بروامً ٌای اوکشاف ظرفیت ٌا:
تخىیک ٌای تخریب مٍمات  َ EODپاکسازی میذاوٍای وبرد
BAC
دس عبل  1999ای تی عی ثشای  24تي اص اعتبداى هْعغَ
ثشسعی ،تفتیؼ ّ تشیٌٌگ  METAکْسعِبی تشثیتی پبکغبصی
هیذاًِبی جٌگ ّ تخشیت هِوبت ثضسگ سا دایش ًوْد .ایي
اعتبداى ثؼذا ثشای ُوَ پشّگشام هبیي افغبًغتبى کْسعِبی هؾبثَ
دایش ّ دٍ ُب تي سا تشثیت ًوْدًذ.
ُوچٌبى ،دس عبل  2008ای تی عی هشکض تؼلیوبت  EODسا دس
کبثل تبعیظ کشد ّ پٌج کْسط چِل ّ پٌج سّصٍ کالط عَ ثَ
عْیَ ثیي الوللی سا ثشای  100تي اص کبًذیذاى پشّگشام هبیي
افغبًغتبى کَ اص هْعغبت هختلف هؼشفی ؽذٍ ثْدًذ ،ثشگضاس کشد.

ای تی سی پیشاٌىگ:










ای تی عی ًخغتیي اداسٍ ثؾشدّعتبًَ پبکغبصی هبیي
دس جِبى اعت.
اّلیي عیغتن هیکبًیضٍ پبکغبصی هبیي دس کؾْس دس
عبل  1990ثب اعتخذام هبؽیٌِبی فلیل ثشتبًْی تْعط
ای تی عی هؼشفی گشدیذ.
ًخغتیي تین تخشیت ثن ُب دس ؽِش کبثل تْعط ای تی
عی دس عبل  1993تبعیظ ؽذٍ اعت.
اّلیي تین پبکغبصی عبحبت جٌگ  BACدس افغبًغتبى
تْعط ای تی عی دس عبل  1995ثشای پبکغبصی
اسدّگبٍ ُبی پٌبُگضیٌبى دس دؽت حقبس ؽبُی
ًٌگشُبس ثَ فؼبلیت آغبص کشد.
دس عبل  1993ثشای اّلیي ثبس دس کؾْس کْسعِبی
کالط  4 ّ 3سّؽِبی  EODثَ عْیَ ثیي الوللی
تْعط هؾبّس فٌی هْعغَ ای تی عی دس کبثل دایش
ؽذ.
ای تی عی ًخغتیي هْعغَ پبکغبصی هبیي دس
افغبًغتبى ثْد کَ ثشًبهَ ُبی هشثْط ثَ پشّگشام
 DDRسا دس ػشفَ هبیي پبکی هْفمبًَ تطجیك کشد.
اّلیي پشّژٍ تخشیت رخبیش هبیي ُبی ضذ پشعًْل
دس کؾْس تْعط ای تی عی دس ػول پیبدٍ ؽذ.

مراجع تمُیل کىىذي ای تی سی
هشهی ُبی هٌفجش ًبؽذٍ ّ هبیي ُبی ضذ تبًک آهبدٍ اًفجبس

هلل هتحذ هْعغَ اًکؾبفی عْیظ
جبهؼَ اسّپبیی کبًبدا
ّصاست خبسجَ اهشیکب هْعغغَ ًّْیت ُبلٌذ
پشّگشام اًکؾبفی هلل هتحذ جبپبى
پشّگشام اًکؾبف ثیي الوللی ایبالت هتحذٍ
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ای تی عی ًخغتیي هْعغَ ثؾشدّعتبًَ ّ ثضسگ
پبکغبصی هبیي دس جِبى اعت کَ ثب حوبیت عبصهبى هلل
هتحذ تبعیظ گشدیذٍ اعت

ًوًَْ یک اًفجبس ثضسگ ّ کٌتشّل ؽذٍ تْعط تیوِبی EOD
ثشای هؼلْهبت ثیؾتش لطفب ثب الحبج کفبیت هللا اثالؽ هْعظ ّ سئیظ
هْعغَ ای تی عی ّ سئیظ کویتَ اجشائیْی هْعغبت پبکغبصی هبیي افغبًغتبى دس
توبط ؽْیذ .ثَ آدسط ریل:

هشکض تؼلویبت هْعغَ ای تی عی ،جبدٍ کٌبس دسیب ،هکشّسیبى اّل ،کبثل
ؽوبسٍ هْثبیل0776012000 ّ ،0766700079 :
ایویل kef.eblagh@gmail.com
atc.maa@atc-wlfhdngo.org.af
ّثغبیتwww.atc-wlfhdngo.org.af :
1395

هوبلک کوک کٌٌذٍATC

هبیي پبک ای تی عی هقشّف فؼبلیت هبیي هیجبؽذ.

هتخققیي تحمیمبتی اختشاع ّعبیل حغبط کؾف هبیي دس
حبل ثبصدیذ پشعًْل ای تی عی دس خْعت

معرفی َ پیشگفتار:
ای تی عی ًخغتیي هْعغَ غیش دّلتی پبکغبصی هبیي دس
جِبى اعت کَ دس عبل ُ 1368جشی ؽوغی تبعیظ
 35تي آغبص
ؽذ .ایي اداسٍ گبم ُبی ًخغت سا ثب تٌِب
کشد .اص آًشّص تب کٌْى پیؾشفت ُبی چؾوگیشی دس
هْعغَ سًّوب گشدیذٍ اعت چٌبًکَ ایي اداسٍ ثَ یک
هْعغَ هٌظن ّ هْثش دس ػشفَ پبکغبصی هبیي اًکؾبف
یبفت ّ تب عبل  2005ثَ تؼذاد ثیؼ اص  3000کبسهٌذ سا
اعتخذام کشدٍ ثْد اهب عپظ ثش اثش کوجْد پْل اداسٍ
هْعغَ سا هججْس ثَ تٌمیـ کبسهٌذاى عبخت.

دستاَردٌای ای تی سی:
 تکویل پبکغبصی  11917کؾتضاس هبیي ّ عبحَ
جٌگ صدٍ دس ّ 31الیت افغبًغتبى
 پبکغبصی ثیؼ اص  374.1کیلْهتش هشثغ هبیٌضاس ّ
عبحَ جٌگ صدٍ
 کؾف ّ تخشیت  3390104حلمَ هبیي ُبی ضذ
پشعًْل ،ضذ تبًک ّ هِوبت جٌگی هٌفجش ًبؽذٍ
 سعبًیذى پیبم ُبی آگبُی اص خطشات هبیي ثشای
 200000کْدک ،هشد ّ صى
ماین ها و مهمات کشف و تخریب شده:




ماینهای ضد تانک و وسایط  4556حلقه
ماینهای ضد افراد  179591حلقه
مهمات جنگی منفجر ناشده  3068507فیر

ساحات پاک شده (مترمربع):




عگ ُبی کؾف هبیي دس حبل توشیي

تخصص َ رَشٍای کاری:

ای تی عی ثشای پبکغبصی کؾْس اص هبیٌِب ّ هِوبت
جٌگی اص سّػ ُبی صیشیي اعتفبدٍ هیکٌذ:
 تؼلیوبت آگبُی اص خطشات هبیي
 پبکغبصی ثْعیلَ افشاد هبیي پبک
 تیوِبی تخشیت ثوِب ّ هِوبت ثضسگ جٌگی
 پبکغبصی عبحبت جٌگ صدٍ
 اعتفبدٍ اص هبؽیٌِبی هخقْؿ پبکغبصی هبیي
 اعتفبدٍ اص عگِبی کؾف هبیي
 تؼلیوبت هغلکی پبکغبصی هبیي ّ هِوبت جٌگی







صهیٌِبی صساػتی 43455712
عبحبت سُبیؾی /تجبستی 19954561
کبًبلِب ّ عیغتن ُبی آثشعبًی
4902545
عشکِب ّ ساٍ ُب 10403630
ػلفچش ُب 67299182
هیذاًِبی ُْایی ّ غیشٍ 1279752
عبحبت جٌگ صدٍ  228.5کیلْ هتش هشثغ

مجمُعً ساحات پاک شذي  374.1کیلُمتر مربع

شاٌراي کابل-جالل آباد:
ایي ؽبُشاٍ کَ اص سگِبی حیبتی التقبد کؾْس هحغْة هیؾْد ثَ
طْل  141کیلْهتش ثغْی ؽشق پبیتخت اهتذاد یبفتَ اعت .دس ایي
ؽبُشاٍ ثیؼ اص  460پل ّ پلچک اًجبؽتَ اص سیگ ّ عٌگ ّ هِوبت
جٌگی کبس ثبصعبصی آًشا ًبهوکي هیغبخت .ای تی عی ثبصُن ثحیث
هْعغَ سُجشی کٌٌذٍ هبیي پبکی ایي ؽبُشاٍ هِن سا هْفمبًَ تکویل
کشد.
 سرکٍای میان َالیتی:
 oجالل آثبد-کٌش
 oکبثل-گشدیض
 oعشک لتَ ثٌذ
 مُزي بم ٌای زوذي جان َالیت ٌرات  :کَ ثب داؽتي 400
فیش ثن صًذٍ ثٌبم خطشًبکتشیي هْصٍ جِبى ًبهیذٍ هیؾذ،
تْعط تیوِبی هْعغَ ثگًَْ هقئْى تطِیش ؽذ.
 لیه برق کابل-حیرتان کَ اًشژی ثشق سا اص اصثکغتبى ثَ
کبثل اًتمبل هیذُذ.
 پٌُْتْى کبثل ّ حْهَ آى
 پبیَ ُبی ثشق کبثل-عشّثی
 کٍْ تیلیْیضیْى کبثل
 هشکض تؼلیوبت اسدّی هلی دس داساالهبى
 لیغَ ُبی خْؽحبل خبى کبثل ،لیغَ ًؼوبى پشّاى ّ
سحوبى هیٌَ
 فبثشیکَ ًغبجی گلجِبس ّالیت کبپیغب
 عبحبت تبسیخی ّ ثبعتبًی ثبهیبى
 ثبؽ رخیشٍ تبلمبى ّالیت تخبس
 هیذاى ُبی ُْایی جالل آثبد ،کٌذُبس ،ثگشام
 دیپُْبی هٌفجش ؽذٍ داخل کبخ سیبعت جوِْسی

پرَژي ٌای حیاتی َ مٍم کً تُسط ای تی سی تکمیل شذي است:
 میذان ٌُایی بیه المللی کابل:
هیذاى ُْایی ثیي الوللی کبثل کَ اص هِوتشیي تبعیغبت کؾْس هیجبؽذ ،یب
ُضاساى هبیي ّ هِوبت جٌگی چٌبى آلْدٍ ّ خطشًبک ؽذٍ ثْد کَ ثشای
پشّاص ُبی ثیي الوللی اجبصٍ پشّاص دادٍ ًویؾذ .ای تی عی هٌحیث
هْعغَ پیؾبٌُگ دس جِبى تْاًغت تب اخیش دعبهجش ُ 2006وَ کوشثٌذ
ُبی هبیي ایي هیذاى سا تطِیش ّ آًشا دس اختیبس ّصاست ُْاًْسدی هلکی
ّ تشاًغپْست ثگزاسد.

ای تی عی دس هٌطمَ تبسیخی ثبهیبى دس حبل فؼبلیت
پبکغبصی هبیي

