
مرکز بین المللی مین زدایی

بشر دوستـانه ژنـــو



مهمات منفجره خطرات بسیاری را چه در طول جنگ و چه پس از اتمام آن متوجه امنیت بشر می کنند. 
انبارهای  از جنگ و  باقیمانده  ایی و مهمات  ، بمب های خوشه  از شصت کشور وقلمرو، مین ها  در بیش 
مهماتی که به با ضعف مدیریتی روبرو هستند هر ساله باعث کشته و زخمی شدن هزاران نفر می گردند، 
این  تهدیدات خالی از تبعیض موانع بزرگی در  دسترسی به دارایی های معیشتی ، بازسازی و نیز توسعه  

بوجود آورده اند.

ژنو   دوستانه  بشر  زدایی  مین  المللی  بین  مرکز 
)GICHD ( یک سازمان متخصص است که در زمینه 
دیگر  و  ایی  خوشه  مهمات  ها،  مین  اثرات  کاهش 
مهمات منفجره  با مشارکت نزدیک با سازمان های 
مبارزه با مین و دیگر بازیگران امنیت بشری  فعالیت 

میکند. 
این مرکز در »خانه صلح« در ژنو واقع  بوده  و 
بکار  دنیا  کشور   15 از  بیش  از  را  نفر   55 حدودا 

گرفته است .   

این کار GICHD را  به یک سازمان بی  نظیــرو 
بین المللی برای دانش و تخصص در زمینه مبارزه 

با مین مبدل کرده است.
این کار با کمک های بالعوض، تأمین مالی پروژه 
و نیز حمایت های غیر نقدی بیش از بیست کشور و 

سازمان امکان پذیر شده است.

اثرات ناشی از خطرات مهمات منفجره

درباره ما



GICHD از فعالیت های مراجع ملی ، سازمان های بین المللی و منطقه ایی و نیز سازمان های مردم نهاد 

برای بهبود عملکرد، پایداری ومرتبط بودن مبارزه با مین حمایت میکند.
مشاوران ما هر ساله به حدودا 50 کشور آلوده سفر کرده و با پشتیبانی از راه دور خود آنها را قادر می 

سازند بصورت کارا، موثر و ایمن با آلودگی  ناشی از مهمات منفجره برخورد کنند.

GICHD با گردهم آوردن متخصصان و کارشناسان، جمع آوری و به اشتراک گذاری اطالعات به عنوان 

یک مرجع مرکزی در مبارزه با مین عمل میکند. ما همکاری بین کشورهای همزبان را ترویج میدهیم که باعث 
توسعه همکاری های بین المللی میگردد.

فعالیت های ما

نرم ها و استانداردها
ترویج ابزار حقوق بین الملل 
ونرم ها و استانداردها و نیز 
سیاست های مبتنی بر شواهد

پژوهش و دانش
گسترش  تخصص، رو ش ها 
و رویه خوب، توسعه  ابزار و 

فن آوری های  نوآورانه 

توسعه ظرفیت
ارائه خدمات مشاوره و آموزشی 
در تمام جنبه های مبارزه با مین 

نهادی ، راهبردی، مدیریتی 



 GICHD برای افزایش کارایی و اثر بخشی مبارزه با مین فعالیت میکند. ما 
با مشاوره دادن و به اشتراک گذاری رویه خوب به کسب اطمینان از آزاد 

سازی زمین و آب بصورت ایمن، سریع و هدفمند  کمک می کنیم.
هر چه  مالکیت  امکان  آوردن  فراهم  برای  ملی  های  تقویت ظرفیت  بر  ما 
بیشتر عملیات ها و رویاروی با آلودگی های باقیمانده بلند مدت در راستای 

اولویت های راهبردی ملی و جهانی تمرکز داریم.
برنامه های آموزشی ما شامل موارد ذیل میشود: 

 آزاد سازی زمین: شناسایی،ابزار و روشهای ردیابی و پاکسازی 

انهدام ذخائر ، تخریب مواد منفجره و مدیریت ایمنی مهمات

برنامه ریزی راهبردی و تجهیز منابع

مدیریت آلودگی باقیمانده

قرارداد ها، بیمه و مسئولیت حقوقی

مدیریت خطر



از  قادر سازد  با مین را  تا شرکای خود در مبارزه  GICHD تالش میکند 

اطالعات کیفی برای تصمیم گیری کارآ، مسئوالنه و مبتنی بر شواهد نهایت 
استفاده را ببرند. مدیریت اطالعات شامل جمع آوری،تجزیه و تحلیل و ارائه 

به موقع اطالعات برای حمایت از عملیات های شناسایی و پاکسازی است.
سیستم مدیریت اطالعات ما در مبارزه با مین IMSMA، چهارچوب مشترکی 
ابزار مرتبط ارائه میدهد. این شامل جمع آوری  برای  توسعه و بکارگیری 
داده های موبایل، ذخیره و اعتبار بخشی داده ها، تجزیه و تحلیل داده ها و 

سیستم اطالعات جغرافیایی است.
کمک های ما بر موارد زیر متمرکز است:

توسعه ظرفیت : ارزیابی، برنامه های کاری و آموزش

توسعه فنی : ابزار و پشتیبانی کاربران

استاندارد مرجع : رویه خوب  و  توجیه خط مشی ها

 مدیریت اطالعات



GICHD از جانب سازمان ملل به عنوان دبیرخانه استانداردهای بین المللی 

مبارزه با مین )IMAS( عمل میکند.
بهبود  برای  ارزیابی  و  آزمایش  پروتکل های  و  فنی  یاداشت های   ،IMAS

ایمنی، کارایی و اطمینان از کیفیت درمبارزه با مین راهنمایی ارائه میدهند. این 
اسناد به مراجع ملی در تدوین استانداردهای ملی و به شرکت های مین زدایی 

در تدوین SOPs ها کمک میکنند.
عالوه بر تدوین، بازبینی و ترویج IMAS و اسناد مرتبط با آن ، ما در زمینه 

های ذیل مشاوره تخصصی ارائه میدهیم:

قانون ملی مبارزه با مین

استانداردهای ملی مبارزه با مین

مدیریت کیفیت، نظارت و ارزیابی

  استانداردهای مبارزه با مین



GICHD برای مبارزه با مین، که کامال در تالش های امنیت بشری گسترده تر 

ادغام شده است فعالیت میکند. ما سیاست های مبتنی بر شواهد را ترویج میدهیم 
و ارتباط بین مبارزه با مین و امنیت، توسعه ، میانجیگری برای صلح، حقوق زمین 

و نگرانی های زیست محیطی را ترغیب میکنیم.

GICHD از توسعه و بکارگیری ابزار مربوط به حقوق بین المللی از طریق ذیل 

حمایت میکند:

میزبانی و همکاری با واحد های پشتیبانی از اجرای کنوانسیون منع مین های 
ضد نفر و کنوانسیون مهمات خوشه ایی.

را  خود  الزامات  بتوانند  تا  کشورهای عضو  به  اطالعات  و  فنی  مشاوره  ارائه 
انجام داده و به اهداف تکمیلی خود نائل شوند.

تسهیل  نشست های بین المللی و توجیه جامعه مبارزه با مین در مورد مسایل 
کلیدی بعنوان ناظر این کنوانسیون ها و نیز کنوانسیون برخی سالح های متعارف 

خاص.

 خط مشی و حقوق بشردوستانه بین الملل




