعمارسرک ،چراگاه ،هیزم

  استفاده می نمایندبمنظور علفچر مردم از ساحات پاکسازی شده و گاو(  بز ،راس مواشی )گوسفند 2،790بتعداد. 
  بالغ ن  آقیمت مجموعی  که  گندم جمع آوری گردیده است حاصالت کیلوگرام 20،000ساحات ارزیابی شده  ازدر طول یکسال

 میشود. (دالر امریکایی 3،۸2۴معادل ) افغانی  2۶0،000 بر
  معادل )افغانی  2۵0،000 به که ارزش آن گردیده از همین ساحات  میوه جات مختلف النوعکیلوگرام  2۵،000همچنان در یکسال

 . میشود ی(دالرامریکای 3،۶7۶
 بالغ بر آن قیمت مجموعی که   پسته طی یک سال جمع آوری گردیده استحاصالت  کیلوگرام  ۶،300ارزیابی شده ساحات  از 

 .میشود ی(دالر امریکای 27،79۴معادل )افغانی  1،۸90،000
 ن آقیمت مجموعی که  گردیده استوری آجمع  توسط مردم هنگ طی یک سال حاصالت کیلوگرام 17۵ساحات ارزیابی شده  از

 میشود. ی(دالر امریکای 11،0۶۶معادل )افغانی  7۵2،۵00 بالغ بر
 

 از محالت پاکسازی شده کامالً رضایت داشتند. اهالی قریه جات  رضایت مستفید شده گان:سطح 
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 نتیجه گیری عمومی:

تطبیق شد و یافته های  را احتواء میکرد مترمربع مساحت 13،۸00،۴70ساحه که مجموعاً 1۵2تطبیق برنامه سروی تاثیرات ماین پاکی  در
است.   درمحالت ارزیابی شده بوجود آمده قابل مالحظه یی کاهش آن نشان میدهد که در حادثات ناشی از ماین ها و مهمات منفجر ناشده

مانده  یو مهمات باق ها نیحادثات ما یقرباناز افراد ملکی، نفر  ۴1به تعداد  201۴کندهار در سال  تیوال یریژ یمثال در ولسوال گونهبه 
ثبت  بهحادثه  2صرف  201۶مده و در سال آ نییپا یولسوال نیساحات گراف حادثات در ا یبودند، اما بعد از پاکساز دهیاز جنگ گرد

 مهمات و ها نیما یقربان از افراد ملکی نفر ۵به تعداد  201۴لغمان در سال  تیوال ییقرغه  یدر ولسوال بیترت نی. به هماست دهیرس
  .است دهیرس صفر به  یولسوال نیا در حادثات گراف ساحات یپاکساز از بعد  اما بودند، دهیگرد ناشده منفجر

و توانسته اند که از طریق عرضه محصوالت بدست آمده از زمین ها  میبرنداین ساحات منفعت  فامیل بطور مستقیم از 12،1۴0همچنان 
راس مواشی  30،390، منفعت مادی بدست بیاورند دالرامریکایی( 21۸،172افغانی ) معادل  1۴،۸3۵،700و مناطق پاکسازی شده 

 نمایند. احیامنازل مسکونی شان را  نموده و این ساحات تغذیه  ایشان از

 و بعد از تطبیق پروژه های انکشافی واثر پاکسازی ساحات تحت ارزیابی شده  مردم محل بوده و همچنان از اقتصاد بهبود در این بیانگر 
 .کرده انددسترسی پیدا  مارکیت هاو  شفاخانه ها ،مردم روستایی به بازارهازیر بنایی توسط دیگر ارگان های ذیربط، 

 پیشنهادات عمومی:
  ن های موجود در داده شود، چرا که بارش ها و برف باری  ها باعث میشود تا مایپاکسازی ساحات مرتفع در اولویت کاری قرار

 .گرددنقاط مرتفع باالثر لغزش سطوح زمین به نقاط پایین برسد و باعث ملوث شدن دوباره ساحات پاکسازی شده 
  ایجاد ارتباطات قوی قبل از شروع سروی و ماین پاکی با مردم به منظور تعین اولویت ها و کسب حمایت ایشان موثریت و کارایی

 یبرد.پرواگرام ماین پاکی را بلند م
  جهت بهبود بخشیدن کار ماین پاکی.تخنیکی قبل از عملیات پاکسازی  وغیر تخنیکی بهبود بخشیدن پروسه های سروی 
  تیم سروی غیر تخنیکی هنگام سروی ساحات باید از دقت الزم کارگرفته، اولويت ها را بدرستی تشخيص داده و به نظريات مردم

 دم صورت گیرد. توجه نمايند تا پالنگذاری به خواست مر
 

 ختم راپور   

 


