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د افغانستان اسالمی جمهوریت
 د ستندرد ملی اداره " انسا "



ستندردملی
مقتضیات پاکسازی ماین ها

سال931۶

حق طبع ونشر محفوظ است

.ستندرد ملی مقتضیات پاکسازی ماین ها ماین پاکی براساس ستندردبین المللی ماین پاکی ا قتباس و تدوین گردیده است
The National Standard of Mine Clearance Requirements 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 حکام
ماده نهم 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 تقدیم 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 مقتضیات پاکسازی ماین ها 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 چااپ ساتندرد
ملی بکار گرفت ه 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 جناگ هاای ساال
نیروهای افغانی که از حمایات نیارو هاای روسای برخاوردار بودناد عمادت ًا مااین هاای ضاد پرساونل را فارا 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 جناگ هاای داخلای بعاداً نیاز باه شادت اداماه یافات کاه بااال ر از
حاد ه یازدهم سپتامبر ،عملیات نظامی قاوای ایا تالف باین المللای نیاز باعاث تاراکم هار چاه بیشاتر مهماات باقیماناده از جناگ در کشاور
گردید.
آلااودگی وساایع کشااوربه ماااین هااا ومهمااات باقیمانااده ازجنااگ ،ت اا یرات ناااگوار قاباال مالحظ اه اجتماااعی و اقتصااادی را بهمااراه داشاات.
موجودیت ماین هاا باعاث کااهش زراعات ،افازایش هزیناه ترانساپورت و ایجااد مواناع فاراراه بازگشات عاودت کننادگان و اساتقرار مجادد
آنها گردیاد .بارعالوه تاسیساات عاماه از قبیال مکاتاب ،مراکاز صاحی  ،فابریکاات ،وهازار هاا هکتاار زماین زراعتای باه سابب موجودیات
ماین ها از استفاده باز ماندند  .ماین های وساط و کناار جااده کاه توساط نیارو هاای درگ یار باه هادف جلاوگیری از پیشاروی جنااح مقابال
کارگ اذ اری شااده بودنااد منجاار بااه ایجاااد محاادودیت هااای جاادی در ترانسااپورت گردیااده انتقااال امااوال وهمچنااان ت اا یرات سااو باااالی
انسانهاگردیده وباعث کشته شدن و زخمی شدن تعداد قابل مالحظه انسانها نیزگردید.
باوصااف پیشاارفت هااای چشاامگیری درعرصااه ماااین پاااکی ،در حااال حاضاار افغانسااتان هنااوز هاام یکاای از کشااور هااای دارای بلنااد تاارین
متاری سااحات ملاوب باا مااین زنادگی
سطح آلودگی با ماین و ماواد منفجار ناشاده میباشاد .بایش از یاک میلیاون افغاان در فاصاله
میکنند .هشتاد فیصاد سااحات باقیماناده ملاوب باا مااین و مهماات باقیماناده از جناگ زماین هاای زراعتای را از دساترس خاارج سااخته
اند که یک ماانع عماده در کشاوریکه حادود فیصاد ماردم در ساکتور زراعات مصاروف میباشاند ،پنداشاته میشاود .یاک قسامت عماده
متاری زیربناهاای مهام مانناد سیساتم هاای آبیاار ی ،سار هاا ،مراکاز صاحی ،کما هاای بیجاا
ساحات ملوب باا مااین در فاصاله
شدگان داخلی ،میدان های هوایی ،لین های برق و پل ها موقعیت دارند.
بمنظااور ارایا ه 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 ماااین پاااکی را باارای پروگاارام ماااین پاااکی افغانسااتان
آغاز نمود .ریاست انسجام وهمتهنگی تطهیر مااین باه نماینادگی دولات افغانساتان ،باه کماک مرکاز باین المللای بنیاوا بارای مااین پااکی
بشردوسااتانه ) (GICHDوهمچنااان سااهم گیااری فعااال موسسااات ملاای وبااین المللاای ماااین پاااکی کااه در افغانسااتان فعالیاات دارنااد
مسولیت ساختن ستندرد های ماین پاکی افغانستان را به عهده گرفت.
تصامیم اتخااذ گردیاد
با امضای تفاهم 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 مراحل و منحیث ستندرد های ملی افغانستان مورد استفاده قرار گیرد.
مسوده ستندرد مقتضیاتی کاه بارای پاکساازی مااین هاا و مهماات باقیماناده از جناگ ،پااکی توساط ریاسات انساجام وهماتهنگی تطهیار
ماین ترتیاب ودر اولویات کااری کمیتاه تخنیکای ملای تادوین ساتندرد هاای مااین پااکی قارار گرفتاه وازطریا کمیتاه تخنیکای ملای
ستندرد های ماین پاکی نهایی گردید.
سااتندرد ملاای مقتضاایات ی کااه باارای پاکسااازی ماااین هااا و مهمااات باقیمانااده از جنااگ در هاار پااروبه بکااار میرونااد میتواننااد نظاار بااه
موجودیت نباتات در سااحه ،محتویاات خاا و نوعیات مااین هاات مهماات باقیماناده از جناگ ،متفااوت باشاند .باه منظاور اساتفاده ماو ر
تر از منابع موجود برای پاا ساازی سااحات از وجاود مااین ها ا و ماواد منفجرناشاده وعرضاه خادمات آگااهی ازیان خطارات و همچناان
حمایت از اشاخاص دارای معلولیات ،ضارورت مبارم باه داشاتن سیساتم مادیریت مقتضایاتی پاکساازی مااین هاا میباشاد کاه بایاد هماه
موسسااات زیااربط آناارا در نظاار گرفتااه و مطاااب بااه مقتضاایات ایاان سااتندرد امااورات ماادریت مقتضاایاتی پاکسااازی ماااین هااای شااان را
ترتیب و تنظیم نمایند.

ب
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کمیته تخنیکی ملی
اسم

اداره مربوطه

درجه تحصیل

رییس
میر محمد

لیسانس انجنیری ساختمانی

موسسه ماین پاکیMCPA

سکرتر

عنا یت اله شف

ریاست انسجام وهمتهنگی تطهیر ماین

مافوق بکلوریا

اعضا

برید جنرال محمد شفیع بهیر

ماستر علوم تخنیکی

وزارت دفاع ملی

عبدالرازق 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 انجنیری

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 قاسم مروت

لیسانس حربی پوهنتون

موسسه ماین پاکیHT

شاه ولی ایوبی

لیسانس اقتصاد

موسسه ماین پاکیMDC

احمد فواد شریفی

محصل حقوق

ریاست عمومی امنیت ملی

گل آقا مرزایی
محمد ظاهر پارسا

بکلوریا
بکلوریا

ریاست عمومی اداره ملی مبارزه با حوادب
موسسه ماین پاکی سترلنگ

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 دانش

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 نعیم

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 تکنالوبی معلوماتی وزارت مخابرات وتکنالوبی 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 اتاق های تجارت وصنایع

انجینر سید محرم سادات

رییس تخنیکی شاروالی ها ارگان های محل

سکرتر:
دیپلوم انجینر وسیم قریشی رییس ارزیابی مطابقت وسرپرست معاونیت تخنیکی اداره ملی ستندرد (انسا)

د
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اختصارات
ANSA
AS
TC
IMAS

Afghan National Standards Authority
Afghan Standard
Technical Committee
International Mine Action Standard

ه

اداره ملی ستندرد افغانستان
افغان ستندرد
کمیته تخنیکی
ستندرد بین المللی ماین پا کی
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ستندرد ملی
مقتضیات پاکسازی ماین ها
که ممکن سیم های انفجار دهنده ای ماین ها را پنهان کنند ،با
آهستگی تمام دورشوند.

 .۱معرفی
مقتضیاتی که برای پاکسازی ماین ها و مهمات باقیمانده از جنگ
در هر پروبه بکار میروند میتوانند نظر به موجودیت نباتات در
ساحه ،محتویات خا و نوعیت ماین هات مهمات باقیمانده از
جنگ ،متفاوت باشند.

 .۵پاکسازی گیاه ها و بته ها
پاکسازی بته ها و گیاه ها باید به طریقه ای مصون و کنترول شده
صورت گیرد و از تماس با گیاه هایی که بیرون از عرض کوچه یا
لین ماین پاکی قرار دارند خودداری گردد.

 .۲هدف
این فصل معیارهای ماین پاکی افغانستان راجع به اجرای تمرین
ها و مقتضیات اساسی پاکسازی ماین ها مانند استفاده از آله های
کشف فلزات ،وسیله حس کنندۀ سیم انفجار دهندۀ ماین و
اقدامات حین دریافت یک ماین ت مهمات باقیمانده از جنگ ،ارائه
میدارد.

دفتر سا حوی ریاست انسجام وهمتهنگی تطهیر ماین میتوانند
با در نظرداشت میزان خطر در ساحه و نوعیت گیاه ها و بته ها
طرزالعمل های خاص قطع گیاهان را برای ساحات مشخص اجازه
دهند .طرزالعمل قطع گیاهان باید در پالن ماین پاکی تذکر داده
شود.

 .۳مراحل عملیات پاکسازی ماین ها

 .۶استفاده از الۀ کشف فلزات

عموم ًا در جریان عملیات پاکسازی ماین ها مراحل ذیل باید طی
گردند:

قبل از اجرای عملیه ای ماین پاکی در ساحه ،وسیله کشف فلزات
باید بصورت درست بسته کاری گردیده و اطمینان حاصل گردد
که وسیله مذکور کامالً فعال ،چک و بیالنس شده و حساسیت آن
نظر به هدف عیار شده باشد.
حساسیت وسیله کشف فلزات باید حد اقل در هر  01دقیقه یکبار
چک شود .جزئیات درجه بندی وسیله باید در طرزالعمل های
عملیاتی معیاری مؤسسه تذکر داده شوند.

الف :تفتیش نمودن ساحه توسط چشم و دست در جلو چوب
رهنما بمنظور دریافت سیم های انفجار دهنده ای ماین ،مهمات
باقیمانده از جنگ ،ماین هایی که موازی به سطح زمین قرار دارند،
فیوز ها و سایر اشیای مشکو که از زمین بیرون آمده اند.
ب :در صورتی که ساحۀ ماین گذاری شده توسط گیاه و بته ها
پوشیده شده باشد ،استفاده از وسیله حس کننده سیم انفجار
دهنده ماین جهت جستجوی سیم های انفجار دهنده ای ماین ها.

 .۷چوب رهنما
چوب رهنما  0.1متر طول داشته و دو نهایت آن (به اندازه ای
 011ملی متر) به رنگ سفید رنگ شده و قسمت مرکزی آن
سرخ رنگ شده میباشد .پرسونل ماین پاکی از این میله ها در
جریان کار برای نشانی نمودن سرحد بین ساحه پاکسازی شده و
ساحۀ ملوب استفاده میکنند .قاعده طوریست که ساحۀ عقبی
میله مصئون (از وجود ماین ها پاکسازی شده) است و ساحۀ
پیشروی میله ملوب (از جود ماین ها پاکسازی ناشده) میباشد.
حصۀ وسطی میله به اندازۀ یک متر به عرض دقی کوچه داللت
میکند و نهایات سفید آن (هر نهایت  011ملی متر) به پرسونل
ماین پاکی یاددهانی مینماید که در ساحۀ ماین پاکی خود با
کوچه یا لین های همجوار آن تداخل را مراعات نمایند.

ج :دور نمودن گیاه و بته ها توسط داس و سایر آالت مربوطه
د :اجرای عملیه توسط آلۀ کشف فلزات در تمام عرض کوچه یا
لین ماین پاکی.

 .۴کشف سیم های انفجار دهندۀ ماین
در صورتی که گیاه ها و بته ها مانع نشوند ،از آله حس کننده باید
برای یافتن سیم های انفجار دهندۀ ماین استفاده شود .این آله
باید از سیم های ناز ساخته شده و طوری بافته شده باشد که
هم سیم های شل و هم سیم های کش را کشف نموده بتواند .در
صورتی که بته ها و گیاه ها مانع استفاده از آله ای حس کنندۀ
سیم های انفجار دهنده ای ماین ها شوند ،عملیۀ جستجو باید
توسط چشم و دست ها تکمیل گردد .پس از یک بازرسی کامل
بصری ،ساحه باید توسط دست نیز بازرسی گردد طوریکه دست ها
باید آهسته آهسته به جلو حرکت داده شوند و بته های تنومندی

 .۸استفاده از آله های کشفی دارای خواص دوگانه
آله های کشف دارای خواص دوگانه ای که دارای حس گر فلزات
و رادار نفوذ زمینی میباشند ،کاربران را قادر میسازند تا "ماین
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های احتمالی" را از "پارچه های فلزات" تفکیک نمایند" .ماین
های احتمالی" هردو حس گر را به صدا در می آورند یعنی هم
حس گر فلزات و هم رادار نفوذ زمینی سیگنال میدهد ،در حالیکه
"پارچه های فلزات" صرف حس گر فلزات را به صدا در می آورد.
زمانیکه این آله یکجا با طرزالعمل های عملیاتی معیاری که اجازۀ
آماده سازی لین ها و حفر سریع نقاط حاوی پارچه های فلزات را
اجازه میدهند استفاده شود باعث افزایش قابل مالحظۀ مفیدیت
کار میگردد.
آله کشف دارای خواص دوگانه از طری کاهش دادن زمانی که
صرف حفرکاری در پاسخ به سیگنال یا حفر کاری کامل میگردد،
باعث افزایش مفیدیت کار میشود .بدین ترتیب آلۀ مذکور
بیشترین مو ریت خود را زمانی بمعرض نمایش میگذارد که در
ساحاتی استعمال شود که حاوی مقادیر زیاد پارچه های فلزات
هستند .روا های استفاده از آن عمدتاً بستگی به نوعیت اهداف
دارند .از آله های کشف دارای دو حس گر هم میتوان به تنهایی
استفاده نمود و هم میتوان آنها را با سایر آله های کشف ماین
یکجا استعمال نمود.
الزم است در عملیات هایی که آله های کشف دارای دو حس گر
استعمال میشوند از یک سیستم جامع و غیر مبهم عالمت گذاری
استفاده شود .سیستم مذکور باید در طرزالعمل های عملیاتی
معیاری موسسه به تفصیل تشریح شده باشد.

میتوان عاری از پارچه های فلزات ساخت و یا هم میتوان سیگنال
های "پارچه های فلزات" را که فراتر از عم تعیین شده معیاری
ملی یا عم های خطرنا قرار داشته باشند به حال خود باقی
گذاشت ،هرکدام که بزرگتر باشند .حتمی نیست شخصی که
سیگنال ها را کاوا میکند همان شخصی باشد که توسط آله ای
کشف ماین ها و مهمات آنها را یافته و نشانی نموده است.
کشف ماین های ضد پرسونل :درصورتیکه خطر موجودیت
ماین های ضد پرسونل وجود داشته باشد ،قدم زدن باالی زمین
مذکور جهت آماده ساختن لین های ماین پاکی مقدور نخواهد
بو د .ماین پا ها میتوانند به طریقۀ تمرین سگهای ماین پال به
سیستم ریسمان کوتا از پهلوی لین های ماین پاکی کار نموده ویا
مطاب به تمرینات عادی ماین پاکی دستی مستقیماً به پیش
بروند .شیوۀ پهلو امکان آماده ساختن قسمت هایی از کوچه یا
لین های ماین پاکی از زمین مصئون را مهیا ساخته و بصورت
عموم یک روا مفید تر میباشد .قطع نظر از اینکه کدام روا
انتخاب میگردد ،طرح عملیاتی تغییر نمیکند .در ابتدا سیگنال
های آله ای کشف ماین به حیث "ماین احتمالی" یا "پارچه های
فلزات" نشانی میگردند .در قدم نخست "ماین های احتمالی" باید
با استف اده از روا های عادی تحقی سیگنال ها کاوا گردند و
بعداً سیگنال های "پارچه های فلزات" با استفاده از یک روا
دارای سرعت بیشتر کاوا میشوند .لین های ماین پاکی را
میتوان عاری از پارچه های فلزات ساخت و یا هم میتوان سیگنال
های "پارچه های فلزات" را که فراتر از عم تعیین شده معیاری
ملی یا عم های خطرنا قرار داشته باشند به حال خود باقی
گذاشت ،هرکدام که بزرگتر باشند .حتمی نیست شخصی که
سیگنال ها را کاوا میکند همان شخصی باشد که توسط آله
کشف ماین ها و مهمات آنها را یافته و نشانی نموده است.

کشف ماین های ضد تانک یا ماین های ضد تانک و مهمات
باقیمانده از جنگ :در جاهائیکه دیده شود که صرف خطر ماین
های ضد تانک یا صرف خطر ماین های ضد تانک و مهمات
باقیمانده از جنگ موجود است ،بعد از سروی فزیکی ساحه ،قابل
قبول خواهد بود که باالی زمین ملوب بمنظور آماده ساختن
کوچه ها یا لین های ماین پاکی قبل از استفاده از آله های کشف
ماین و مهمات ،قدم زده شود .میتوان کوچه ها را تعیین نموده و
گیاه ها و بته ها را قطع کرد .این بدان معناست که کسیکه با آله
کشف ماین کار میکند مجبور نیست در جریان کار در کوچه یا
لین ماین پاکی مکرراً وسایل برداشته و دوباره بگذارد ،که بدین
ترتیب از ضیاع وقت جلوگیری بعمل می آید .تمام سیگنال هایی
که دریافت میگردند باید جاهایشان نشانی گردیده و منحیث
"ماین احتمالی" یا "پارچه های فلزات" عالمت گذاری شوند.
زمانیکه کوچه یا لین الی اخیر طی گردید ،عالمت های نشان
دهندۀ "ماین احتمالی" باید با استفاده از عملکرد های عادی
تحقی سیگنال ها کاوا گردند .بعداً ماین پال باید دوباره
برگشته و با استفاده از یک پروسه ای حفاری سریعتر به عالیم
"پارچه های فلزات" رسیدگی نماید .لین های ماین پاکی را

روش های مختلط :ممکن مواردی پیش آید که تصمیم گرفته
شود که بمنظور حصول نتایج خوبتر استفاده از یک سیستم
کشفی دیگر مناسبتر خواهد بود .یک مثال خوب آن کشف حد
اقل ماین های فلزی ضد تانک در عم بیشتر از قدرت کشف
فلزات آله های کشف دارای خواص دوگانه میباشد .در اینصورت
در ابتدا باید از یک آله کشف حساس تر استفاده شود تا تمام
سیگنال ها را شناسایی و نشانی نماید .سپس باید از آله کشف
دارای خواص دوگانه استفاده گردد تا تمام سیگنال ها را چک
نموده و آنها را به "ماین احتمالی"" ،پارچه های فلزات" یا
"تفکیک ناشده" تقسیم نماید .سیگنال های "ماین احتمالی" و
"پارچه های فلزات" باید مطاب به رهنمود های پراگراف فوق
کاوا شوند .در صورتی که در ساحه صرف ماین های ضد تانک یا
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اطمینان حاصل گردد که تمام عم مورد نظر جستجو گردیده
است .در صورتی که زمین سخت باشد ،از آب میتوان برای نرم
ساختن زمین قبل از اجرای عملیۀ سیخ زدن استفاده نمود.

صرف ماین های ضد تانکو مهمات باقیمانده از جنگ وجود داشته
باشند ،الزم است باالی نقاط دارای عالیم "تفکیک ناشده" به
اندازه یی حفر کاری های سطحی صورت گیرد که آله کشف
کننده آنرا تشخیص نموده بتواند .این روا حتی در خا های
بسیار سخت نیز باعث صرفه جویی در وقت و افزایش مفیدیت کار
خواهد گردید.

 .۱۱استفاده از بیلچه ای دستی (حفر کاری یا نقب
زدن)
بعد از آنکه موقعیت و سایز ماین یا شی فلزی مشخص گردید ،با
استفاده از بیلچۀ دستی زمین حفر میشود تا هویت شی برمال
گردد .در جریان حفاری توجه باید داشت که حفاری الی عم
تعیین شده صورت گرفته و در جریان حفاری بطرف پاین فشار
وارد نگردد.
هرگاه شی باوجود سیخ زدن دریافت نگردد ،ممکن علت سیگنال
آلۀ کشف ماین ،ماینی باشد که عمی دفن شده است ویا پارچه
فلزی (مانند گلوله ،آهن پاره وغیره) باشد .برای دور ساختن خا
و یافتن شی فلزی باید از بیلچه ای دستی استفاده شود .عم
اعظمی حفاری باید توسط آمر تیم با در نظرداشت نوعیت خطر و
مقصد استفاده از زمین تعیین گردد .حد اقل عم حفاری برای
ماین های ضد پرسونل  01سانتی متر و برای ماین های ضد
تانک  11سانتی متر است .حفاری در اندازه ای حد اقل آن حفظ
گردد و باید صرف برای شناسایی شی کافی باشد.

مالحظات اطمینان از کیفیت در جریان برنامه ریزی یک
وظیفه :هرگاه برای ماین پاکی پروسه یی انتخاب شده باشد که
لین ه ای ماین پاکی را عاری از پارچه های فلزات میسازد در
آنصورت پروسۀ اطمینان از کیفیت فوراً بعد از تکمیل شدن کار
لین ماین پاکی ،لین مذکور را چک میکند تا ببیند که آیا از وجود
پارچه های فلزات پاکسازی گردیده است یا خیر .در صورتی که
پروسه طوری باشد که پارچه های فلزات از جاهائیکه سیگنال آن
تولید میگردد دور ساخته نمیشوند(مثالً پس از حفرکاری به اندازه
ای تعیین شده در معیار های ملی ویا حفرکاری الی عم اعظمی
که احتمال موجودیت خطر وجود دارد ،هرکدام آن که بیشتر
باشد) در اینصورت مؤسسۀ مربوطه باید منظوری این طرزالعمل را
از ریاست انسجام وهمتهنگی تطهیر ماین بدست آرد .هرگاه
حفرکاری کامل الی عم تعیین شده قابل قبول باشد ،در آنصورت
دلیلی وجود ندارد که در جریان پروسه اطمینان از کیفیت به
سبب سیگنال هایی که پاینتر از عم تعیین شده حس میشوند
کوچه یا لین مورد بحث "پاکسازی شده" اعالن نگردد.

 .۱۲طرزالعمل های ماین های گمشده
در بعضی موارد طوری اتفاق می افتد که در جریان پاکسازی قطار
های ماین ها پرسونل متوجه میگردد که یک ماین در جاای که
تصور میشد که باید وجود داشته باشد ،قرار ندارد .این حالت
میتواند دالیل مختلفی داشته باشد مانند دور شدن ماین توسط
مردم محل ،تغییر مکان به سبب شرایط جوی ،مدفون شدن به
سبب قرار گرفتن خا باالی آن ،انفجار ماین وغیره .در تمام این
موارد موقعیتی که گمان میرود ماین در آنجا قرار داشت باید
جستجو گردد تا اطمینان حاصل گردد که هیچ ماینی باقی نمانده
است.
سوپروایزر ساحه یا آمر تیم مسؤولیت دارد تا در جریان سروی
ابتدایی ویا هم در مرحله ای پاکسازی علت مفقود اال ر شدن ماین
های مذکور را دریابد.

 .۹عمق پاکسازی
عم ماین پاکی باید توسط موسسه ای ماین پاکی در مشورت با
مرکز ساحوی امور ماین پاکی با استفاده از یافته های سروی غیر
تخنیکی یا سروی تخنیکی ویا سایر منابع معلوماتی مو تعیین
گردد .در غیر آن حد اقل عم ماین پاکی باید برای ماین های
ضد پرسونل از  01سانتی متر و برای ماین های ضد تانک از 11
سانتی متر از سطح اصلی زمین کمتر نباشد.

 .۱۱سیخ زدن و حفر کاری
زمانیکه موقعیت دقی یک سیگنال توسط آله ای کشف ماین
تعیین گردید ،برای شناسایی علت سیگنال با استفاده از سیخ یا
بیلچه دستی عملیۀ سیخ زدن ویا حفاری اجرا میگردد .سیخ باید
از فاصلۀ اندکی دورتر از نقطه ای سیگنال دهنده و به زاویه ای
کمتر از  11درجه طوری در زمین فرو برده شود که تمام عرض
سیگنال را در بر بگیرد .فاصله بین سیخ زدن باید از عرض
کوچکترین ماینی که در کشور یافت میشود بیشتر نباشد .عم
هر سیخ زدن باید به عین سطح بوده و در صورت ضرورت زمین
باید کمی حفر گردد و سیخ اندکی عمی تر فروبرده شود تا

 .۱۳ساحات دارای مقادیر زیاد پارچه های فلز
در ساحات که مقادیر زیاد پارچه های فلز در زمین وجود داشته باشد،
شاید آله ای کشف فلزات مو ریت نداشته باشد .در اینصورت طرزالعمل
کشف ماین توسط آله های کشف ماین مترو گردیده و به عوض آن
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از طرزالعمل سیخ زدن و حفاری کامل از سطح طبیعی زمین الی حد
اقل عم تصریح شده در بخش دهم استفاده میشود.

 .۱۷ساعات کاری
هیچ یک از پرسونل ماین پاکی باید برای مدت بیش از  61دقیقه
بصورت یکنواخت کار نکند .زمان کاری نظر به شرایط اقلیمی (گرمی،
سردی و باران) و موجودیت گیاه ها و بته ها در ساحه قابل تغییر است.
ساعات کاری را آمر تیمت سوپروایزر با در نظر داشت وضعیت موجوده
تعیین مینماید.
یک روز کاری عادی برای یک ماین پال بشمول زمان سفر به ساحه و
بازگشت از آن باید از  9ساعت بیشتر نباشد طوریکه ماین پا باید به
استثنای زمان استراحت در ساحه ،حد اقل روزانه  5ساعت حقیقتاً کار
نماید .در صورت گرمی یا سردی بیش از حد هوا و همچنان در صورتی
که کار ماین پاکی ناراحت کننده باشد ،باید عملیات متوقف گردیده ویا
کار در دوره های کاری کوتاهتر و با گرفتن وقفه های مکرر اجرا شود.

 .۱۴اراضی کوهستانی و دارای سنگ های سست
در ساحاتی که اراضی کوهستانی و سنگ زار بوده و استفاده از آلۀ
کشف فلز مو ر واقع نمیگردد ،باید از روا سیخ زدن و حفاری استفاده
شود .آمر یا سوپروایزر تیم باید در مورد شیوۀ کاری و وسایل قابل
استفاده در هر ساحۀ مشخص با توجه به نوعیت خطر یک ارزیابی را
انجام دهد.

 .۱۵برطرف ساختن موانع
در ساحاتی که حاوی موانعی اند که امکان موجودیت ماین ها یا
مهمات منفجر ناشده در آنها وجود دارد ،الزم است از یک طرزالعمل
برطرف ساختن موانع استفاده شود .تعدادی از موانع بالقوه قرار ذیل اند:
الف :سنگر های سابقه در وضعیت های دفاعی
ب :هر نوع حفره ها در ساحات حاوی ماین
ج :سیم پیچ های مغل
د :وسایط نقلیه مترو
الزم است حین پاکسازی ساحات حاوی ماین ،موانع شناسایی گردیده
و از روا های پاکسازی خاص استفاده شود .الزم است اطراف مانعه
به اندازۀ  161درجه یا به هردو طرف محور آن پاکسازی گردد.

 .۱۸وسایل کاری پرسونل ماین پاکی
حد اقل وسایلی که باید برای اجرای عملیات ماین پاکی دستی در
دسترس هر یک از پرسونل ماین پاکی قرار داده شوند قرار ذیل
اند:
الف :آله ای کشف فلزات
ب :آله ای حفاری
ج :آله ای سیخ زنی
د :آله ای حس کنندۀ سیم انفجار دهنده ای ماین

 .61آتش زدن ساحه

ه :آله ای اره مانند برای قطع گیاهان

ساحاتی که صاف نباشند را میتوان قبل از عملیات پاکسازی ماین ها و
مهمات باقیمانده از جنگ ،نظر به لزوم دید سوپروایزر و در هماهنگی با
مقامات محلی آتش زد تا قابلیت دید برای پرسونل ماین پاکی افزایش
یافته و سرعت و مصونیت عملیات پاکسازی ماین ها و مهمات
باقیمانده از جنگ افزایش یابد .اما آمرین تیم هات سوپروایزران باید در
تصمیم خود مبنی بر آتش زدن زمین ناصاف از قضاوت سلیم کار
گیرند زیرا آتش زدن زمین ناصاف میتواند باعث صدمه رسیدن به
زمین زراعتی همجوار گردیده ویا باعث بی بات شدن مهمات منفجر
ناشده گردد .بین زمان آتش زدن زمین و زمان شروع عملیات
پاکسازی ماین ها و مهمات باقیمانده از جنگ توسط دست در ساحه
باید حد اقل یک شبانه روز ( 12ساعت) فاصله وجود داشته باشد .الزم
است در تمام موارد در جریان عملیات آتش زدن یک کمربند مناسب
برای قطع آتش ایجاد گردیده و به مرکز ساحوی امور ماین پاکی و
مراجع خدماتی محلی (در صورت موجودیت) اطالع داده شود .بین
زمان آتش زدن زمین و زمان شروع عملیات پاکسازی ماین ها و
مهمات باقیمانده از جنگ توسط سگ های ماین یاب در ساحه باید
حد اقل چهار شبانه روز فاصله وجود داشته باشد .اجازه این عملیات
باید از مرکز ساحوی امور ماین پاکی اخذ گردد.

و :آله ای قیچی مانند برای قطع گیاهان
ز :آله ای قطع کنندۀ سیم
ح :یک برس سخت
ط :وسایل و مواد برای پا

کاری و مراقبت آالت دستی

ی :یک چوب رهنما
ک :یک بکس مناسب برای انتقال وسایل به استثنای آله ای کشف
فلزات
ل :تجهیزات حفاظت شخصی و لباس های حفاظتی .هر ماین پال
باید تجهیزات حفاظتی جداگانه داشته باشد
م :یک بکس برای جمع آوری پارچه های فلزات
ن :یک کلند کوچک
س :دستکش های کار
ع :ترپال
ف :نشانگر های ماین
وسایل کاری که به پرسونل ماین پاکی داده میشوند باید توسط
ریاست انسجام وهمتهنگی تطهیر ماین بازرسی و تاید شوند .در
جریان پروسه اعتبار دهی ،مؤسسۀ ماین پاکی نباید به تغییر دادن
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ه..کوچه ها یا لین های ماین پاکی که کار در آنها جریان
دارد

نوعیت یا کیفیت وسایل کاری پرسونل ماین پاکی مبادرت ورزد،
مگر اینکه اجازه ای ریاست انسجام و هماهنگی تطهیر ماین را
کسب نموده باشد.

 ۱۶موقعیت های ماین ها یا مهمات باقیمانده از جنگ که تا
الحال دریافت گردیده اند

 .۱۹لوح ها و نقشه های معلوماتی
الزم است برای تمام ساحات تغییر ناپذیر که در آن عملیات ماین
پاکی صورت میگیرد لوح های معلوماتی و نقشه ها وجود داشته
باشند .لوح های معلوماتی و نقشه های مذکور باید حد اقل حاوی
معلومات ذیل باشند:

۱۷عالمت نشان دهندۀ سمت شمال و راهنمای نقشه
ب .تاریخ شروع کار ،روز هایی که کار صورت گرفته و تاریخ
متوقعه ختم کار
ج :تاریخ آخرین تمرین پالن رسیده گی به حوادب در

الف :نقشۀ ابتدایی ساحه حاوی معلومات ذیل باشد:

جریان ماین پاکی (تمرین نجات مصدومین)

۱۱حدود اربعۀ ساحۀ خطرنا
۱۲خصوصیات مهم اراضی
۱۳موقعیت سیستم های عالمت گذاری
 ۱۴ساحات پاکسازی شده و ملوب؛ این بخش را میتوان بیشتر
شرح داد ،مثالً ساحات پاکسازی شده در جریان سروی تخنیکی یا
توسط سگ های ماین یاب ویا وسایل میخانیکی

د :پیشرفت های حاصله تا ایندم از نظر مساحت زمین
پاکسازی شده به نسبت زمینی که در آینده پاکسازی خواهد
گردید ،و همچنان ماین ها و مهمات باقیمانده از جنگ که
موقعیت شان تثبیت گردیده و تطهیر شده اند.

 .۲۱پاکسازی ساختمان ها
بخاطر معمومات به ضمیمه ب مراجعه شود.
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ضمیمه الف – نمونه برگه معلوماتی و نکات ایمنی
معلومات راجع به ساحه
در ذیل نمونه ای آنچه که میتواند در یک برگۀ معلوماتی راجع به ساحه تذکر یابد  ،که قاعدتاً برای بازدید کننده گان ساحات ماین پاکی داده
میشود ،نشان داده شده است:
التاریخچه ساحه بشمول اینکه چه کسانی در آنجا ماین گذاری کردند ،تا یر آنها باالی مردم محل و حواد ی که احتماالً برای مردم یا مواشی
اتفاق افتاده باشند.
الف :پالن پاکسازی ساحه بشمول اینکه کدام ساحات باید پاکسازی گردند ،از چه نوع وسایل استفاده خواهد شد ،چارچوب زمانی کار و هر نوع
مشکالت و محدودیت ها.
ب :تاریخچه عملیات پاکسازی ساحه تا امروز بشمول روز هایی که کار صورت گرفته است ،ساحاتی که پاکسازی گردیده اند ،ماین ها ت مهمات
باقیمانده از جنگ که تطهیر گردیده اند ،مشکالتی که پیش آمده اند و تاریخ متوقعۀ تکمیل کار.
ج :اینکه در آینده کی ها از زمین مذکور استفاده خواهند نمود.
د :وضعیت ساحه بشمول سیستم عالمت گذاری ،ساحات پاکسازی شده و ملوب ،مرکز سوق و اداره ،پارکینگ ،موقعیت کارمند صحی تیم،
تشناب ،استراحتگاه و سایر ساحات کنترولی

نکات ایمنی
ذیالً نمونه ای جزیاتی ارا یه میگردد که میتوانند در یک برگه ای نکات ایمنی شامل گردند:
بازدید کننده گان باید حین بازدید از ساحه ای ماین گذاری شده قواعد ذیل را رعایت کنند:
الف :از تمام هدایاتی که توسط آمر تیم یا شخص مسؤول برایتان داده میشود پیروی کنید.
ب :همیشه با افرادی که مسوول بدرقۀ تان هستند باشید و در ساحه آزادانه قدم نزنید.
ج :صرف در ساحاتی قدم بزنید که توسط آمر تیم یا شخص مسؤول برایتان نشان داده میشود.
د :به اشیایی که روی زمین قرار دارند دست نزنید و آنها را نبردارید.
ه :در جریان بازدید از ساحه سگرت کشیدن ممنوع است .سگرت کشیدن صرف در استراحتگاه که قبالً برایتان نشان داده شده است مجاز
میباشد.
و :در صورت وقوع کدام حاد ه از دساتیر توسط آمر تیم یا شخص مسؤول پیروی کنید و آرامش تانرا حفظ کنید.
ز :قبل از تر

نمودن نقطه ای کنترولی به جانب ساحۀ ماین گذاری شده تجهیزات حفاظت شخصی تانرا بپوشید.

ح :تلیفون ها و مخابره های همراه تانرا خاموا کنید.
ط :زمانیکه بازدید کننده گان به پرسونلی که مصروف ماین پاکی در ساحه هستند از فاصله ای امنیتی نزدیکتر میشوند ،پرسونل ماین پاکی
باید کار خود را متوقف سازند.
ی :کوشش کنید تا کمترین وقت ممکن را در ساحه سپری کنید و سواالت و بحث تانرا زمانی که از ساحه خارج شدید ،مطرح کنید.
 :در زمان عکس گرفتن به جلو یا عقب حرکت نکنید.
ل :بین اعضای تیم بازدید کننده فاصله  5متر باید رعایت گردد.
م :از ساحۀ پاکسازی شده جلوتر نروید.
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ضمیمه ب
پاکسازی ساختمان ها
 .۱معرفی
بازرسی یک ساختمان برای دریافت مهمات خصوصا تلک های شیطانی یک عملیات نهایت خطرنا بوده و باید تنها توسط با تجربه ترین
پرسونل انجام یابد .عملیات مذکور باید صرف توسط شخص مسلکی و آموزا دیده که دارای تخصص سطح سوم تخریب مهمات و مواد
انفالقیه باشد ،به همراهی یک تیم تخریب مهمات و مواد انفالقیه اجرا شود .افرادی که ساختمانهایی را پاکسازی میکنند که در آنها احتمال
موجودیت تلک های ش یطانی متصور است ،باید در جریان عملیات پاکسازی با هشیاری تمام عمل کنند تا در همچو دام ها گرفتار نشوند.

 .۲هدف
این فصل رهنمود های معیاری برای اجرای عملیات پاکسازی منازل و ساختمان ها از موجودیت احتمالی ماین ها و مهمات باقیمانده از جنگ
را ارایه میدارد.

 .۳بررسی خطر
بررسی نمودن خطر های ممکنه در جریان پاکسازی خانه ها از اهمیت خاصی برخوردار میباشد .در جریان این بررسی باید برای سوال های
ذیل پاسخ دریافت گردد:
الف :چرا تقاضای پاکسازی خانهت ساختمان صورت گرفته است؟
ب :آیا در داخل یا اطراف خانه یا ساختمان مهمات انفجاری به چشم دیده شده اند؟
 :۱آیا اردو ،پولیس یا ملیشه ها این ساختمان را به تصرف خویش درآورده بودند؟
 :۲آیا در محل مذکور جنگ یا بمباردمان صورت گرفته است؟
 :۳آیا خانه یا ساختمان مذکور در داخل یک ساحۀ مشکو خطرنا شناخته شده قرار دارد؟
 :۴آیا در ساحۀ مذکور تلفاتی که به مهمات انفجاری عطف گردند وجود داشته اند؟ اگر جواب مثبت باشد ،چه نوع مهمات؟
 :۵آیا در گذشته در این ساحه از تلک های شیطانی استفاده صورت گرفته ویا چنین دامها دیده شده اند؟ اگر جواب مثبت باشد ،لطفاً توضیح
دهید که دام های مذکور مشخصاً از چه نوعی بودند؟

 .۴گروپ های کاری
گروپ هایی که خانه یا ساختمانی را پاکسازی میکنند تعداد شان باید مساوی به حد اقل تعداد افراد واجد شرایط باشد که مسافۀ امنیتی اجازه
میدهد .این کار عادتاً توسط گروپ های دو نفری صورت میگیرد مگر اینکه مسافۀ امنیتی کافی حفظ شده بتواند .تا زمانی که ساختمان
پاکسازی نشده باشد هیچ فرد دیگری ح ورود به آنرا ندارد .در ساختمان هایی که بسیار بزرگ باشند میتوان دو یا بیشتر از دو گروپ دو نفری
را توظیف نمود مشروط بر آنکه مسافۀ ایمنی را از همدیگر حفظ نموده بتوانند و سرحدات کاری شان واضح باشد .منحیث یک قاعدۀ عمومی،
حد اقل فاصله بین دو گروپ کاری باید دو دیوار یا دو سقف باشد یعنی در بین دو گروپ کاری باید حد اقل دو دیوار یا دو سقف قرار داشته
باشد .در صورت پاکسازی ساختمان های یک اطاقه ،هر ساختمان باید یک اطاق یک خانه تلقی گردد.

 .۵ضروریات در ساحه
الف :فرماندهی و کنترول :الزم است یک پالن راجع به طرزالعمل های فرماندهی و کنترول ترتیب گردیده و به تمام اعضای تیم ابالغ گردد.
قبل از آغاز عملیات و داخل شدن به ساختمان ،تیم بازرسی باید ببینند که به کدام وسایل و تجهیزات کاری ضرورت دارند تا کار را بصورت
مصون ،مو ر و مثمر به انجام برساند.
ب :تدابیر طبی :از آماده بودن تسهیالت صحی در ساحه و موجودیت طرزالعمل های تخلیه مصدومین اطمینان حاصل نماید .همچنان مسیر
های مصئون از نقطۀ کنترولی الی ساختمان و برعکس آن نیز باید بگونۀ واضح شناسایی شده باشند.
ج؛ ارتباطات :از فعال بودن خطوط ارتباطی بین تیم و دفتر مرکزی موسسه ماین پاکی اطمینان حاصل نماید .همچنان خود را مطمن سازید
که سایر نهاد ها مانند پولیس ،اردو ،اطفایه و ارگانهای نجات از موضوع مطلع گردیده باشند.
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د :دسترسی مصئون به ساختمان :زمانیکه مسیر های رفت و برگشت تعمیر توسط تیم ماین پاکی مشخص گردیدند ،الزم است مسیر های
مذکور ابتدا پاکسازی گردیده و سپس نشانی شوند .الزم است راجع به نقاط دخولی و ساحۀ ذخیرۀ مواد انفجاری تواف صورت گرفته ،نقاط
مذکور نقشه برداری گردیده و به تیم تشریح گردند .عالوه بر آن الزم است حین بازرسی ساختمان در مقابل خطر های احتمالی مانند مواد
انفجاری که به دروازه ها ،کلکین ها ،ا ا یه منزل و سایر اشیا وصل میباشند از احتیاط کامل کار گرفته شود .تدابیر ایمنی باید قبل از آغاز
عملیات پاکسازی به شکل یک لست یادداشت گردیده و در جلسۀ که قبل از شروع عملیات دایر میگردد برای تمام اعضای تیم تشریح داده
شوند.

 .۶عالمه گذاری
سیستم نشانه گذاری در یک عملیات پاکسازی ساختمان باید به اساس معیار های امور ماین پاکی افغانستان (معیار های شماره ) 05.03
استوار باشد .الزم است تمام خصوصیات بارز ساختمان نشانی گردیده و در نقشه یی که در نقطه ای کنترولی موجود است انعکاس داده شوند.
در نقشه مذکور باید حد اقل موارد ذیل نشان داده شوند:
الف :مسیر های مصئون بسوی ساختمان و برعکس آن
ب :دروازه ها و کلکین های پاکسازی شده
ج :فرنیچر بازرسی شده
د :اطاق ها و دهلیز های بازرسی شده

 .۷توجه خاص
الزم است در جریان عملیات پاکسازی منازل و ساختمان ها به ساحات ذیل توجه خاص مبذول گردد:
الف :سیستم برق و لین دوانی ساختمان
ب :نل ها و پای های آب
ج :قسمت هایی از ساختمان که بصورت طبیعی تاریک هستند
د :فرنیچر
ه :فرا چوبی کف اطاق ها

۸
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