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931۶سال  

 حق طبع ونشر محفوظ است

 د افغانستان اسالمی جمهوریت

"انسا  "د ستندرد ملی اداره   





 

 ستندرد ملی

سازی زمین رها 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ا قتباس و تدوین گردیده است. بین المللی ماین پاکی براساس ستندردسازی زمین ماین پاکی  ستندرد ملی رها
The National standard of Land Release Mine Action has been adopted from the 

standard of IMAS. 



 صفحه فهرست

 الف پیشگفتار

 ب مقدمه

 ج کمیته تخنیکی ملی

 د منظور شده

 ه اختصارات

 1 اصطالحات وتعریفات ،هدف ،معرفی

 2 روش های رها سازی زمین

، اطمینان باالی زمین حذف شدهو  در عملیات رها سازی زمین، معیار ها برای رها سازی زمین تأمین ارتباط با مردم محل

 خورد سازی شده، بازبینی شده و پاکسازی شده

۴ 

رها و  ، مسؤولیت وقوع حادثات پس از رها سازی زمینحق مالکیت زمین، ثبت اسناد ، بررسی تاثیرات پس از ماین پاکی 

 سازی زمین در ساحات دارای خطر مهمات منفجر ناشدۀ باقیمانده از جنگ

۶ 

 ۷ رها سازی ساحات که با ماین های پراگنده ملوث اند، مسؤولیت ها و مکلفیت ها

 ۸ ضمیمه الف

 9 ضمیمه ب

 ۴۴ ماخذ
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 پیشگفتار

 اداره ملی ستندرد )انسا( یگانه مرجع با صالحیت تدوین ستندرد های ملی در افغانستان میباشد. ستندرد های ملی در مطابقت با ستندرد های

منطقوی بین المللی و با در نظر داشت شرایط عینی اقتصادی و تجارتی در کشور انکشاف می یابند. تدوین ستندرد های ملی بر مبناای حکا    

 قانون ستندرد و طرزالعمل فعالیت کمیته های تخنیکی صورت میگیرد.  ماده نه 
د. تدوین یاک ساتندرد   نکمیته های تخنیکی تدوین ستندرد متشکل از ادارات ذیربط دولتی، سکتور خصوصی، مراجع علمی و اکادمیک میباش

کمیته تخنیکی شامل میگردد. مسوده ستندرد های ملی ملی بر اساس درخواست یکی از جوانب ذیربط و یا اولویت بندی کمیته در دستور کار 

ظف در مطابقت با یکی از ستندرد های بین المللی در همین زمینه که در کمیته تخنیکی بر آن توافاق شاده باشاد    وتوسط گروپ های کاری م

تعدیالت و تحریفات عمده در ستندرد باین   ی میشود. هرگاهیی در کمیته تخنیکی مورد بحث قرار گرفته نهایترتیب شده و متعاقباً مسوده ابتدا

المللی رونما نگردیده باشد جهت کسب منظوری از طریق داراالنشای ستندرد به شورای عالی ستندرد تقدی  میگردد. هرگااه در ساتندرد باین    

د ملای بعاد از منظاوری    المللی تعدیالت و تحریفات عمده وجود داشته باشد برای مدت شصت یوم جهت نظر خواهی به نشر میرساد. ساتندر  

 شورای عالی ستندرد طبع و نشر گردیده و هکذا شامل مجموعه ستندرد های ملی افغانستان میشود.

                 ( تدوین گردیده است.ANSA/TC16تدوین ستندرد های ماین پاکی)ملی در کمیته تخنیکی رها سازی زمین ستندرد ملی 

میتواند در مقررات تخنیکی مربوطه شامل گردد. اما باید اطمینان حاصل شود که آخرین چاپ ساتندرد   متن یک ستندرد ملی در کل یا قسماً 

ملی بکار گرفته شده است. هر ستندرد ملی نخست یک سال بعد از منظوری آن و متعاقباً در هر سه سال مورد تجدید نظر قرار گرفتاه مجادداً   

 طبع و نشر میگردد.

ملی برای اداره ملی ستندرد محفوظ بوده و تنها نسخه اصلی ستندرد که از اداره ملای ساتندرد خریاداری شاده     حق چاپ و نشر ستندرد های 

 باشد مدار اعتبار بوده و بر آن استناد شده میتواند.

غیر دولتی هیچگونه اداره ملی ستندرد در قبال استفاده از نسخه های منسوخ یا تعدیل شده ستندرد ملی افغانستان از جانب نهاد های دولتی و 

 مسولیت ندارد.
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 مقدمه

وسایع ماورد اساتفاده قارار گرفتاه اناد. نیارو هاای روسای و           ه ایبدینساو باه پیمانا    ساال   یماین ها در افغانستان از آغاز جناگ هاا  

نیروهای افغانی که از حمایات نیارو هاای روسای برخاوردار بودناد عمادتاً مااین هاای ضاد پرساونل را فارش نماوده در حالیکاه مجاهادین                

ضااد تانااک کااار  قااوای روساای و دولاات آنزمااان از ماااین هااای هبمنظااور مختاال ساااختن جریااان ساایر و حرکاات تانااک هااا و وسااایط نقلیاا

از  کاه بااالثر  نیاز باه شادت اداماه یافات       اًمیگرفتند. استفاده از ماین هاای ضاد پرساونل و ضاد تاناک درجریاان جناگ هاای داخلای بعاد          

تالف باین المللای نیاز باعاث تاراک  هار چاه بیشاتر مهماات باقیماناده از جناگ در کشاور             یا یازده  سپتامبر، عملیات نظامی قاوای ا  هحادث

اجتماااعی و اقتصااادی را بهمااراه  هقاباال مالحظاا ناااگوارثیرات اوساایع کشااوربه ماااین هااا ومهمااات باقیمانااده ازجنااگ، تاا گردیااد. آلااودگی 

ترانساپورت و ایجااد مواناع فاراراه بازگشات عاودت کننادگان و اساتقرار          هداشت. موجودیت ماین هاا باعاث کااهر زراعات، افازایر هزینا      

زمااین زراعتاای بااه ساابب هکتااار هااا ت،  وهاازار فابریکااا ،ل مکاتااب، مراکااز صااحی سیسااات عامااه از قبیااامجاادد آنهااا گردیااد. باارعالوه ت

. مااین هاای وساط و کناار جااده کاه توساط نیارو هاای درگیار باه هادف جلاوگیری از پیشاروی               ناد ماین ها از استفاده باز ماندموجودیت 

ساو  ثیرات اهمچناان تا  و ه انتقاال اماوال  اری شده بودناد منجار باه ایجااد محادودیت هاای جادی در ترانساپورت گردیاد         ذجناح مقابل کارگ

 هاگردیده وباعث کشته شدن و زخمی شدن تعداد قابل مالحظه انسانها نیزگردید.انسانباالی 

باوصااف پیشاارفت هااای چشاامگیری درعرصااه ماااین پاااکی، در حااال حاضاار افغانسااتان هنااوز هاا  یکاای از کشااور هااای دارای بلنااد تاارین  

سااحات ملاوث باا مااین زنادگی      متاری    هفاصال لیاون افغاان در   ی. بایر از یاک م  ده میباشاد ناشا سطح آلودگی با ماین و ماواد منفجار   

ملاوث باا مااین و مهماات باقیماناده از جناگ زماین هاای زراعتای را از دساترس خاارج سااخته              همیکنند. هشتاد فیصاد سااحات باقیماناد   

 هد، پنداشاته میشاود. یاک قسامت عماد     ندر ساکتور زراعات مصاروف میباشا     ماردم فیصاد   حادود اند که یک ماانع عماده در کشاوریکه    

متاری زیربناهاای مها  مانناد سیسات  هاای آبیااری، سارا هاا، مراکاز صاحی، کما  هاای بیجاا                 هفاصال ساحات ملوث باا مااین در   

کی باا کیفیات عاالی و دادن    ه خادمات مااین پاا   یا بمنظاور ارا ی، لین هاای بارو و پال هاا موقعیات دارناد.       یشدگان داخلی، میدان های هوا

 ریاساات انسااجام وهمااتهنگی تطهیاار مااایندولاات افغانسااتان  اطمینااان بااه اسااتفاده کنناادگان، تمویاال کنناادگان، سااکتورهای انکشااافی و 

بااه  ریاساات انسااجام وهمااتهنگی تطهیاار ماااین سااتندردهای ماااین پاااکی را باارای پروگاارام ماااین پاااکی افغانسااتان آغاااز نمااود.    تاادوین

وهمچنااان سااه  گیااری  (GICHD)نمایناادگی دولاات افغانسااتان، بااه کمااک مرکااز بااین المللاای پنیااوا باارای ماااین پاااکی بشردوسااتانه   

سسات ملی وبین المللی مااین پااکی کاه در افغانساتان فعالیات دارناد مساولیت سااختن ساتندرد هاای مااین پااکی افغانساتان را              موفعال 

 به عهده گرفت. 

تصامی  اتخااذ گردیاد     در ساال  و ادراه ملای ساتندرد )انساا(     ریاسات انساجام وهماتهنگی تطهیار مااین     میاان   با امضای تفاه  ناماه 

( سااتندرد هااای مربوطااه از طریااق کمیتااه  ANSA/TC16تااا بااا ایجاااد کمیتااه تخنیکاای ملاای تاادوین سااتندرد هااای ماااین پاااکی )   

 متذکره طی مراحل و منحیث ستندرد های ملی افغانستان مورد استفاده قرار گیرد. 

ماااین پاااکی توسااط ریاساات انسااجام وهمااتهنگی تطهیاار ماااین  ترتیااب ودر اولویاات کاااری کمیتااه    رهااا سااازی زمااین سااتندرد مسااوده 

 .گرفته وازطریق کمیته تخنیکی ملی ستندرد های ماین پاکی نهایی گردیدتخنیکی ملی تدوین ستندرد های ماین پاکی قرار 

رهااا سااازی زمااین بااه رونااد پاکسااازی ماااین هااا ومهمااات انفجاااری باقیمانااده ازجنااگ ویااا مرفااوع ساااختن شااک وتردیااد  سااتندرد ملاای 

الو میگاردد. دربخار رهاا    د اطا نازموجودیت خطرآنهاا دریاک سااحه کاه براسااس معلوماات مقادماتی گاذارش ویاا تدبیات گردیاده باشا            

سازی زمین تمام اصطالحات وتعریفاات کاه درعملیاات مااین پااکی باه ساطح باین المللای باه کاار بارده میشاوند، ذکرشاده واصاول رهاا                 

سازی زماین ویاا سااحل ملاوث ومشاکوا واضاحًا توضایح گردیاده اناد. رهاا ساازی زماین معماوالً توساط سارور غیار تخنیکای، سارور                   

 پاکسازی صورت میگیرد.تخنیکی و فعالیتهار 

منفجرناشاده وعرضاه خادمات آگااهی     به منظور استفاده ماوثر تار از مناابع موجاود بارای پااا ساازی سااحات از وجاود مااین هاا و ماواد             

میباشااد رهااا سااازی زمااین  ماادیریت  ازیان خطاارات و همچنااان حمایاات از اشااخاع دارای معلولیات، ضاارورت مباارم بااه داشااتن سیسات    

را ترتیااب و  شااانرهااا سااازی زمااین کااه بایااد همااه موسسااات زیااربط آناارا در نظاار گرفتااه و مطااابق بااه مقتضاایات ایاان سااتندرد امااورات 

  تنظی  نمایند.
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 کمیته تخنیکی ملی                                                                                          

 اداره مربوطه تحصیلدرجه  اسم 

   رییس

 MCPAموسسه ماین پاکی ساختمانی انجینریلیسانس  میر محمد

   سکرتر

 ریاست انسجام وهمتهنگی تطهیر ماین مافوو بکلوریا عنا یت اله شفق

   اعضا

 وزارت دفاع ملی ماستر علوم تخنیکی برید جنرال محمد شفیع بهیر

 صحت عامهوزارت  ماستر طب عبدالرازو ابراهیمی

 G4Sموسسه ماین پاکی ماستر ادبیات میرمحمد شاکر سادات

 وزارت امور داخله لیسانس اکادمی پولیس حسن خالقیارممحمد سمونوال 

 ریاست عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست لیسانس تاریخ پیر محمد پارسا

 نظامیقوماندانی اکادمی  لیسانس انجینری دگرمن عابدالرحمن

 قوماندانی اکادمی پولیس انجینریلیسانس  پوهنیارسمونمل روح اهلل حفیظی

 ATC  موسسه ماین پاکی لیسانس نظامی میرزا محمد احمدی

 DAFAموسسه ماین پاکی لیسانس اقتصاد محمد آصف رحیمی

 DDGموسسه ماین پاکی نظامیانجینری  لیسانس محمد طاهر مطیع

 HIموسسه ماین پاکی میخانیکدیپلوم انجینری  اولیا مایار

 HTموسسه ماین پاکی لیسانس حربی پوهنتون سید قاس  مروت

 MDCموسسه ماین پاکی لیسانس اقتصاد شاه ولی ایوبی

 ریاست عمومی امنیت ملی محصل حقوو احمد فواد شریفی

 ریاست عمومی اداره ملی مبارزه با حوادث بکلوریا یایگل آقا مرز

 موسسه ماین پاکی سترلنگ بکلوریا محمد ظاهر پرسا

                                             تحت نظر:

  پوهنیار دکتور مجیب الرحمن خطیر معاون تخنیکی اداره ملی ستندرد )انسا(
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 منظور شده توسط: شورای عالی ستندرد
 رییس جلسه 

 جاللتمتب استاد محمد سرور دانر معاون دوم ریاست جمهوری

 معاون 
 داکتر نقیب اهلل  فایق رییس عمومی اداره ملی ستندرد )انسا(

 اعضا 

 نجیب اهلل وردا معین عواید وگمرکات وزارت مالیه

 محمد اسمعیل رحیمی معین مسلکی وزارت تجارت وصنایع

کرزی باالعبدلوهاب  معین علمی وزارت تحصیالت عالی  

 داکتر سید ولی سلطان معین پالیسی وزارت ترانسپورت

 احمد جان نعی  معین پالیسی و  پالنگذاری وزارت صحت عامه 

 عبدالقدیر جواد معین مالی و اداری وزارت زراعت ،مالداری وآبیاری

فواید عامهمعین تخنیکی وزارت   دیپلوم انجینر احمد ولی شیر زی 

 دیپلوم انجینر امرالدین سالک معین امور ساختمانی وزارت امور شهر سازی

 سید احمد شاه سادات معین تکنالوپی معلوماتی وزارت مخابرات وتکنالوپی معلوماتی

 سر محقق رحمت گل احمدی معاون اکادمی علوم افغانستان

حفاظت محیط زیست رییس عموم اداره ملی  شهزاده مصطفی ظاهر 

 عبداهلل حبیب زی  شاروال کابل

 احمد توفیق داوری معاون مالی و اداری هیتت عامل اتاو های تجارت وصنایع 

 انجینر سید محرم سادات رییس تخنیکی شاروالی ها ارگان  های محل

 سکرتر: 

 دیپلوم انجینر وسی  قریشی رییس ارزیابی مطابقت وسرپرست معاونیت تخنیکی اداره ملی ستندرد )انسا( 
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 اختصارات

ANSA Afghan National Standards  Authority اداره ملی ستندرد افغانستان 

AS Afghan Standard افغان ستندرد 

TC Technical Committee  تخنیکیکمیته  

IMAS International Mine Action Standard ستندرد بین المللی ماین پاکی 
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 رها سازی زمین

 

 . معرفی۱
مااین هاا و مهماات    اصطالح رها سازی زمین به روناد پاکساازی   

منفجر ناشدۀ باقیمانده از جنگ یا از بین بردن شک و تردید مبنی 

باقیماناده از جناگ    هبر موجودیت ماین ها و مهمات منفجر ناشاد 

توسط سروی غیر تخنیکای، ساروی تخنیکای ویاا فعالیات هاای       

 پاکسازی اطالو میگردد. 

 ثاق وم روند رها سازی زمین باید بار مبناای مادارا و معلوماات    

استوار باشد که در جریان اجارای ساروی غیار تخنیکای، ساروی      

تخنیکی و فعالیت های پاکسازی جمع آوری شده باشند. مادارا  

باید یادداشت گردیده و منحیث حقاایق جهات    مذکورو معلومات 

تصمی  گیری در روند رها سازی زمین بکار برده شوند و همچنان 

نیاز  امور ماین پااکی   در دیتابیس سیست  مدیریت معلومات برای

سسات ماین پاکی کمک میکناد  ودرج گردند. معلومات مذکور با م

تا از ضیاع منابع در ساحاتی جلوگیری نمایند که نباید در پاسخ به 

تقاضای رفع شک و تردید در مورد یک قطعه زمین، بصورت کامل 

 پاکسازی گردند. 

 . هدف۲
افغانستان که در این فصل آن دسته از معیار های امور ماین پاکی 

تذکر یافته اند رهنمود های معیاری روند رها سازی زمین و اصول 

آن بعالوۀ مقتضایات ساروی تخنیکای و ساروی غیار       ه ایمربوط

  تخنیکی را توضیح میدهند. معیار های پاکسازی درفصال هاای   

معیاار هاای اماور مااین پااکی       ۶۶۶۴  و ۶۶۶۰, ۶۶۶۰، ۶۶۶۴

 توضیح داده شده اند.  افغانستان

 . اصطالحات و تعریفات۳

اصطالحات و تعریفات ذیل باید در رابطه با روند رها سازی زماین  

 شوند: بکار برده 

  الف: رها سازی زمین

باه منظاور    "باذل تماام مسااعی معقاول    "این اصطالح به معنای 

شناسایی، مشخص کردن و پاکساازی تماام مااین هاا و مهماات      

باقیمانده از جنگ از طریق سروی غیر تخنیکای،   ه ایمنفجر ناشد

 سروی تخنیکی و/یافعالیت های پاکسازی میباشد. 

 : تمام مساعی معقولب

آنچه را که حد اقل مسااعی قابال    "تمام مساعی معقول"اصطالح 

قبول دانسته میشود توضیح می نماید. این مسااعی شاامل ماوارد    

ی غیار تخنیکای،   ذیل بوده ولی محدود به آن نمای باشاند: سارو   

و  عالماات گااذاریارتباطااات بااا مااردم محاال، سااروی تخنیکاای، 

پاکسازی از طریق توظیف و بکار گیاری مناساب تارین تای  هااو      

وسایل جهت شناسایی و ثبت سااحات خطرنااا ویاا باه منظاور      

باقیمانده از جنگ یاا   ه ایپاکسازی ماین ها / مهمات منفجر ناشد

زماانی تطبیاق    "تمام مساعی معقول"شک مبنی بر آن از ساحه. 

میگردد که تعهد نمودن منابع بیشتر در مقایسه با نتاای  متوقعاه   

 غیر منطقی تلقی گردد. 

  ساحۀ مشکوک خطرناکج: 

ساحل مشکوا خطرناا ساحه یی است که به اسااس موجودیات   

احه شک موجودیت ماین هاا و  شواهد غیر مستقی  در مورد آن س

 مهمات منفجر ناشدۀ باقیمانده از جنگ وجود داشته باشد. 

 خطرناک هتثبیت شد هساحد: 

تدبیت شدۀ خطرناا سااحه یای اسات کاه باه اسااس        ه ایساح

موجودیت شواهد مستقی  موجودیت ماین هاا و مهماات منفجار    

 ناشدۀ باقیمانده از جنگ در آن ساحه ثابت شده باشد.

 سروی غیر تخنیکی : ه

سروی غیر تخنیکی عبارت از جمع آوری و تحلیل اطالعات، بدون 

استفاده از اقدامات تخنیکی، راجع به موجودیات، اناواع، توضاع و    

باقیماناده از   ه ایمحیط ماحول ماین ها و مهماات منفجار ناشاد   

جنگ میباشد تا باشد به صورت بهتر معلوم گردد کاه مااین هاا و    

شدۀ باقیمانده از جنگ در کجا موجود باوده و در  مهمات منفجر نا

شواهد با پروسه های اولویت  یهکجا وجود ندارند، و نیز از طریق ارا

 دهی و تصمی  گیری در مورد رهاسازی زمین کمک صورت گیرد. 

سروی غیر تخنیکی در سراسر کشور توسط تی  هاای   یادداشت:

ای مااین  تای  ها   هخاع سروی غیر تخنیکی اجرا می گردد. هما 

لیت دارناد تاا قبال از ساروی تخنیکای ویاا عملیاات        وپاکی مسا 

پاکسازی در یک منطقه سروی غیار تخنیکای را اجارا نمایناد تاا      

ساحه به اساس معلومات یا شواهد و مدارا جدید دوبااره دساته   

بندی گردیده ویا ه  معلومات حاصله از سروی غیر تخنیکی ملای  

 تاید گردد.   

  سروی تخنیکیو: 

سروی تخنیکی عبارت از یک پروسل متحرا جمع آوری و تحلیل 

اطالعات راجع به موجودیت، انواع، انتشار و محیط ماحول ماین ها 

و مهمات منفجر ناشدۀ باقیمانده از جناگ باا اساتفاده از وساایل     

تخنیکی/نفوذی مناسب مااین پااکی میباشاد تاا باشاد وساعت و       

باقیماناده از جناگ در   موقعیت ماین ها و مهمات منفجار ناشادۀ   

 

۴ 

 ستندرد ملی
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ساحل خطرناا به صورت بهتر معلوم گردیده  و نیز سااحاتی کاه   

در آن ماین ها و مهمات منفجر ناشدۀ باقیماناده از جناگ وجاود    

شواهد با پروسه  ای یهاراندارند نیز مشخص گردند، و نیز از طریق 

های اولویت دهی و تصمی  گیری در مورد رهاسازی زمین کماک  

 صورت گیرد.

 پاکسازی ز: 

در بحث ماین پاکی به وظاایف یاا اقاداماتی     "پاکسازی"اصطالح 

داللت میکند که به منظور برطرف ساختن ویا تخریب تمام مااین  

ها و مهمات منفجرناشدۀ باقیمانده از جنگ از یک منطقل مشخص 

 الی یک عمق مشخص اجرا میشوند. 

 ساحه حذف شده ح: 

یک ساحل مشخصی اسات   به معنای "ساحه حذف شده"اصطالح 

مشاکوا خطرنااا ویاا     هکه در نتیجل سروی غیر تخنیکی سااح 

خطرناا معلوم گردد کاه دارای شاواهدی دال    هساحل تدبیت شد

بر آلوده بودن با ماین ها و مهمات منفجر ناشدۀ باقیمانده از جنگ 

 نمی باشد. 

 ساحه کاهش یافته:  ط

مشخصی است  به معنای یک ساحل "ساحه کاهر یافته"اصطالح 

سروی تخنیکی ساحل مشکوا خطرناا ویاا سااحل    هکه در نتیج

تدبیت شدۀ خطرناا معلوم گردد که دارای شواهدی دال بر آلوده 

باقیمانده از جنگ نمی  ه ایبودن با ماین ها و مهمات منفجر ناشد

 باشد و به تحقیقات یا پاکسازی بیشتر ضرورت ندارد. 

 زمین پاکسازی شده ی: 
به یاک سااحل مشخصای اطاالو      "زمین پاکسازی شده"اصطالح 

میگردد که از طریق تطهیر و/یا تخریب تمام مااین هاا و مهماات    

باقیمانااده از جناگ الای یااک عماق مشااخص     ه ایمنفجار ناشاد  

 پاکسازی شده باشد. 

 بازبینی ساحه ک: 

تاید نمودن موجودیات   هبه معنای پروس "بازبینی ساحه"اصطالح 

ویا عدم موجودیت ماین ها و مهمات به رویت مادارا عینای، در   

 پاال یک ساحل خطرناا گزارش شده با استفاده از دو سگ ماین 

 دارای اعتبارنامه یا یک ماشین دارای اعتبارنامه می باشد. 

 خورد سازی ساحه ل: 

 هسااح  ه ایکاهر اناداز  هبه پروس "خورد سازی ساحه"اصطالح 

گزارش شدۀ خطرناا، در جریان سروی تخنیکی، از طریق جماع  

آوری معلومات مؤثق تر و ارزیابی مناسب ساحه به عالوۀ اقادامات  

 پاال فزیکی چه توسط دست، وسایل میکانیزه ویا سگ های ماین 

 باشد، اطالو میگردد. 

  دارای سطح بلند تهدید هساحم: 

 ه اییا چنادین حصا  ساحل دارای سطح بلند تهدید عبارت از یک 

خطرناا میباشد که در جریان سروی غیر تخنیکی  ه اییک ساح

باقیماناده از جناگ    ه ایموجودیت ماین ها / مهمات منفجر ناشد

در آن تدبیت گردیده ویا معلومات مؤثق دال بر موجودیت ماین ها 

/ مهمات منفجر ناشادۀ باقیماناده از جناگ در سااحل ماذکور در      

 دست باشد. 

 ین تهدید یدارای سطح پا ساحۀن: 

 ه ایین تهدید عبارت از یک یا چندین حصیساحل دارای سطح پا

یک ساحل خطرناا میباشد که در جریان ساروی غیار تخنیکای    

 ه این ماااین هااا / مهمااات منفجاار ناشاادییموجودیاات سااطح پااا

باقیمانده از جنگ در آن تدبیت گردیده ویا معلوماات ناه چنادان    

دقیق بر موجودیت ماین ها / مهمات منفجار ناشادۀ باقیماناده از    

جنگ در ساحل مذکور در دست باشد؛ اما به هر حال ماردم از آن  

ساحه میترسند و بنابر عدم موجودیت معلوماات مؤثاق در حصال    

 و دو دلی میباشند.  استفاده از زمین مذکور دچار تردید

 . روش های رها سازی زمین۴
روش های ذیل بایدحین فعالیت های رهاا ساازی زماین حساب     

 اقتضای امر به کار برده شوند: 

 رها سازی زمین از طریق سروی غیر تخنیکی: الف:

در اینصورت هرگاه از سروی غیر تخنیکی بر بنیاد مادارا کاافی   

ه قابالً سااحل خطرنااا    چنین نتیجه بدست آید که ساحه یی کا 

 ه ایگزارش شده باود حااوی مااین هاا / مهماات منفجار ناشاد       

باقیمانده از جنگ نمی باشد، ویا قسمتی از ساحل خطرناا مذکور 

باقیماناده از جناگ    ه ایحاوی ماین هاا / مهماات منفجار ناشاد    

نمیباشد و بناءً ضرورتی برای اجرای سروی تخنیکای ویاا فعالیات    

های پاکسازی احساس نمای گاردد، در آنصاورت میتاوان سااحل      

 مذکور را حذف نمود. 

 رها سازی زمین از طریق سروی تخنیکی: ب

در این صورت بر اساس یافته هاای ساروی تخنیکای میتاوان باه      

ل پژوهر تخنیکی ساحه بدسات آماده   رویت مدارکی که در نتیج

 ه ایسااح اند بخر هایی از زمین را خورد سازی نموده ویا تماام  

مشااکوا خطرناااا یااا ساااحل تدبیاات شاادۀ خطرناااا را باادون 

 پاکسازی کامل رها نمود. 

 رها سازی زمین از طریق پاکسازی: ج

ه ای ممکن مواردی پیر آید که بعضی قسمت ها ویا تماام سااح  

خطرناا نیازمناد پاکساازی کامال بادون خاورد       ه ایشدتدبیت 

پاکسازی کامال تنهاا در سااحاتی     ه ایسازی و حذف باشد. عملی

 

۰ 
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اجرا میشود که در اثر سروی تخنیکای واقعااً مااین هاا / مهماات      

 منفجر ناشدۀ باقیمانده از جنگ دریافت گردیده باشند. 

رها سازی زمین لطفااً باه    ه ایبرای وضاحت بیشتر راجع به پروس

 "الاف " ه ایمراجعاه کنیاد. ضامیم    "ب"و  "الاف "ضمیمه های 

 ه ایپروسا  "ب" ه ایتمام پروسه باوده و ضامیم   ه ایحاوی نقش

 رها سازی زمین را روی تصاویر شرح میدهد. 

 اصول رها سازی زمین ۱۰۴

رها سازی زمین کاه بایاد در افغانساتان رعایات      ه ایاصول پروس

 یل اند: شوند قرار ذ

الزم است روند پاسخدهی تسلسلی ساروی غیار تخنیکای،    :  الف

سروی تخنیکی و فعالیت های پاکسازی در روند رها سازی زماین  

تا زمانی تعقیب شوند که ماین ها / مهمات موجوده از سااحه دور  

گردیده ویا شک وتردید های مبنی بر موجودیت همچاو خطارات   

ر میساازد تاا   برطرف گردند. این کار کارکنان مااین پااکی را قااد   

ساحه یی را که نیازمند پاکساازی باشاد بصاورت بهتار تشاخیص      

نمایند که در نتیجه استفادۀ معقولتر و موثر تر از منابع ماین پاکی 

  بعماااااااااااااااال خواهااااااااااااااااد آمااااااااااااااااد. 

ه ای در زمان رسیده گی به ساحل مشاکوا خطرنااا/ سااح   :  ب

تدبیت شدۀ خطرناا باید بصورت تدریجی پاساخ داده شاود کاه    

شامل اولویت دادن برای فعالیات هاای ساروی نسابت باه      قاعدتاً 

پاکسازی می باشاد. در بعضای ماوارد ممکان مناساب باشاد کاه        

مستقیماً به کار پاکسازی پرداخته شود اما این روش باید صرف در 

 حاااالت اسااتدنایی مرعاای االجاارا باشااد نااه در شاارایط نورمااال.  

در  معلومااات جمااع آوری شااده از جوامااع متاااثر شااده  بااا   : ج

نظرداشت ضروریات و الویت های زنان، دختران، پسران و مردان و 

سایر منابع باید ثبت و تسجیل گریده و از آن منحیاث حقاایق در   

 روند تصمی  گیری برای رها ساازی زماین اساتفاده بعمال آیاد.      

جوامع متاثر شده باید در تمام مراحل رها سازی زمین دخیال   : د

حاصل گردد که ایجابات کیفی امور  ساخته شوند تا اطمینان شان

  ه ایماین پاکی برآورده گردیده اند و زمین رها شده در واقع بگون

 .ون قابل استفاده میباشدمص

هر نوع معلومات جدید در بارۀ موجودیت ماین ها یا مهماات   :  ه 

باقیمانده از جناگ بایاد در روشانی مادارا باه      ه ای منفجرناشد

دست آمده از طریق سروی هاای تخنیکای و یاا غیار تخنیکای و      

 تحلیل اطالعات دست داشاتل ذیاربط باه سااحه ارزیاابی گردناد.       

ثاق باودن   وساحات خطرنااا بایاد باه اسااس موجادیت و م     :  و

اطالعات و مستقی  و غیر مستقی  بودن آنها به ساحات مشاکوا  

 خطرناا و ساحات تدبیات شادۀ خطرنااا دساته بنادی شاوند.       

ساحات غیر قابل دسترس ویا ساحاتی که معلوماات انادکی در   ز : 

مورد آنها در دسترس است نباید فوراً به حیث سااحات مشاکوا   

سته بندی گردند، بلکه خطرناا یا ساحات تدبیت شدۀ خطرناا د

الزم است هر نوع تالش های ممکنه جهت جماع آوری اطالعاات   

مستقی  و غیر مستقی  مورد نیاز به خرج داده شود تا معلوم گردد 

که آیا ساحه باید تحت نام سااحل مشاکوا خطرنااا نامگاذاری     

 گاااااردد ویاااااا سااااااحل تدبیااااات شااااادۀ خطرنااااااا.    

این هاا یاا مهماات    در حالیکه ترس از موجودیت احتماالی ما  :  ح

باقیمانده از جناگ  ممکان باعاث دوری اختیاار      ه ایمنفجر ناشد

نمودن مردم از آن ساحات گردد، ترس در نفس خود منحیث یک 

مدرا مؤثق دال بر آلوده گی ساحه مدار اعتبار نیست. الزم است 

قبل از آن که یک ساحه به حیاث سااحل مشاکوا خطرنااا یاا      

ه بندی شود، مؤجه باودن تارس   ساحل تدبیت شدۀ خطرناا دست

 مذکور توسط دالیل اثبات گردد.

رهاسازی زمین معنایر آن اسات کاه    ه ایثر پروسواجرای م:  ط

ساحه ی که کار پاکسازی آن باقی مانده است بصورت دقیق معین 

گردیده است، بنابر آن باعث استفادۀ اقتصادی تر از وساایل مااین   

جماع   ه ایپاکی میگردد. عملیات پاکساازی در واقاع یاک پروسا    

آن سااحل   ه ایآوری اطالعات نیز شمرده می شود زیارا در نتیجا  

ده به خوبی مشخص می گردد و امکان آن را میسر مای ساازد   آلو

ثر اتخااذ  وزمان توقف مااین پااکی یاک تصامی  ما      ه ایکه در بار

 گردد.

زمین باید صرف زمانی حذف گردد، کاهر یابد ویاا ها  باه    :  ی 

 ه ایپاکسازی تعقیبی تسلی  داده شود که بعد از اجرای یک پروس

معتبر و خوب تسجیل شده و مبتنای بار مادارا بارای اساتفاده      

 مصون دانسته شود. 

ذکاور و   ه ایالزم است مشارکت مردم محل به شامول طبقا    ک:

رهاسازی زمین تأمین گاردد تاا    ه ایاناث در مراحل اساسی پروس

زمین پاس از رهاساازی ماورد اساتفاده      اطمینان حاصل گردد که

 قرار خواهد گرفت. 

 ارتباط دادن نوع خطر با ساحات ۲۰۴

ارتباط دادن نوعیت مشخص خطر با ساحات مشاکوا خطرنااا/   

ساحات تدبیت شدۀ خطرناا مانند ماین های ضد پرسونل، مااین  

 ه ایهای ضد تانک، مهماات خوشاه یای، مهماات منفجار ناشاد      

باقیمانده از جنگ ویا ترکیبی از انواع مختلف فوو الذکر اطمیناان  

که در گزارشات چگونگی آلاوده گای مانعکس میگاردد.      می دهد

شناسایی و ارتباط دادن انواع خطر ها با ساحات یکی از مه  ترین 

حقایقی است که باید در گزارش ساحات خطرناا تحات پوشار   

قرار گیرد تا تصامی  مبنی بر اولویت دهی را از نقطه نظر منعکس 
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ایاد. در  ساختن خطارات متوجاه باه منااطق متضارر حمایات نم      

مواردی که معرفی نمودن یک سااحه باه حیاث سااحل مشاکوا      

خطرناا قابل توجیه بوده اما مدارا کافی بارای تعیاین نوعیات    

خطرات وجود نداشته باشند، در آنصورت باید ناوع خطار باه ناام     

 گزارش و ثبت گردد.  "شناخته نشده"

 تعیین سرحدات ساحۀ خطرناک ۳۰۴

پاکی افغانستان الزم است سرحدات مطابق به اصول پروگرام ماین 

ساحات مشکوا خطرناا و ساحات تدبیت شدۀ خطرناا ه  در 

جریان سروی غیر تخنیکی و ه  در جریان سروی تخنیکی و 

 ه ایعملیات پاکسازی تعیین و تدبیت گردند. سرحدات ساح

تدبیت شدۀ خطرناا باید به اساس مدارا مستقی  دال بر 

نفجر ناشدۀ باقیمانده از جنگ و نیز موجودیت ماین ها/ مهمات م

قسمت های همجوار و اطراف آن در زمین جائیکه در روشنایی 

تحلیل مشخصات آلوده گی مختص به محل مذکور احتمال قوی 

موجودیت ماین ها/ مهمات منفجر ناشدۀ باقیمانده از جنگ وجود 

داشته باشد تعیین و تدبیت گردند. ساحاتی که صرف دارای 

ه ای مستقی  موجودیت ماین ها / مهمات منفجر ناشد شواهد غیر

باقیمانده از جنگ هستند ساحات مشکوا خطرناا نامیده می 

شوند. در همل موارد الزم است سرحدات به اساس تحلیل مدارا 

و اطالعات تعیین شوند تا از شامل ساختن ساحات اضافی 

 خودداری صورت گیرد. 

ملیات رها در ع مین ارتباط با مردم محلا. ت۵

 سازی زمین

امور ماین پاکی افغانستان تامین  ۶۰۶۴طبق معیار های شماره 

ارتباطات با مردم محل، سه  دادن به مردم محل از لحاظ تبادل 

ماین پاکی و مردم محل در جریان  ه ایسسومعلومات میان م

عملیات رها سازی زمین از اهمیت زیادی برخوردار است. این کار 

ماین پاکی کمک می کند تا شواهد و معلومات  ه ایسسوبه م

ثق را به دست آورده و به رویت آنها تصامی  مقتضی را اتخاذ وم

نماید. تامین ارتباط با مردم محل ذهنیت آنها را در پیوند با 

عملیات رها سازی زمین روشن ساخته و برای شان اطمینان می 

رای استفادۀ دهد که شرایط شان برآورده خواهد گردید و زمین ب

مفید به گونل مصئون و مؤثر به آنها واگذار خواهد گردید.  روی 

این ملحوظ مؤسسات ماین پاکی مکلفیت دارند تا در امور سروی 

و فعالیت های پاکسازی با مردم محل مشوره نموده و آنها را در 

امور مذکور بگونل کامل و شامل دخیل سازند. البته منظور از 

محل سه  دادن به اقشار مختلف جامعه  دخیل ساختن مردم

بشمول مردان، پسران، زنان و دختران با در نظرداشت محدودیت 

های فرهنگی حاک  بر محل میباشد. الزم است از اعضای مناسب 

اهالی محل مشوره گرفته شده و نیز در صورت حذف نمودن 

ساحل خطرناا امضای آنها در گزارش حذف زمین گرفته شود. 

 50.52معیار های شماره  "ب"ومات بیشتر به ضمیمل برای معل

 امور ماین پاکی افغانستان مراجعه کنید. 

 . معیار ها برای رها سازی زمین۶
معیار هایکه باید قبل از رها سازی زمین برآورده شوند نظر به 

شرایط محلی فرو می کنند اما سطح اطمینان مورد نیاز از بابت 

ا و مهمات منفجر ناشدۀ باقیمانده از اینکه زمین از وجود ماین ه

جنگ پاا است یکسان باقی می ماند، خواه ساحه حذف شده 

باشد، خواه خورد سازی شده، بازبینی شده ویا ه  پاکسازی شده 

ریاست انسجام باشد. اشتراا و به توافق رسیدن دست اندرکاران 

کننده( در  و مؤسسات ماین پاکی تطبیق وهمتهنگی تطهیر ماین

وجود آوردن معیار های قابل پذیرش نقر کلیدی دارند. به  به

صورت عموم، زمانی گفته شده می تواند که معیار های رها سازی 

 زمین برآورده شده اند که بتواند نشان داد که: 

در ساحاتی که هیچ نوع شواهد و مدارا دریافت نگردیده  الف(

ه اگر واقعاً ماین اند، به اندازه یی مساعی به خرج داده شده باشد ک

ها یا مهمات در ساحه وجود می داشتند، در اثر این مساعی کشف 

 می شدند؛ 

( در ساحاتی که شواهد و مدارا دال بر موجودیت ماین ها یا ب

مهمات دریافت گردیده اند، به اندازه یی مساعی به خرج داده شده 

حه باشد که اگر ماین ها یا مهمات دیگری از این قبیل ه  در سا

وجود میداشتند حتماً کشف و خندی میشدند )با در نظرداشت 

 حدود معین(. 

. اطمینان باالی زمین حذف شده، خورد سازی ۷

 شده، بازبینی شده و پاکسازی شده

قبل از آن که ساحه حذف، خورد سازی یا بازبینی شده ویا به 

بلند حیث زمین پاکسازی شده قبول گردد، باید با اعتماد بسیار 

ثابت شود که هیچ نوع شواهد مبنی بر این امر که در ساحه ماین 

باقیمانده از جنگ باقی مانده اند  ه ایها یا مهمات منفجر ناشد

وجود ندارند. این اطمینان صرف زمانی حاصل شده می تواند که 

تمام مساعی معقول جهت دریافت اینکه آیا زمین هنوز ه  با 

باقیمانده از جنگ آلوده است  ه ایاشدماین ها یا مهمات منفجر ن

یا خیر به خرج داده شده باشند و در دریافت شدن ماین ها و 

 مهمات مذکور پاکسازی شده باشند. 
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 "تمام مساعی معقول"به خرج دادن   ۱۰۷
به سطحی از تاالش هاای اطاالو     "تمام مساعی معقول"اصطالح 

اطمیناان از  می گردد که باید برای به دست آوردن سطح مطلوب 

بازدهی یک سیست  به کار برده شوند. تقریباً همل مساعی مرباوط  

به شناسایی زمین خطرناا و پروسه های حذف، خورد سازی ویاا  

پاکسازی متعاقب آن بستگی باه جماع آوری، پروساس نماودن و     

تحلیل معلومات دارند تا به کمک آنها معلوم گردد کاه مااین هاا/    

یمانده از جنگ عمدتاً در کجا موقعیت باق ه ایمهمات منفجر ناشد

دارند )و در کجا موقعیت ندارند( و کدام قسامت هاا ایجااب باذل     

 مساعی بیشتر را می نمایند. 

در عرصل ماین پاکی به معنای تالش هایی  "تمام مساعی معقول"

است کاه منطقاًا میتاوان توقاع آن را داشات تاا ساطح مطلاوب         

، خاورد ساازی شاده،    اطمینان حاصل شود که زمین حذف شاده 

بازبینی شده و پاکسازی شده با در نظرداشات حادود مشاخص از    

وجود ماین ها و مهمات منفجار ناشادۀ باقیماناده از جناگ پااا      

گفته می شوند که بتاوان   "معقول"گردیده است. تالش ها زمانی 

منطقاً یا از روی استدالل منطقی ثابت ساخت که مساعی کاه باه   

ر صاورت موجودیات مااین هاا و مهماات      خرج داده شده بودند د

باقیمانده از جناگ میتوانساتند آنهاا را کشاف و      ه ایمنفجر ناشد

خندی نمایند و نیاز در ماواردی کاه همچاو مااین هاا و مهماات        

دریافت گردیده بودند مساعی متذکره برای کشف و خندی ساازی  

 تمام آنها کافی میبودند. 

ساازی متعاقاب    در حصل حذف، خاورد ساازی، باازبینی یاا رهاا     

پاکسازی ساحه یی که قبالً به حیث ساحل خطرناا ثبت شده بود 

به خرج داده شاده   "تمام مساعی معقول"زمانی میتوان گفت که 

ثق جمع آوری شده باشند که واند که معلومات و مدارا کافی و م

بر بنیاد آنها بتوان با اطمینان نتیجه گیری نماود کاه دیگار هایچ     

ه ای جودیت ماین ها و مهماات منفجار ناشاد   شواهدی دال بر مو

باقیمانده از جنگ در ساحه وجود ندارند. بارای رسایدن باه ایان     

سطح اطمینان به تحلیل اطالعات به اساس یافته هاای ساروی و   

 عملیات پاکسازی ضرورت است.   

شامل موارد ذیل بوده ولی محدود به آنهاا   "تمام مساعی معقول"

 نمی باشد: 

منابع معلومات ذیاربط باه    ه ایشناسایی و دسترسی به هم  الف:

شمول زنان، دختران، پسران و مردان، همچناان ماواد تااریخی و    

 تحلیلی؛

ثر وایجاااد و حفاان و نگهداشاات سیساات  هااای مناسااب و ماا:  ب

 مدیریت معلومات؛

ثر مدیریت وایجاد و حفن و نگهداشت سیست  های مناسب و م: ج

 کیفیت؛

های عملی مناسب، استفاده از منابع و طرزالعمل  اجرای فعالیت:  د

های شایسته جهت تعریف، تحلیل و پاسخدهی به شواهد آلوده گی 

 با ماین ها و مهمات؛

 نظارت از اجراآت در زمینال رهاا ساازی زماین و بهباود آن در       :ه

 روشنی نتای  نظارت؛

نظارت از کیفیت ساحات حاذف شاده، خاورد ساازی شاده و        و:

پاکسازی شده و اتخاذ تادابیر باه منظاور بهباود ایان پروساه در       

 روشنی نتای  این نظارت؛ 

ایجاد و تداوم سیست  های ارتباطی مناسب و مؤثر تا اطمینان   ز:

رها سازی زماین را درا   هحاصل گردد که دست اندرکاران، پروس

 فااااق نمااااوده و آن را ماااای پذیرنااااد.   نمااااوده، بااااا آن توا 

 موارد ذیل باید تعریف گردند: 

سطح منطقی مساعی مورد نیاز بارای تحقیاق، جماع آوری،     الف:

گزارش دهای و تحلال شاواهد و مادارا موجودیات مااین هاا و        

 باقیمانده از جنگ؛  ه ایمهمات منفجر ناشد

معیار های عینی بارای ارزیاابی و انادازه گیاری ارزش تماام      :  ب

 معلومات سروی غیر تخنیکی از نقطه نظر سروی؛

معیار ها برای مقدار و معتبر بودن معلومات ماورد نیااز بارای      ج:

 رسیدن به نتای  سروی.

 مدیریت کیفیت ۲۰۷

اطمینان از کیفیت روند رها سازی زمین باید ه  از طرف مؤسسل 

 ریاست انسجام وهمتهنگی تطهیر مااین ماین پاکی و ه  از طرف 

گردد. از جریان سروی های غیار تخنیکای، ساروی هاای      حاصل

سساات  وتخنیکی و فعالیت های پاکسازی باید نظارت بعمل آید. م

ماین پاکی مکلف اند تا طرزالعمل های عملیاتی معیااری کنتارول   

کیفیت و تضمین کیفیت داخلی شانرا در مطابقت باا معیاار هاای    

 نمایند. امور ماین پاکی افغانستان تنظی   ۶۰۶۴شماره 

هرگاه بعد از تسلی  دهی زمین به استفاده کننده گان آن مادارا  

مبنی بر دریافت ماین هاا و مهماات باقیماناده در سااحه بدسات      

آیند، یک تی  واکنر سریع مجهز با وساایل ماورد نیااز بایاد باه      

اسرع وقت به ساحه فرستاده شود تا ماین ها و مهمات باقیمانده را 

د تحقیقاات شافاف در ماورد علات     پاکسازی نمایند و همچنان بای

اینکه چرا ماین ها ویا مهمات در ساحل مذکور شناسایی، دریافات  

و پاکسااازی نگردیااده بودنااد، بااه راه انداختااه شااوند. نتااای  ایاان 

تحقیقات باید یادداشت گردیده و اگر تجربه یای حاصال گردیاده    
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باشد باید با پروگرام امور ماین پااکی افغانساتان شاریک سااخته     

 . شود

 . حق مالکیت زمین۸
رها سازی زمین باعث افزایر ارزش زمین می شود که این امر به 

نوبل خود می تواند منجر به غصب زمین و منازعاات روی ملکیات   

زمین گردد. الزم است عملیات رها سازی زمین به شیوه یی اجارا  

شود که از مساعد ساختن زمینه برای منازعات روی ملکیت زمین، 

مین و استفاده از زمین برای غصب زمین، از بین بردن سرحدات ز

مقاصد غیر قانونی مانند کشت مواد مخدر و استخراج غیر قاانونی  

منابع طبیعی جلوگیری گردد. مؤسسات ماین پاکی مکلف اند تا از 

طریق برقرار ساختن ارتباطات نزدیک با مردم محل قبل از اجرای 

 هر نوع عملیات رها سازی زماین از احتماال باروز منازعاه بااالی     

 زمین در نتیجل پاکسازی آن مطلع باشند. 

در صورتی که زمین تحت منازعه قرار داشته باشد ویا احتماال آن  

برود که بعد از رها سازی مورد منازعه قرار خواهد گرفات، اجارای   

سساات  وهر نوع عملیات رها سازی همچو زمین ها ممنوع است. م

سایل مرباوط  ماین پاکی مکلف اند تا اطمینان حاصل نمایند که م

به منازعات زمین در طرزالعمل های عملیاتی معیاری رهاا ساازی   

مااین پااکی    ه ایزمین شان درج بوده و نیز زمانی که یاک پاروپ  

برنامه ریزی می شود، طرزالعمل های مذکور باید حاوی رهنماایی  

ها برای اقدامات ضروری جهت حل معضالل حاق مالکیات زماین     

 باشند.

 . ثبت اسناد۹

اسااناد سااروی غیاار تخنیکاای، سااروی تخنیکاای و فعالیاات هااای 

پاکسازی انجام شده در تمام طول پروسل رها ساازی زماین بایاد    

امور  ۶۸۶۰بگونل درست و در مطابقت با احکام معیار های شماره 

ماین پاکی افغانستان ثبت و تسجیل گردند. معلومات گزارش شده 

مااین پااکی درج    باید در سیست  مادیریت معلوماات بارای اماور    

 گردند. 

 . بررسی تاثیرات پس از ماین پاکی ۱۰

سساات مااین   وبررسی تاثیرات پس از ماین پاکی باید یا توساط م 

پاکی دخیل در کار رها سازی زمین انجاام شاود ویاا ها  توساط      

صاورت گیارد. ایان کاار     ریاست انسجام وهمتهنگی تطهیر مااین  

 کاهر دهد.  میتواند خطر ممکنل باقیمانده در ساحه را

هرگاه یافته های بررسی تاثیرات پس از مااین پااکی بار مادارا     

مبنی بر موجودیت ماین ها و مهمات باقیماناده در سااحه داللات    

کنند، یک تی  واکنر سریع مجهز با وسایل ماورد نیااز بایاد باه     

اسرع وقت به ساحه فرستاده شود و همچنان باید تحقیقات شفاف 

نامطلوب به راه انداخته شوند. نتای  ایان   در مورد علت این معضلل

تحقیقااات بایااد بصااورت درساات منحیااث تجااارب بدساات آمااده 

 یادداشت شوند. 

. مسؤولیت وقوع حادثات پسس از رهسا سسازی    ۱۱

 زمین

سساات  وبه تعقیب عملیات رها سازی زمین که توسط هر یک از م

ماین پاکی در مطابقت با مقتضیات معیار هاای اماور مااین پااکی     

افغانستان و طرزالعمل های عملیاتی معیاری داخلی منظاور شاده   

انجاام شاده باشاد،    ریاست انسجام وهمتهنگی تطهیر ماین توسط 

مربوطه نباید در قبال مرگ و مجروحیت های ناشی از  ه ایسسوم

ول وناشدۀ باقیمانده از جنگ مسا  انفجار ماین ها یا مهمات منفجر

شناخته شوند بخصوع در ساحاتی که هیچ نوع شواهد موجودیت 

ماین ها یا مهمات منفجر ناشدۀ باقیمانده از جنگ گزارش و ثبات  

نگردیده باشد، مگر اینکه از طریق تحقیقات مفصل ثابت گردد که 

مؤسسل ماین پاکی مربوطه در برآورده سااختن مقتضایات معیاار    

امور ماین پاکی افغانستان و طرزالعمل های عملیاتی معیاری  های

منظور شده توسط مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانستان ناکام 

 بوده است. 

باید یک هیت تحقیقاتی را ریاست انسجام وهمتهنگی تطهیر ماین 

جهت بررسی تخنیکی شرایط و حاالت حادثات پس از رها ساازی  

امیمی کاه در ماورد مساؤولیت یاا عادم      زمین مؤظف نمایند. تص

مسؤولیت مؤسسل ماین پاکی در قبال حادثاات پاس از رهاساازی    

زمین اتخاذ میگردند باید بر بنیاد حقاایق و واقعیات هاای عینای     

ماین پاکی در جریاان کاار از    هسسواستوار باشند. در صورتی که م

 رهنمود های معیاری رها سازی زمین پیروی نموده و تمام مساعی

ه ای سسا وولیت مومعقول را به خرج داده باشاد، در کااهر مسا   

 مذکور در قبال حادثه یی که رخ داده است مفید واقع میگردد.

. رهسسا سسسازی زمسسین در سسساحات دارای خطسسر ۱۲

 باقیمانده از جنگ ه ایمهمات منفجر ناشد
الزم است در جریان روند رهاسازی تمام ساحات متروا ملوث باا  

عاین اصاول بشامول ساروی هاای غیار        (AIED)مواد منفجره 

 تخنیکی، سروی های تخنیکی و فعالیت های پاکسازی تطبیق 

گردند. اتخاذ تصمی  برای رها سازی زمین با استفاده از یک روش 

مناسب در جریان پاکسازی ساحات جنگی کاه ماواد منفجاره در    

سااحات  روی زمین قرار دارند یک کار آسان است؛ اما این کار در 

جنگی که ساحات منفجره در زیر زمین قرار دارند یک کار مشکل 

است فلهذا تمام روش های رها ساازی زماین در سااحات جنگای     

باید به اسااس تحلیال مادارا و معلوماات جماع آوری شاده در       

جریان ساروی غیار تخنیکای، ساروی تخنیکای و فعالیات هاای        
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ع به معیاار هاای   پاکسازی استوار باشند. برای معلومات بیشتر راج

باقیمانده از جنگ به معیار های  ه ایپاکسازی مهمات منفجر ناشد

 امور ماین پاکی افغانستان مراجعه کنید.  ۶۶۶۰و  ۶۶۶۰شماره 

رها سازی ساحات که با ماین هسای پراننسده   . ۱۳

 ملوث اند

امکان دارد ماین ها در یک ساحه بصورت پراگنده جاساازی شاده   

نوع خطوط واضح ماین گذاری وجود نداشاته  باشند طوریکه هیچ 

باشند که این موضوع بیشتر در خصوع ساحات ملاوث باا مااین    

های ضد تانک صدو میکناد. در چناین ماوارد تشاخیص نماودن      

ین تهدیاد و سااحات دارای ساطح بلناد     یساحات دارای سطح پاا 

تهدید توسط سروی های غیر تخنیکی و سروی های تخنیکای یاا   

کدام حصل ساحل تدبیات شادۀ خطرنااا فعالیات      اینکه دقیقاً در

های پاکسازی صورت گیرد، شاید امکان نداشته باشد. بنااءً شااید   

الزم باشد که تمام ساحل تدبیت شدۀ خطرناا پاکسازی گردد تاا  

تمام شک و تردید های مبنی بر وجود ماین ها و مهماات منفجار   

 ناشدۀ باقیمانده از جنگ مرفوع گردند.

 ا و مکلفیت هالیت هومس. ۱۴
ولیت هاا و مکلفیات   ومسا ریاست انسجام وهمتهنگی تطهیر ماین 

 های ذیل را به دوش دارد: 

سسات ماین پااکی کاه قابلیات رهاا     واعطای اعتبار نامه به م الف:

سازی زمین از طریق ساروی هاای غیار تخنیکای، ساروی هاای       

 تخنیکی و فعالیت های پاکسازی را دارا می باشند. 

حفن و نگهداشت دیتابیس ملی با استفاده از معلومات جماع    ب:

 آوری شده از طریق روند رها سازی زمین. 

حصول اطمینان از کیفیت روند مذکور تاا یقینای گاردد کاه       ج:

روند رها سازی زمین بصاورت مصائون، ماؤثر و مدمار باه انجاام       

 رسیده است. 

 ل اند: سسات ماین پاکی قرار ذیولیت ها و مکلفیت های مومس

 

ریاست انسجام وهمتهنگی تطهیر مااین  از کسب اعتبار نامه : الف

جهت اجرای سروی های غیر تخنیکای، ساروی هاای تخنیکای و     

 فعالیت های پاکسازی.

پیروی از طرح رها سازی زمین در جریاان ساروی و فعالیات    :  ب

 های پاکسازی. 

فعالیت تدوین طرزالعمل های عملیاتی معیاری برای سروی و   ج:

 های پاکسازی.

تدوین هدف کاریی که موازنه جندری را از طریاق ساهمگیری    : د

زنان، مردان، دختران و پسران در فرصت های پروگرام و ضروریات 

 و الویت های مستفید شوندگان تضمین نماید. 

 تهیل مواد آموزشی بمنظور آماوزش پرساونل مربوطاه کاه در      :ه

 بخر های سروی و پاکسازی فعالیت دارند. 

بکار گماشتن گروپ فرماندهی و آمرین آموزش دیده و با تجربه : و

ثریت و مدمریت کار رها سازی زماین  وجهت حصول اطمینان از م

 از طریق سروی و پاکسازی. 

ریاست درخواست گزارشدهی و فراه  سازی تمام اسناد حسب : ز

 انسجام وهمتهنگی تطهیر ماین 

نزدیک با اجتماعاات متااثر شاده در    برقرار ساختن ارتباطات   ح:

 رابطه با اتخاذ تصامی  مبنی بر سروی و پاکسازی. 

طرح و ایجاد میکانیزم های مناسب جهت تضامین کیفیات و     ط:

 کنترول کیفیت برای فعالیت های سروی و پاکسازی. 
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50.50معیار های امور ماین پاکی افغانستان  – "الف" ه ایضمیم  
 نقشه پروسه رها سازی زمین 
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 معیار های امور ماین پاکی افغانستان – "ب" ه ایضمیم
 نمایش گرافیک سروی غیر تخنیکی، سروی تخنیکی و عملیات پاکسازی

 
 

 

 
 

 :0شکل 

 مشکوا خطرناا اصلی را که در دیتابیس ثبت شده است، نشان می دهد. ه ایعکس یک ساح این

 

 
 

 

 :2شکل 
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 ند، نشان داده می شوند.اتدبیت شدۀ خطرناا که در نتیجل سروی غیر تخنیکی تشخیص گردیده  ه ایدر این عکس سرحدات احتمالی ساح

 
 

 :3شکل 

جرا شده توسط تی  ماین پاکی أ اتدبیت شدۀ خطرناا قبلی را که از طریق یک سروی غیر تخنیکی جدید ه ایاین عکس سرحدات جدید ساح

  تدبیت شده اند، نشان می دهد.

 

 
 

 : 4شکل 
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خطرناا دارای تهدید بلند از طریق سروی غیر تخنیکی )کاوش نقاط مورد نظر( با استفاده از  ه ایاین تصویر نشان می دهد که باالی ساح

  ماشین آالت دستی یا نفوذی به منظور تدبیت سرحدات ساحل خطرناا حقیقی جهت پاکسازی کامل آن، کار صورت می گیرد.

 

 

 : 0شکل 

 خطرناک حقیقی بعد از تحلیل یافته های سروی تخنیکی نشان داده شده اند.  ه ایدر این تصویر سرحدات مشخص شدۀ ساح
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 :6شکل 

خطرناا حقیقی و تصمی  احتمالی تی  مبنی بر بازبینی قسمت هایی از اطراف سرحدات ساحل خطرناا  ه ایاین تصویر پاکسازی کامل ساح

 حقیقی را نشان می دهد. 
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 : 7شکل 

در ساحل آلوده با ماین های  پالدارای سطح پائین خطر با استفاده از وسایل دستی یا سگ های ماین  ه ایتصویر کاوش سیستماتیک ساحاین 

ضد پرسونل و وسایل دستی یا سگ های ماین یاب در هردو نوع ساحات آلوده با ماین های ضد پرسونل و ساحات ضد تانک را نشان می دهد. 

ای تی  امکان دسترسی و پیشروی در حصص مختلف ساحه جهت جمع آوری شواهد بیشتر برای اتخاذ تصامی  بهتر را کاوش سیستماتیک بر

 فراه  می نماید. 

 
 

 : 8شکل 

سروی تخنیکی سیستماتیک، تی  تصمی  گرفت تا عملیات پاکسازی کامل را در یک یا چندین  ه ایاین تصویر نشان می دهد که در نتیج

قسمت مشخص ساحه با استفاده از وسایل دستی انجام داده و نیز بازبینی بعضی ساحات دیگر را با استفاده از سگ های ماین یاب در ساحالت 

وده با هردو نوع یعنی ماین های ضد پرسونل و ماین های ضد تانک اجرا نمایند. آلوده با ماین های ضد پرسونل و ماشین آالت در ساحات آل

بقیه ساحات را میتوان پس از تحلیل اطالعات به دست آمده از سروی تخنیکی و عملیات پاکسازی، خورد سازی نمود. تی  مذکور می تواند در 

ماشین آالت ویا پاکسازی کامل توسط وسایل مربوطه، تصمی  به عدم خورد  ساحات آلوده با ماین های ضد تانک به عوض بازبینی با استفاده از

 سازی ساحات باقیمانده اتخاذ نماید. 
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 ماخذ:
بین المللی ماین پاکی ستندرد های    
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