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د افغانستان اسالمی جمهوریت
 د ستندرد ملی اداره " انسا "



ستندرد ملی
تخریب مهمات و مواد انفالقیه 

سال931۶

حق طبع ونشر محفوظ است

.ستندرد ملی تخریب مهمات و مواد انفالفیه ماین پاکی براساس ستندرد بین المللی ماین پاکی ا قتباس و تدوین گردیده است
The National Standard of Explosive Ordnance Disposal Mine Action has been adopted from
the standard of IMAS.
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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
ماده نه قانون ستندرد و طرزالعمل فعالیت کمیته ﻫای تخنیکی صورت میگیرد.
کمیته ﻫای تخنیکی تدوین ستندرد متشکل از ادارات ذیربط دولتی ،سکتور خصوصی ،مراجع علمی و اکادمیک میباشند .تدوین یاک ساتندرد
ملی بر اساس درخواست یکی از جوانب ذیربط و یا اولویت بندی کمیته در دستور کار کمیته تخنیکی شامل میگردد .مسوده ستندرد ﻫای ملی
توسط گروپ ﻫای کاری موظف در مطابقت با یکی از ستندرد ﻫای بین المللی در ﻫمین زمینه که در کمیته تخنیکی بر آن توافا شاده باشاد
ترتیب شده و متعاقباً مسوده ابتدایی در کمیته تخنیکی مورد بحث قرار گرفته نهایی میشود .ﻫرگاه تعدیالت و تحریفات عمده در ستندرد باین
المللی رونما نگردیده باشد جهت کسب منظوری از طری داراالنشای ستندرد به شورای عالی ستندرد تقدی میگردد .ﻫرگااه در ساتندرد باین
المللی تعدیالت و تحریفات عمده وجود داشته باشد برای مدت شصت یوم جهت نظر خواﻫی به نشر میرساد .ساتندرد ملای بعاد از منظاوری
شورای عالی ستندرد طبع و نشر گردیده و ﻫکذا شامل مجموعه ستندرد ﻫای ملی افغانستان میشود.
ستندرد ملی تخریب مهمات و مواد انفالقیه در کمیته تخنیکی ملی تدوین ستندرد ﻫای ماین پاکی( )ANSA/TC16تدوین گردیده است.
متن یک ستندرد ملی در کل یا قسماً میتواند در مقررات تخنیکی مربوطه شامل گردد .اما باید اطمینان حاصل شود که آخرین چاپ ساتندرد
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.
ح چاپ و نشر ستندرد ﻫای ملی برای اداره ملی ستندرد محفوظ بوده و تنها نسخه اصلی ستندرد که از اداره ملای ساتندرد خریاداری شاده
باشد مدار اعتبار بوده و بر آن استناد شده میتواند.
اداره ملی ستندرد در قبال استفاده از نسخه ﻫای منسوخ یا تعدیل شده ستندرد ملی افغانستان از جانب نهاد ﻫای دولتی و غیر دولتی ﻫیچگونه
مسولیت ندارد.

الف
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مقدمه
بدینساو باه پیماناه ای وسایع ماورد اساتفاده قارار گرفتاه اناد .نیارو ﻫاای روسای و
ماین ﻫا در افغانستان از آغاز جنا ﻫاای ساال
نیروﻫای افغانی که از حمایات نیارو ﻫاای روسای برخاوردار بودناد عمادت ًا مااین ﻫاای ضاد پرساونل را فارش نماوده در حالیکاه مجاﻫادین
بمنظااور مختاال ساااختن جریااان ساایر و حرکاات تانااک ﻫااا و وسااایط نقلیاه قااوای روساای و دولاات آنزمااان از ماااین ﻫااای ضااد تانااک کااار
میگرفتند .استفاده از ماین ﻫاای ضاد پرساونل و ضاد تاناک درجریاان جنا ﻫاای داخلای بعاداً نیاز باه شادت اداماه یافات کاه بااال ر از
حاد ه یازدﻫ سپتامبر ،عملیات نظامی قاوای ایا تالف باین المللای نیاز باعاث تاراک ﻫار چاه بیشاتر مهماات باقیماناده از جنا در کشاور
گردیااد .آلااودگی وساایع کشااوربه ماااین ﻫااا ومهمااات باقیمانااده ازجن ا  ،ت اا یرات ناااگوار قاباال مالحظ اه اجتماااعی و اقتصااادی را بهمااراه
داشت .موجودیت ماین ﻫاا باعاث کااﻫر زراعات ،افازایر ﻫزیناه ترانساپورت و ایجااد مواناع فاراراه بازگشات عاودت کننادگان و اساتقرار
مجاادد آنهااا گردیااد .باارعالوه تاسیسااات عامااه از قبی ال مکاتااب ،مراکااز صااحی  ،فابریکااات ،وﻫاازار ﻫااا ﻫکتااار زمااین زراعتاای بااه ساابب
موجودیت ماین ﻫا از استفاده باز ماندناد  .مااین ﻫاای وساط و کناار جااده کاه توساط نیارو ﻫاای درگیار باه ﻫادف جلاوگیری از پیشاروی
جناح مقابل کارگذ اری شده بودناد منجار باه ایجااد محادودیت ﻫاای جادی در ترانساپورت گردیاده انتقاال اماوال وﻫمچناان تاا یرات ساو
باااالی انسااان هاگردیده وباعااث کشااته شاادن و زخماای شاادن تعااداد قاباال مالحظااه انسااانها نیزگردیااد .باوصااف پیشاارفت ﻫااای چشاامگیری
درعرصه ماین پاکی ،در حاال حاضار افغانساتان ﻫناوز ﻫا یکای از کشاور ﻫاای دارای بلناد تارین ساط آلاودگی باا مااین و ماواد منفجار
متااری ساااحات ملااو بااا ماااین زناادگی میکننااد .ﻫشااتاد فیصااد ساااحات
ناشااده میباشااد .باایر از یااک میلیااون افغااان در فاصااله
باقیمانااده ملااو بااا ماااین و مهمااات باقیمانااده از جنا زمااین ﻫااای زراعتاای را از دسااترس خااارج ساااخته انااد کااه یااک مااانع عمااده در
کشوریکه حدود فیصاد ماردم در ساکتور زراعات مصاروف میباشاند ،پنداشاته میشاود .یاک قسامت عماده سااحات ملاو باا مااین در
متری زیربناﻫای مه مانند سیسات ﻫاای آبیااری ،سار ،ﻫاا ،مراکاز صاحی ،کماج ﻫاای بیجاا شادگان داخلای ،میادان ﻫاای
فاصله
ﻫااوایی ،لااین ﻫااای باار و پاال ﻫااا موقعیاات دارنااد .بمنظااور ارای اه خاادمات ماااین پاااکی بااا کیفیاات عااالی و دادن اطمینااان بااه اسااتفاده
کنناادگان ،تمویاال کنناادگان ،سااکتورﻫای انکشااافی و دولاات افغانسااتان ریاساات انسااجام وﻫمااتﻫنگی تطهیاار ماااین تاادوین سااتندردﻫای
ماین پاکی را برای پروگرام ماین پااکی افغانساتان آغااز نماود .ریاسات انساجام وﻫماتﻫنگی تطهیار مااین باه نماینادگی دولات افغانساتان،
به کمک مرکز بین المللی ژنیاوا بارای مااین پااکی بشردوساتانه ) (GICHDوﻫمچناان ساه گیاری فعاال موسساات ملای وباین المللای
ماین پاکی که در افغانستان فعالیت دارند مسولیت ساختن ستندرد ﻫای ماین پاکی افغانستان را به عهده گرفت.
تصامی اتخااذ گردیاد
با امضای تفاﻫ ناماه میاان ریاسات انساجام وﻫماتﻫنگی تطهیار مااین و ادراه ملای ساتندرد (انساا) در ساال
تااا بااا ایجاااد کمیتااه تخنیکاای ملاای تاادوین سااتندرد ﻫااای ماااین پاااکی ( )ANSA/TC16سااتندرد ﻫااای مربوطااه از طری ا کمیتااه
متذکره طی مراحال و منحیاث ساتندرد ﻫاای ملای افغانساتان ماورد اساتفاده قارار گیارد .مساوده ساتندرد تخریاب مهماات و ماواد انفالقیاه
ماااین پاااکی توسااط ریاساات انسااجام وﻫمااتﻫنگی تطهیاار ماااین ترتیااب ودر اولویاات کاااری کمیتااه تخنیکاای ملاای تاادوین سااتندرد ﻫااای
ماین پاکی قرار گرفته وازطری کمیته تخنیکی ملی ستندرد ﻫای ماین پاکی نهایی گردید.
سااتندرد ملاای پاکسااازی و تخریااب مهمااات و مااواد انفالقیااه (ایاان واژه ماااین ﻫااا و سااایر مهمااات باقیمانااده از جناا را احتااوا مینمایااد) بگونااه ای
مصون و مو ر آن جزء الینفاک پروگارام اماور مااین پااکی افغانساتان را تشاکیل میدﻫادص ماع الوصاف ،ماﻫیات ایان معضاله طوریسات کاه پرساونل مااین
پاکی به تنهایی خود نمیتوانناد باه آن بصاورت مصاوون و ماس ر رسایده گای نمایناد .روی ایان ملحاوظ ریاسات انساجام وﻫماتﻫنگی تطهیار مااین ،
منحیث ارگان مسسول امور ماین پااکی در کشاور ،مکلاف اسات تاا بارای تماام وظاایف تخریاب مهماات انفجااری کاه در افغانساتان اجارا میگردناد معیاار

ﻫای ایمنی و مادیریتی و ﻫمچناان طرزالعمال ﻫاای معیااری الزم را تشاخیع و وضاع نمایاد .باه منظاور اساتفاده ماو ر تار از مناابع موجاود بارای
پا ،سازی ساحات از وجاود مااین ﻫاا و ماواد منفجرناشاده وعرضاه خادمات آگااﻫی ازیان خطارات و ﻫمچناان حمایات از اشاخاص دارای
معلولیت ،ضرورت مبارم باه داشاتن سیسات مادیریت تخریاب مهماات و ماواد انفالقیاه میباشاد کاه بایاد ﻫماه موسساات زیاربط آنارا در
نظر گرفته و مطاب به مقتضیات این ستندرد امورات تخریب مهمات و مواد انفالقیه شان را ترتیب و تنظی نمایند.
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کمیته تخنیکی ملی
درجه تحصیل

اسم

اداره مربوطه

رییس
میر محمد

لیسانس انجنیری ساختمانی

موسسه ماین پاکیMCPA

سکرتر

عنا یت اله شف

ریاست انسجام وﻫمتﻫنگی تطهیر ماین

مافو بکلوریا

اعضا

برید جنرال محمد شفیع بهیر

ماستر علوم تخنیکی

وزارت دفاع ملی

عبدالراز ابراﻫیمی

ماستر طب

وزارت صحت عامه

میرمحمد شاکر سادات

ماستر ادبیات

موسسه ماین پاکیG4S

سمونوال محمد محسن خالقیار

لیسانس اکادمی پولیس

وزارت امور داخله

پیر محمد پارسا

لیسانس تاریخ

ریاست عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست

دگرمن عابدالرحمن

لیسانس انجینری

قوماندانی اکادمی نظامی

پوﻫنیارسمونمل روح اهلل حفیظی

لیسانس انجینری

قوماندانی اکادمی پولیس

میرزا محمد احمدی

لیسانس نظامی

موسسه ماین پاکیATC

محمد آصف رحیمی

لیسانس اقتصاد

موسسه ماین پاکیDAFA

محمد طاﻫر مطیع

لیسانس انجنیری نظامی

موسسه ماین پاکیDDG

اولیا مایار

دیپلوم انجینری میخانیک

موسسه ماین پاکیHI

سید قاس مروت

لیسانس حربی پوﻫنتون

موسسه ماین پاکیHT

شاه ولی ایوبی

لیسانس اقتصاد

موسسه ماین پاکیMDC

احمد فواد شریفی

محصل حقو

ریاست عمومی امنیت ملی

گل آقا مرزایی
محمد ظاﻫر پارسا

بکلوریا
بکلوریا

ریاست عمومی اداره ملی مبارزه با حواد
موسسه ماین پاکی سترلن

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 فای

رییس عمومی اداره ملی ستندرد (انسا)

اعضا
نجیب اهلل ورد،

معین عواید وگمرکات وزارت مالیه

محمد اسمعیل رحیمی

معین مسلکی وزارت تجارت وصنایع

عبدلوﻫاب باال کرزی

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

دیپلوم انجینر احمد ولی شیر زی

معین تخنیکی وزارت فواید عامه

دیپلوم انجینر امرالدین سالک

معین امور ساختمانی وزارت امور شهر سازی

سید احمد شاه سادات

معین تکنالوژی معلوماتی وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی

سر محق رحمت گل احمدی

معاون اکادمی علوم افغانستان

شهزاده مصطفی ظاﻫر

رییس عموم اداره ملی حفاظت محیط زیست

عبداهلل حبیب زی

شاروال کابل

احمد توفی داوری

معاون مالی و اداری ﻫیتت عامل اتا 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)

د
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اختصارات
ANSA

Afghan National Standards Authority

AS
TC
IMAS

Afghan Standard
Technical Committee
International Mine Action Standard

ﻫ

اداره ملی ستندرد افغانستان
افغان ستندرد
کمیته تخنیکی
ستندرد بین المللی ماین پاکی
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ستندرد ملی
تخریب مهمات و مواد انفالقیه
 .۱معرفی

اکنون قرار دارد تجاارب عملای کساب نماوده باشاد .چهاردرجاه
تخصع برای تخریب مهمات ومواد انفالقیه قرار ذیل اند:

پاکسازی و تخریب مهمات و مواد انفالقیه (این اصطالح ماین ﻫاا و ساایر
مهمات باقیمانده از جن را احتوا مینماید) بگوناه ای مصاون و ماو ر آن
جزی الینفک پروگرام امور ماین پاکی افغانستان را تشاکیل میدﻫادص ماع
الوصف ،ماﻫیت این معضله طوریست که پرسونل ماین پااکی باه تنهاایی
خود نمیتوانند به آن بصورت مصون و مو ر رسیده گی نمایناد .روی ایان

الف :درجه اول
تخصع ﻫای درجه اول تخریاب مهماات دارناده ای آن را قاادر
میسازد تا ماین ﻫا و مهمات منفرد باقیمانده از جن را که راجاع
به آنها آموزش دیده اند تشخیع نموده ،آنها را نمایاان سااخته و
جابجا تخریب نمایند.

ملحوظ ریاست انسجام وﻫماتﻫنگی تطهیار مااین  ،منحیاث ارگاان
مسول امور ماین پاکی در کشور ،مکلف است تا برای تمام وظایف تخریب
مهمات انفجاری که در افغانساتان اجارا میگردناد معیاار ﻫاای ایمنای و
مدیریتی و ﻫمچنان طرزالعمال ﻫاای معیااری الزم را تشاخیع و وضاع
نماید.

ب :درجه دوم
عالوه بر مهارت ﻫای سط اول (تخریب مهمات وماواد انفالقیاه)،
شایسااتگی ﻫااای درجااه دوم تخریااب مهمااات دارنااده ای ایاان
شایستگی ﻫا را قادر میسازد تا تصمی گرفته بتوانند که چه زمانی
حرکت دادن ،انتقال و تخریب یاک یاا چنادین ناوع مااین ﻫاا و
مهمات باقیمانده از جن که راجع به آنها آموزش دیده اناد یاک
کار مصون میباشد.

 .۲هدف
این فصل پالیسی ﻫا و طرزالعمل ﻫایی را شرح میدﻫد که رعایات
نمودن شان در تمام عملیات ﻫای تخریب مهمات وماواد انفالقیاه
در افغانستان ،اجباری میباشد.

ج :درجه سوم
عال وه بر مهارت ﻫاای درجاه اول و دوم (تخریاب مهماات وماواد
انفالقیه ) ،شایستگی ﻫای درجه ساوم تخریاب مهماات اشاترا،
کننده گان را قادر میسازد تا طارز العمال ﻫاای خنثای ساازی و
تخریب نهایی تمام انواع مهماتی را که راجع به آنها آموزش دیاده
است ،انجام دﻫد.

 .۳مقصد عملیات تخریب مهمات ومواد انفالقیه
عملیات تخریب مهمات ومواد انفالقیه شاامل کشاف ،شناساایی،
ارزیابی سااحوی ،خنثای ساازی ،بازیافات و تخریاب تماام اناواع
مهمات ،قطع نظر از اینکه مربوط به کدام کشور یا دوره ای زمانی
ﻫستند ،میباشد .ﻫرچند عملیات تخریب مهماات وماواد انفالقیاه
باالی تمام انواع مهمات (بشمول ماین ﻫا) صورت میگیارد ،اماا از
عملیات ماین پاکی کامالً مجزا میباشد .عالوتاً ،فعالیت ﻫاای ذیال
نیز شامل عملیات تخریب مهمات ومواد انفالقیه میشوند:

د :درجه چهارم
عالوه بر مهارت ﻫای درجه اول ،دوم و سوم (تخریب مهمات ومواد
انفالقیه ) ،شایستگی ﻫای درجاه چهاارم تخریاب مهماات بارای
کارمندان مسلکی تخریب مهمات منفجره که در قسامت تخریاب
بقیه مهمات منفجره با استفاده از تخنیک ﻫای تخصصای تخریاب
مهمات مهارت و تخصع دارند ،در نظر گرفتاه شاده اسات .ایان
دسته مهارت ﻫای تخصصی شاامل خنثای ساازی سیسات ﻫاای
انفجاری مایع ،تخریاب یاورانی تهای شاده و پاکساازی مهماات
متعارف با سیست ﻫای تعبیه شده انداخت میباشد .در تصدیقنامه
ﻫای فارغین کورس درجه چهارم تخریب مهمات منفجره آماوزش
ﻫای تخصصای کاه فارغاان ماذکور دیاده اناد باه صاراحت ذکار
میگردند.
بعضی از مهمات باقیمانده از جن در کتگوری رﻫنمود ﻫاا بارای
کورس ﻫای فو قرار میگیرند اماا خطار مشاخع ویاا اضاافی را

الف .تخریب مهمات در ساحاتی که ماین پاکی در آن جریان دارد
و ﻫمچنان در مناطقی که دور از ساحات مذکور قرار داشته باشند.
ب .تخریب انبار ﻫای مهمات انفجاری مترو،
ج .تخریب ذخایر و عملیات حری نمودن و انهدام آنها

 .۴صالحیت تخریب مهمات ومواد انفالقیه
 1.4درجه تخصص برای تخریب مهمات ومواد انفالقیه
در امااور ماااین پاااکی افغانسااتان چهااار درجااه تخصااع باارای
تخریااب مهمااات ومااواد انفالقیااه وجااود دارد .شخصاای کااه در
یکاای از سااطوح چهااار گانااه تخصااع باارای تخریااب مهمااات
ومواد انفالقیاه قارار دارد قبال از آنکاه آماوزش ساط بعادی را
که ساویه آن بلناد تار میباشاد بگیارد ،بایاد در درجاه کاه ﻫا

۱

AS 697:2017/IMAS

متوجه افراد میسازند .بطور مثال ،مهمات حاوی فاسفورس سفید،
میزایل ﻫا ،یا ضرورت به تخریب کتلوی .بناءً الزم اسات تاا توجاه
خاصی در خصوص ضرورت برای آموزش ﻫاای بیشاتر ویاا وضاع
استثناآت در کتگوری شایستگی ﻫا مبذول گردد.
در جاﻫایی که پرسونل ماین پاکی مکرراً باا اناواع خااص مهماات
برمی خورند ،برای ماین پا ،ﻫاا در ماورد طارز تخریاب مهماات
متذکره آموزش خاص داده خواﻫد شد تا آنهاا را قاادر ساازد کاه
بجای ارجاع نمودن مکرر این مشکل باه کارکناان دارای تخصاع
باالتر ،خود شان از عهدۀ آن بر آیند.
الزم به تذکر است که کار باالی مهمات خوشه یی خطرناا ،تار
میباشد فلهذا صرف کارمندان دارای تخصع سط دوم یا باالتر از
آن باید آنها را خنثی نمایند.

 .۸مسؤولیت های سوپروایزر های وظایف تخریب
مهمات و مواد انفالقیه
سوپروایزر در ساحه تخریب مهمات و مواد انفالقیه باید اطمینان حاصل
نماید که:
الف :برای وظیفه مورد نظر پالن مفصل طرح شده باشد

ب :زمانیکه انتقال مهماتی که قرار اسات تخریاب گردناد بیخطار
باشد ،یک محل مناسب برای تخریب آن در نظر گرفته شده باشد.
برای معلومات بیشتر راجع به معیار ﻫای انتخاب و وضعیت سااحه
لطفاً به معیار ﻫای ماین پاکی افغانستان ( 06.08ساحه مرکازی
تخریب مهمات) مراجعه کنید.
ج :امکانات طبی در ساحه مطاب به مقتضیات معیاار ﻫاای مااین پااکی
افغانستان ( 07.03امکاناات طبای و انتقاال مصادومین) وجاود داشاته
باشند.
د :ارتباطات مطاب به مقتضایات ( AMAS 08.03ارتباطاات) تاامین
شوند.

 .۵سوپروایزر های ساحات ماین پاکی
سوپروایزر ﻫای ساحات ماین پاکی که از یاک کاورس معتبار ساط دوم
تخریب مهمات انفجاری فارغ گردیده باشند اجازه دارند تا مهمات منفارد
و کوچک باقیمانده از جن (الی قطر  58ملی متر) بشمول مهمات ضاد
تانک دارای قدرت بلناد (باه اساتثنای فاسافورس سافید ) را جابجاا در
ساحه تخریب نمایند.

ﻫ :مواد و مهمات انفجاری مطاب به مقتضیات معیاار ﻫاای مااین
پاکی افغانستان ( 07.04ذخیره ،انتقال و کار باا ماواد منفجاره)
انتقال و ذخیره گردند.

 .۶عملیات تخریب مهمات ومواد انفالقیه متروکه

و :وسایل آتر نشانی ،که برای خاموش سااختن ناوع آتشای کاه
پیشبینی میشود مناسب باشند ،در ساحه در دسترس قرار داشاته
باشند که میتواند شامل ذخایر آب جهت خااموش سااختن آتار
باشند.

عملیات تخریب مهمات و مواد انفالقیه مترو ،و تخریب و حری
نمودن ذحایر باید صرفاً با کسب منظوری کتبی ریاست انساجام
وﻫمتﻫنگی تطهیر ماین و تحت نظارت مستقی یک شخع فنای
دارای شایستگی ﻫاای ساط چهاارم تخریاب مهماات انفجااری
صورت گیرد .الزم اسات عملیاات ﻫاای تخریاب مهماات و ماواد
انفالقیه مترو ،یا تخریب و حری نمودن ذحاایردر مطابقات باا
معیار ﻫای ماین پاکی افغانستان ( 06.08ساحه مرکزی تخریاب
مهمات) قرار داشته باشند.

ز :با مردم محل و مقامات محلی ارتباطات وجود داشته باشد.
ح :حسب ضرورت تدابیر حفاظتی اتخاذ گردند.
ط :تمام پرسونل دخیل در عملیات تخریب مهمات و مواد انفالقیه
از شایستگی ﻫای الزم برخوردار باشند.
ی :تخریب مهمات و مواد انفالقیه بصورت دقی یادداشت گردد.

 .۷صالحیت تخریب مهمات خاص

ق :محلی که در آن مهمات تخریب گردیده اند و ساحات ﻫمجاوار

مو سسات ماین پاکی مکلف اند تا برای اجرای عملیات تخریاب یاا
خنثی سازی مهماتی که حاوی مواد ذیل بوده ویا شک موجودیت
مواد ذیل در مورد آنها وجود داشته باشد ،منظوری کتبی ریاسات
انسجام وﻫمتﻫنگی تطهیر ماین را کسب نمایند:

آن بعد از تخریب مهمات تفتیر شده ،عاری از مهمات باقیماناده
از جن اعالن گردیده و بصورت مناسب بازسازی گردد.

 .۹انتقال مهمات انفجاری
زمانیکه مهمات انفجاری در ساحه دریافت گردناد بایاد حاد اکثار تاالش
بخرچ داده شود تا مهمات مذکور جابجا در ﻫمان جاایی کاه قارار دارناد
تخریب گردند مگر اینکه عواملی مانند نزدیاک باودن مهماات باه قریاه،
ساختمان ﻫا ،اماکن مه ویا نااممکن باودن رعایات فاصاله امنیتای الزم
مانع این کار شوند .جابجا تخریب نمودن مهمات انفجاری خطاری را کاه
از ناحیه انتقال مهمات مذکور متوجه پرسونل میباشد ،منتفی میسازد.
زمانیکه چاره ای به جز انتقال مهمات وجود نداشاته باشاد ،انتقاال آن از
محل اصلی آنه در صورتیکه مصون تلقی گردد باید صرف توساط یاک

الف :یورانی تهی شده
ب :بارود مایع
ج :مواد کیمیاوی
د :مواد انفجاری آتشزای ﻫوایی
عملیات ﻫای مذکور باید صارفاً توساط یاک شاخع فنای دارای
مهارت ﻫای درجه چهارم تخریب مهماات و ماواد انفالقیاه اجارا
گردند.
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شخع فنی که از سط مهاارت الزم در بخار تخریاب مهماات و ماواد
انفالقیه برخوردار باشد ،و مطاب به سطوح صالحیت مندرج ضمیمۀ الف
و بخر چهارم این فصل صورت گیرد .ﻫمچنان منحیث یاک اﻫتماام در
مقابل تلک ﻫای شیطانی الزم است قبل از انتقال مهمات انفجااری تماام
ماین ﻫای کارگذاری شده با استفاده از چنگاک و سای از دور پاکساازی
گردند.
زمانیکه چاره ای وجود نداشته باشد جز این که مهمات جابجاا در محلای
که قرار دارند تخریب گردند ،و در عین زماان خطار آسایب رسایدن باه
ملکیت ﻫا وجود داشته باشد ،الزم است از تدابیر حفاظتی استفاده گردد.

منظ و ترجیحاً بصورت ماﻫوار ولی نه ناوقت تر از یکبار در ﻫر دو
ماه از کیفیت تمام تی ﻫای شان اطمینان حاصل نمایناد .بخار
اطمینان از کیفیت ریاست انسجام وﻫمتﻫنگی تطهیار مااین بایاد
بصورت دوامدار (عمادتاً ماﻫاناه یکباار) از بیارون پروساه کساب
اطمینان از کیفیت تمام تی ﻫای تخریب مهمات و ماواد انفالقیاه
را راه اندازی نماید .ﻫدف از کسب اطمیناان از کیفیات تشاخیع
نمودن ﻫر نوع کاستی ﻫا در آموزش و عملیات است قبال از آنکاه
کاستی ﻫای مذکور باعث بروز خطر گردند.

 .۰۱ابزار منفجر ساختن مهمات

 .۰۳گزارش دادن راجع به مهمات

به استثنای حاالتیکه در ساحه تخریب مهمات ،مهمات حساس به
انرژی بر یا فریکونسی رادیاویی وجاود داشاته ویاا ساایر مواناع
متصور باشند ،باید برای انفجار دادن مهمات از وسایله ای انفجاار
دﻫنده برقی استفاده شود زیرا این وسایله بسایار خاوب کنتارول
شده میتواند.
این بخر به آموزش افراد فنی تخریب مهمات و مواد انفالقیه کاه
استفاده از فیوز ﻫای ساعتی را الزمی میسازد صد نمیکند.

زمانیکه گزارش ﻫای مبنی بر کشف مهمات باه مسسساات مااین
پاکی مواصلت ورزند (که در خارج از سااحه کااری آنهاا موقعیات
داشته باشند) ویا ﻫ در صورتیکه آنها مهمات مذکور را در جریان
عملیات عادی خویر کشف نمایند ،باید جزییاات آنارا باه مرکاز
ساحوی مربوطه گزارش دﻫند.
جزی یات ذیل باید در گزارشی که به مرکز ساحوی امور ماین پاکی
فرستاده میشود گنجانیده شوند:
الف :موقعیت مهمات با مراجعه به نقشه یا جی پای اس .ﻫمچناان
یک اسکیچ ساحه نیز باید فرستاده شود.
ب :نوعیت و تعداد مهماات .در صاورتیکه مهماات شاناخته شاده
باشند باید نام مشهور آن ذکر گردد .اما در صاورتی کاه شاناخته
شده نباشد ،باید شرح مفصل آن ﻫمراه با عکس ﻫا فرستاده شود.
ج :فاصلۀ آن از ساحه دارای نفوس و خطر بالفعل ناشی از آن.
د :جزییات تماس با پرسونل محلی که میتوانند در یافتن مهماات
مذکور ﻫمکاری کنند.
ﻫ  :ﻫر نوع نشانه یا عالمت ﻫای ﻫشدار دﻫنده یی که ممکان روی
مهمات مذکور وجود داشته باشند.

 .۰۰تدابیر حفاظتی
در مواردیکه اتخاذ تدابیر حفاظتی جهت حفاظت از جایداد ﻫاا یاا زیربناا
ﻫا ویا ﻫ بمنظور جلوگیری از ملو شدن ساحه کار الزمای باشاد ،ناوع
تدابیر حفاظتی که اتخاذ میگردد باید برای نوع وظیفاه یای کاه در حاال
اجرا قرار دارد مناسب باشد .وسایل حفاظتی باید بصورت مناسب دیازاین
و ساخته شده باشند تا وظیفه خود را به درستی انجام داده بتوانند.

 .۰۲اطمینان از کیفیت
حصول اطمیناان از کیفیات در عملیاات ﻫاای تخریاب مهماات و ماواد
انفالقیه برای اجرای عملیات ﻫای مصاوون و ماو ر در سراسار افغانساتان

ضروری است .تمام موسسات ماین پااکی مکلاف اناد تاا بصاورت
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ضمیمه ای الف – سطوح صالحیت ها برای تخریب مهمات و مواد انفالقیه
درجه بندی شخص فنی تخریب مهمات و مواد
انفالقیه

شخص فنی

شخص فنی

شخص فنی

شخص فنی

تخریب مهمات

تخریب مهمات و

تخریب مهمات

تخریب

و مواد انفالقیه

مواد انفالقیه درجه

و مواد انفالقیه

مهمات و مواد

درجه اول

دوم و سوپروایزر

درجه سوم

انفالقیه درجه

ماین پاکی
بلی

جابجا تخریب نمودن ماین ﻫا
تخریب مهمات منفجرناشده الی قطر  58ملی متر

یادداشت1

نخیر

یادداشت 2

تخریب مهمات منفجرناشده الی قطر  082ملی متر

نخیر

بلی

چهارم

یادداشت1

بلی
بلی

بلی

بلی

نخیر

بلی
بلی
بلی

یادداشت 2

تخریب مهمات منفجر ناشدۀ حاوی فاسفورس سفید
خنثی ساختن مهمات منفجر ناشده الی قطر 082
ملی متر

نخیر

نخیر

نخیر

نخیر

بلی

یادداشت3

بلی

بلی

یادداشت4

بلی

نخیر

نخیر

نخیر

بلی

تخریب کتلوی مهمات منفجر ناشده ،مهمات انفجاری
مترو ،و انبار مهمات

نخیر

نخیر

نخیر

بلی

خنثی ساختن و تخریب مهمات حاوی سیست ﻫای
یادداشت5
انفجاری مایع

نخیر

نخیر

نخیر

نخیر

خنثی ساختن و تخریب مهمات حاوی یورانی تهی
یادداشت5
شده

نخیر

نخیر

نخیر

نخیر

نخیر

نخیر

نخیر

خنثی ساختن و تخریب بمب ﻫای طیاره

خنثی ساختن و تخریب مهمات کیمیاوی

یادداشت5

نخیر

یادداشت های مربوط به جدول فوق
یادداشت - 1

صرف یک قلم واحد

یادداشت – 2

به استثنای فاسفورس سفید ،یورانی تهی شده ،و مهمات اشک آور و کیمیاوی

یادداشت – 3

به استثنای بمب ﻫای طیاره

یادداشت – 4

تحت نظر شخع فنی تخریب مهمات انفجاری سط چهارم

یادداشت – 5

تخریب این مهمات باید صرف با موافقت کتبی مرکز ﻫماﻫنگی امور ماین پاکی افغانستان صورت گیرد.
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ضمیمه ای ب – حد اقل فاصله های ایمنی برای تخریب مهمات باقیمانده از جنگ – اقالم منفرد
مهمات

مالحظات

شعاع ساحه خطر به متر
مهماتی که در
سط زمین قرار
داشته و پنهان نشده
باشند

مهماتی که در
سط زمین قرار
داشته اما پنهان
شده باشند

مهماتی که در
عم زمین
قرارداشته و پنهان
شده باشند

فیوز ﻫا (تمام انواع آن)

100

100

100

نارنجک ( HEبشمول نارنجکی که توسط
تفن پرتاب میشود)

300

100

100

BLU 61, 63, M77 and Mk118

300

100

100

یا معادل آن

BLU 77B, 97 and 755

500

100

100

یا معادل آن

گلولۀ  58 HEملی متری و خوردتر از آن

500

100

100

بشمول HEAT

گلولۀ  02 HEالی  508ملی متری

800

250

200

بشمول HEAT

گلولۀ  532 HEالی  588ملی متری

1000

400

250

گلولۀ ﻫاوان  50 HEملی متری و خوردتر
از آن

500

250

150

گلولۀ ﻫاوان  502 HEملی متری

800

250

200

بشمول  4.2انچ

راکت  55ملی متر و خورد تر از آن

300

150

100

بشمول HEAT

راکت بزرگتر از  522ملی متر /خوردتر از
 002ملی متر

500

250

150

بشمول HEAT

راکت  002ملی متر و بزرگتر از آن

800

500

400

بمب طیاره  82کیلوگرام و خوردتر از آن

800

-

400

یادداشت1

بمب طیاره بزرگتر از  82کیلوگرام /خوردتر
از  082کیلوگرام

1000

-

500

یادداشت1

بمب طیاره از  082کیلوگرام الی 822
کیلوگرام

1500

-

800

یادداشت1

بمب طیاره بزرگتر از  822کیلوگرام

2000

-

1000

یادداشت1

ماین ضد پرسونل موجی

100

100

100

ماین ضد پرسونل چره دار

300

250

100

ماین ضد تانک موجی

500

250

200

ماین ﻫای ضد تانک دارای چارج قیف مانند

1800

1000

1000

مهمات حاوی فاسفورس سفید
نارنجک حاوی فاسفورس سفید

100

-

-

BLU 17
مرمی ﻫاوان  50ملی متری و خوردتر از آن
که حاوی فاسفورس سفید باشد

100
200

-

-

مرمی ﻫاوان  502ملی متری حاوی
فاسفورس سفید

300

-

-

۵
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مرمی حاوی فاسفورس سفید به قطر 508
ملی متر و خورد تر از آن

300

-

مرمی حاوی فاسفورس سفید به قطر 532
ملی متر و بزرگتر تر از آن

400

-

-

راکت حاوی فاسفورس سفید  07.8انچ و
 378انچ

300

-

-

راکت حاوی فاسفورس سفید  8انچ

400

-

-

محتر کنندۀ فاسفورس سفید

300

-

-

در دهنده ها
نارنجک دودی

200

100

100

بغیر از فاسفورس
سفید

ﻫاوان دودی و تنویری

200

100

100

بغیر از فاسفورس
سفید

مرمی  508ملی متری دودی و تنویری یا
خوردتر از آن

200

100

100

بغیر از فاسفورس
سفید

مرمی  532ملی متری دودی و تنویری یا
بزرگ تر از آن

300

150

100

بغیر از فاسفورس
سفید

سایر مهمات آتر زا

100

100

100

بمب آتشزای طیاره  0کیلوگرام

100

100

100

بمب آتشزای طیاره  8کیلوگرام

300

150

100

یادداشت :5
به یک بمب طیاره زمانی "مدفون شده" گفته میتوانی که طوری در زیر زمین دفن شده باشد که حد اقل به اندازه ای دو چند قطر آن باالیر
خا ،قرار داشته باشد.
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:ماخذ
ستندرد ﻫای بین المللی ماین پاکی
International Mine Action Standards

.

