ANSA/TC16
AS 696:2017/IMAS

د افغانستان اسالمی جمهوریت
 د ستندرد ملی اداره " انسا "



ستندرد ملی
پاکسازی ساحات جنگی
سال931۶

حق طبع ونشر محفوظ است



.ستندرد ملی پاکسازی ساحات جنگی ماین پاکی براساس ستندردبین المللی ماین پاکی ا قتباس و تدوین گردیده است
The National Standard of Battle Area ClearanceMine 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 توافاق 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 طریق 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 پاکسازی ساحات جنگی 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 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.
حق 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.
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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 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 جنا ﻫاای داخلای بعاداً نیاز باه شادت اداماه یافات کاه بااالثر از
حادثه 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 ااثیرات 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 تااثیرات 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 طریااق کمیتااه
متذکره طی مراحل و منحیث ستندرد ﻫای ملی افغانستان مورد استفاده قرار گیرد.
مسااوده سااتندرد عملیااات پاکسااازی ساااحات جنگاای ماااین پاااکی توسااط ریاساات انسااجام وﻫمااتﻫنگی تطهیاار ماااین ترتیااب ودر اولویاات
کاری کمیته تخنیکای ملای تادوین ساتندرد ﻫاای مااین پااکی قارار گرفتاه وازطریاق کمیتاه تخنیکای ملای ساتندرد ﻫاای مااین پااکی
نهایی گردید.
ستندرد ملی عملیات پاکسازی ساحات جنگی شامل کشف و پاکسازی مهمات باقیمانده از جن بشمول مهمات منفجر ناشدﻫو مهمات منفجر
شدۀ مترو ،،به استثنای ماین ﻫا ،در ساحات مشخص مانند میدان ﻫای جن  ،نقاط دفاعی و ساحاتی میباشد که در آن مهمات ﻫوایی یا
توپخانه یی ما نند مهمات خوشه یی فی ر یا پرتاب شده باشند .عملیات پاکسازی ساحات جنگی صرفاً توسط مو سسا تی اجرا میشوند که
اعتبارنامۀ عملیات پاکسازی ساحات جنگی را دریافت نموده باشند .عملیات پاکسازی ساحات جنگی میتواند نظر به اولویت ﻫای بشری و
چگونگی مقصد استفاده از زمین مشتمل بر پاکسازی سطحی و ع میق باشد .ضرورت برای پاکسازی ساحات جنگی میتواند ﻫ در مناطق
شهری و ﻫ در مناطق روستایی وجود داشته باشد .تخریب مهمات انبار شده در انبار ﻫای کشور شامل عملیات پاکسازی ساحات جنگی
نمیگردد .به منظور استفاده موثر تر از منابع موجود برای پا ،سازی ساحات از وجود ماین ﻫا و مواد منفجرناشده وعرضه خدمات آگاﻫی ازین
خطرات و ﻫمچنان حمایت از اشخاص دارای معلولیت ،ضرورت مبرم به داشتن سیست مدیریت پاکسازی ساحات جنگی میباشد که باید ﻫمه
موسسات زیربط آنرا در نظر گرفته و مطابق به مقتضیات این ستندرد امورات پاکسازی ساحات جنگی شان راترتیب 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 شفق

ریاست انسجام وﻫمتﻫنگی تطهیر ماین

مافو بکلوریا

اعضا

دگروال محمد اشرف

لیسانس

وزارت دفاع ملی

سمونوال محمد محسن خالقیار

لیسانس اکادمی پولیس

وزارت امور داخله

نور محمد

لیسانس

ریاست عمومی امنیت ملی

گل آقا مرزایی

بکلوریا

ریاست عمومی اداره ملی مبارزه با حواد

سید قاس مروت

لیسانس حربی پوﻫنتون

موسسه ماین پاکیHT

سید حبیب الرحمن

لیسانس (داکتر طب)

موسسه ماین پاکیATC

عبدالولی بشتونیار

لیسانس روابط بینالمللی

موسسه ماین پاکیDAFA

میر محمود ﻫاشمی

لیسانس نظامی

موسسه ماین پاکیDDG

شاه ولی ایوبی

لیسانس اقتصاد

موسسه ماین پاکیMDC

خواجه حامد

مافو بکلوریا

موسسه ماین پاکی استرلن

تحت نظر:
پوﻫنیار دکتور مجیب الرحمن خطیر معاون تخنیکی اداره ملی ستندرد (انسا)

ج

AS 696:2017/IMAS

منظور شده توسط :شورای عالی ستندرد
رییس جلسه
معاون دوم ریاست جمهوری

جاللتمتب استاد محمد سرور دانر
معاون

رییس عمومی اداره ملی ستندرد (انسا)

داکتر نقیب اهلل فایق
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 محقق رحمت گل احمدی

معاون اکادمی علوم افغانستان

شهزاده مصطفی ظاﻫر

رییس عموم اداره ملی حفاظت محیط زیست

عبداهلل حبیب زی

شاروال کابل

احمد توفیق 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)
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اختصارات
ANSA
AS
TC
IMAS
CCW

Afghan National Standards Authority
Afghan Standard
Technical Committee
International Mine Action Standard
Certain Conventional Weapons Conventionا

ﻫ

اداره ملی ستندرد افغانستان
افغان ستندرد
کمیته تخنیکی
ستندرد بین المللی ماین پاکی
پیمان قطعی اسلحه ﻫای متعارف
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ستندرد ملی
پاکسازی ساحات جنگی
داده شود .با در نظرداشت نتایج بررسی نوعیت خطر در ساحه و
چگونگی استفادۀ آینده از زمین ،ممکن عمق ﻫای مختلفی برای
پاکسازی تعیین گردند .به ﻫر حال ،برای پاکسازی ساحات
جنګی بشردوستانۀ  ،وسعت ساحه یی که باید پاکسازی گردد
در ﻫمه موارد در شروع کار تعیین شده نمیتواند بلکه با پیشرفت
کار پاکسازی مشخص میگردد .بدین ترتیب ،اولویت ﻫای پاکسازی
ساحات باید نظر به تاثیرات آن باالی قریه جات مربوطه و به
اساس سیست اولویت بندیاجتماعی تعیین گردند.

 .۱معرفی
تمام ساحات در افغانستان که منحیث ساحات ملو با ماین ﻫاا
مهمات باقیمانده از جن شاناخته میشاونددر سیسات مادیریت
معلومات برای امور ماین پاکی بحیث ساحات مشاکو ،خطرناا،
نشانی و ثبت میگردناد .تعادادی از سااحات مشاکو ،خطرناا،
مذکور با ماین ﻫا ملو میباشند که طرزالعمل پاکسازی سااحات
مذکور در معیارﻫای امورماین پاکی افغانستان  ۶۰۶۰شرح گردیده
است .با این حال ،بسیاری از ساحات مشکو ،خطرنا ،با ماین ﻫا
ملو نمی باشند بلکه باا مهماات باقیماناده از جنا و مهماات
خوشه یی  ،مهمات منفجر ناشده زمینی ویا ﻫا مهماات منفجار
ناشده ﻫوایی ملو میباشند .اصطالح پاکسازی ساحات جنگی باه
جستجو و پاکسازی سیستماتیک تمام انواع مهمات در یک سااحه
مورد نظر داللت میکند.

 .۵کیفیت پاکسازی
مقتضیات کیفیت پاکسازی ساحات جنگای بساتگی باه کتگاوری
ﻫای عملیات پاکسازی ساحات جنگی دارند .دو کتگوری پاکسازی
ساحات جنگی وجود دارناد کاه عبارتناد از پاکساازی ساطحی و
پاکسازی عمیق .بمنظور اتخاذ تصمی راجع به اینکه آیاا عملیاات
پاکسازی سطحی و عمیق باید بصورت ﻫمزمان انجام یابند یاا باه
تعقیب یکدیگر ،الزم است خطراتی که در ساحه موجود ﻫستند با
در نظرداشت نگرانی ﻫای بشری و منابع موجود برای ماین پااکی
ارزیابی گردند.

 .۲هدف
این فصل رﻫنمود ﻫای تخنیکی برای پاکسازی ساحات ملاو باا
مهمات باقیمانده از جن و مهمات خوشه ای را ارایه مینماید.

 .۳عمومیات راجع به پاکسازی ساحات جنگی

الف .در عملیات پاکسازی سطحی معموالً به شیوه جستجو توسط
چش اتکا میگردد ،ولی در بعضی موارد برای تحقیق بهتر ساحات
حاوی نباتات ،کوت خا ،و سایر ساحات مشکو ،دارای امکاناات
دسترسی مشکو ،از آله ﻫای کشفی اساتفاده میشاود .یادداشات
نمودن نتایج جستجو ،انواع مهمات و موقعیات آنهاا مها باوده و
میتوانند در تعیین جزیات جستجو ﻫای عمیق که باه تعقیاب آن
صورت می گیرند مفید واقع گردند .به استثنای حاالتیکاه شارایط
مختص به ساحه ایجاب نمایند ،تمام مهماات باقیماناده از جنا
بشمول مهمات خفیفاه و اجازای خطرناا ،آنهاا بایاد پاکساازی
گردند.

عملیات پاکسازی ساحات جنگی شامل کشف و پاکسازی مهماات
باقیمانده از جن بشمول مهمات منفجر ناشدﻫو مهماات منفجار
شدۀ مترو ،،به استثنای مااین ﻫاا ،در سااحات مشاخص مانناد
میدان ﻫای جنا  ،نقااط دفااعی و سااحاتی میباشاد کاه در آن
مهمات ﻫوایی یا توپخانه یی مانند مهمات خوشه یی فیر یا پرتاب
شااده باشااند .عملیااات پاکسااازی ساااحات جنگاای صاارفاً توسااط
موسساتی اجرا میشوند که اعتبارنامه عملیاات پاکساازی سااحات
جنگی را دریافت نموده باشند.
عملیات پاکسازی ساحات جنگی میتواناد نظار باه اولویات ﻫاای
بشری و چگونگی مقصد استفاده از زماین مشاتمل بار پاکساازی
سطحی و عمیق باشد .ضارورت بارای پاکساازی سااحات جنگای
میتواند ﻫ در مناطق شاهری و ﻫا در منااطق روساتایی وجاود
داشته باشد .تخریب مهمات انبار شده در انبار ﻫای کشاور شاامل
عملیات پاکسازی ساحات جنگی نمیگردد.

در پاکسااازی عمیااق از تخنیااک ﻫااای مختلااف کشااف و حفاااری
اسااتفاده شااده میتوانااد .تمااام مهمااات مشااخص باقیمانااده از
جن و اجزای خطرناا ،آنهاا بایاد مطاابق باه شارایط قارارداد
و مقتضاایات دوساایه اسااناد مربوطااه پاکسااازی گردنااد .تخریااب
مهماااات باقیماناااده از جنا ا و مهماااات منفجرناااا شاااده ای
متروکه بایاد باه اسااس معیارﻫاای منادرج معیارﻫاای امورمااین
پاااکی افغانسااتان ( ۶۰۶۰تخریااب مهمااات انفجاااری) صااورت
گیرد.

 .۴ساحات جنگی که نیازمند پاکسازی میباشند
بمنظور تسهیل تطبیق پروژه ﻫای انکشافی تجارتی مانند سر،
سازی وغیره ممکن برای پاکسازی ساحات جنگی خاصی اولویت
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عمق پاکسازی مورد نیاز را میتوان در جریان پیشرفت کار تنظی
نمود .الزم است در رابطه با ﻫر نوع تغییر در عمق پاکسازی میان
موسسه ماین پاکی و ریاست انسجام وﻫمتﻫنگی تطهیر ماین
توافق صورت گیرد ،و تغییرات مذکور بصورت رسمی یادداشت
گردند .در صورتی که مقصد استفاده از زمین تغییر بخورد که به
سبب آن الزم باشد که عمق پاکسازی بیشتر گردد ،در آنصورت
پروسۀ پاکسازی باید تکرار شود.

الزم اساات از نقطااه ی کااه مهمااات باقیمانااده از جناا یااا
مهمااات خوشااه یاای دریافاات گردیااده انااد ساااحه اطااراف بااه
شاکل مربعاات  ۰۶X۰۶متار ویاا  ۰۶x۰۶متار در تماام جهاات
و در عمق تعیین شده جستجو گردد.
پاکسااازی ویااا تخریااب تمااام مهمااات باقیمانااده از جناا یااا
مهماااتی کااه مشااخص گردیااده انااد ،در ساااحات مشااخص و بااه
عمق مشخص ،باید بگونه ای ذیل صورت گیرد:

 .۷مهمات خوشه ای

۶۰اسااتفاده از موسسااه (مسسسااات) کااه دارای اعتبارنامااه
مخصوص بارای پاکساازی سااحات جنگای و قابلیات ﻫاای
عملیاااتی تصاادیق شااده ماننااد پاکسااازی ساااحات جنگاای
توسااط دساات بااوده ،پرسااونل دارای مهااارت ﻫااای کااافی
تخریاااب مهماااات انفجااااری را در اختیاااار داشاااته ،از
ماادیریت و ادارۀ خااوب برخااوردار بااوده و از طرزالعماال
ﻫای مصئون و موثر عملیاتی استفاده نماید؛

مهمااات خوشااه ای مهماااتی انااد کااه توسااط انااواع مختلااف
سیست ﻫاای انتقاالی مانناد میزایال ﻫاا ،راکات ﻫاا ،پرتاباه ﻫاا،
ﻫاااوان ﻫااا ویااا پخاار کننااده ﻫااای ﻫااوایی منتقاال میگردنااد.
زمانیکااه ظاارف پخاار کننااده ای مهمااات خوشااه ای فیاار،
پرتاب یا انداخته شاود ،بااز شادن آن معماو ًال بعاد از یاک وقفاه
ای زمااانی معااین ویااا در اثاار انفجااار فیااوز نزدیااک بااه ﻫاادف
صاورت میگیاارد .بعاد از باااز شادن کااانتینر ،مهماات داخاال آن
معمو ًال باه یکای از ساه طریقاۀ ذیال پخار میشاوند :خاروج از
قساامت باااالیی کااانتینر ،خااروج از قساامت پااا یناای ظاارف و
باز شادن کاانتینر .از آنجاکیکااه مهماات مااذکور پاس از خااروج از
کااانتینر در اطااراف پراگنااده میشااوند ،تااراک آنهااا در ساااحۀ
برخااورد بسااتگی بااه ساارعت و ارتفاااعی دارد کااه در آن کااانتینر
حاوی مهمات خوشه یی باز میشود.

۶۰نظاارت بعماال آوردن از موسساه ماااین پااکی و شااعبات
مربوطااۀ آن (بااه معیارﻫااای امورماااین پاااکی افغانسااتان
 03.01مراجعه شود)
 ۶۰اجرای تفتیر پس از پاکسازی در زمین پاکسازی شده.

 .۶عمق پاکسازی
در مواردیکاه در وظاایف پاکسااازی سااحات جنگاای ضارورت بااه
پاکساااازی عمیاااق باشاااد ،عماااق پاکساااازی بایاااد توساااط
موسسااهماین پاااکی مربوطااه در مشااورت بااا دفتاار ساااحوی
ریاسات انساجام وﻫماتﻫنگی تطهیار مااین تعیاین گاردد .بارای
تعیااین عمااق پاکسااازی بایااد از سااروی ﻫااای غیاار تخنیکاای و
تخنیکی ،یاا ساایر معلوماات موثاق کاه نشاان دﻫناده ای عماق
متوقعااه ای مهمااات باقیمانااده از جناا در ساااحه و مقصااد
اسااتفادۀ آینااده از زمااین مااذکور باشااد ،اسااتفاده صااورت گیاارد.
در غیاار آن حااد اقاال عمااق پاکسااازی باارای قطرﻫااای مختلااف
مهمات باقیمانده از جن باید مطابق ذیل عیار شود:
أ)

مهماتی که در حاال حاضار در افغانساتان وجاود دارناد از ناوعی
ﻫستند که حین برخورد به زمین انفجار میکنناد .میازان ناکاامی
مهمات خوشه یی مذکور تا زمانی بصورت دقیق تعیین شده نمای
تواند که اطالعات عمق مهمات بدست آیند .گذشته از آن ،میزان
ناکامی به یکتعداد فکتور ﻫای دیگر نیز بستگی دارد ،مانند:
الف .طرحه ریزی
ب .مدت زمان و شرایط نگهداری
ج .ارتفاع و سرعت افگندن
د .موجودیت نباتات

 ۵۶سانتی متر پاینتر از سط اصلی زمین برای مهمات
۲۰ملی متری و کمتر از آن

ب)  ۰۶۶سانتی متر پاینتر از سط
مهمات  ۲۰الی  ۰۰۶ملی متری

ﻫ .نوعیت اراضی در منطقه ای اصابت.
شیوه ای جستجو یا پاکسازی مهمات خوشه یی بستگی به خطری
دارد که مهمات ماذکور بیشاتر در سااحات مساکونی ،در امتاداد
سر ،ﻫا ،در اطراف خانه ﻫا و باغ ﻫا ،مکاتب و ساختمان ﻫای عام
المنفعه متوجه زندگی انسانها میسازند .اولویت فوری ﻫمانا نجاات
دادن حیات مردم و به حد اقل رساندن امکان مصادومیت ﻫاا باه
سبب موجودیت مهمات خوشه یی است .اولویات دیگاری کاه باه

اصلی زمین برای

ج) اضافه تر از ۰۶۶سانتی متر الی چندین متر پاینتر از
سط اصلی زمین برای مهمات دارای قطرﻫای باالتر به
شمول ب ﻫای طیاره.
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پاکسازی که عبارت از یک جساتجوی سیساتماتیک و عمیاق باا
استفاده از وسایل میباشد ،استفاده بعمل آید( .مرحله دوم).

اندازۀ اولویت فو الذکر فوریت دارد عباارت از تطهیار تساهیالت
معیشتی مانند پاکسازی ساحات سبز ،زمین ﻫای زراعتی و باغ ﻫا
میباشد ،که بدین ترتیب باه شاگوفایی اقتصاادی کماک صاورت
گرفته و خطاری کاه متوجاه ماردم محال میباشاد و میخواﻫناد
مهمات خوشه ای را خود شان خنثی نمایند ،به حد اقل میرسد.

مقصد جستجو توسط وسایل (مرحله  )۰این است که تمام سااحه
یی که تحت تاثیر اصابت بماب خوشاه ای قارار گرفتاه اسات باا
استفاده از وسایل مخصاوص مااین پااکی بگوناۀ سیساتماتیک و
عمیق جستجو گردد .از معلوماتی کاه در مرحلاۀ اول جماع آوری
گردیده اند باید در طرح پالن بارای مرحلاۀ دوم اساتفاده گاردد.
ﻫدف این مرحله پاکسازی کامال سااحه از وجاود تماام مهماات
سطحی و عمیق است تا باالخره ساحۀ پاکسازی شده به ساحه یی
که اصالً ملو نگردیده بود وصل شود.

طرزالعمل ﻫای ارا یه شده در این مجموعۀ معیار ﻫای اماور مااین
پاکی افغانستان اساس و چارچوب کلی را میسازند که بر بنیااد آن
ﻫر موسسه ماین پاکی باید طرزالعمل ﻫای تفصیلی پاکسازی خود
را عیار نماید .طرزالعمل ﻫای مذکور باید در مجموعاۀ طرزالعمال
ﻫااای عملیاااتی معیاااری مسسسااه بصااورت دقیااق و مختصاار بااا
تشریحات واض و در صورت ضرورت ﻫمراه با دیاگرام ﻫا و اسکیچ
ﻫا تسجیل گردند .برای معلومات بیشتر راجاع باه طارز تنظای و
استقرار واحد ﻫا و وسایل پاکسازی در ساحات جنگی به معیارﻫای
امورماین پاکی افغانستان  ۶۰۶۰مراجعه کنید.
زمانیکه ساحه حاوی مهماات خوشاه ای تثبیات گردیاد بایاد در
سیست مدیریت معلومات برای امور ماین پاکی درج گردیاده و در
گزارا ساحۀ مشکو ،خطرنا ،به حیث ساحۀ مورد ﻫدف تاذکر
داده شود.

جستجو با استفاده از وسایل (مرحلۀ دوم) باه تعقیاب جساتجوی
بصری (مرحله اول) صورت میگیرد .مرحلۀ دوم بایاد فاوراً پاس از
خت مرحلۀ اول اجرا شود و نیز میتوان آن را به شکل ترکیبای از
جستجوی بصری و جستجو به کمک وسایل اجرا نمود .الزم اسات
در خصوص ﻫر یک از ساحات ملو با مهمات خوشه ای در مورد
عمق عملیات پاکسازی میان موسساه ای مااین پااکی و ریاسات
انسجام وﻫمتﻫنگی تطهیر ماین موافقه صورت گیرد و عمق ماورد
توافق جانبین در پالن پاکسازی ﻫر سااحۀ ملاو باا مااین ﻫاای
خوشه یی بصورت جداگانه و رسمی یادداشت گردد.

شیوه ای پاکسازی ساحاتی که مورد اصابت مهمات خوشه ای قرار
گرفته اند باید مشتمل بر دو مرحله باشد ،طوریکه بمنظور برطرف
ساختن فوری مهمات خوشه ای قابال دیاد و قابال دساترس کاه
بیشترین خطر را متوجه زنده گی افراد میسازند ،یاک جساتجوی
بصاری صااورت میگیارد (مرحلاه اول) .جساتجوی بصااری باادون
استفاده از وسایل صورت گرفته و میتواند غیر نفوذی باشد که باه
ﻫدف تشخیص و تعیین محل مهمات در مجاورت نزدیک سااحات
مسکونی و ساحات دارای سط بلند خطر اجرا میشود.

الزم است در زمان تخریب ماین ﻫا و مهمات بخصوص در نزدیکی
اماااکن مسااکونی موضااوع بااه ساامع مااردم محاال و موسسااات و
ارگانهایی که در نزدیکی ﻫمان ساحه فعالیت دارند رسانیده شود.
آمر ساحه باید تا حد امکان کوشر نماید تاا مرکاز اصاابت بماب
خوشه یی را بصورت دقیق تشخیص نماید .این کار آمار سااحه را
در مرحله دوم عملیات پاکسازی کمک میکند تا اطمینان حاصال
نماید که تمام ساحۀ مورد نظر بصاورت سیساتماتیک جساتجو و
بصورت درست پاکسازی گردد.

در جریان جستجوی بصری ،آمر ساحه مکلف اسات تاا اطمیناان
حاصل نماید که کنترول جادی صاورت گرفتاه و سااحه بصاورت
کامل جستجو گردیده .مهمااتی کاه بایاد جابجاا تخریاب گردناد
نشانی گردند و مردم محل آگاه ساخته شوند تاا باه آنجاا نزدیاک
نشااوند .در صااورت ضاارورت و نیاااز بااه کوچااک ساااختن حج ا
تخریبات ،کار ﻫای حفاظتی باید انجام شوند .مهماتی کاه انتقاال
دادن شان مصئون باشد باید خنثی ساخته شده و باه یاک محال
انهدام مهمات انتقال داده شوند .عالوه بار دور سااختن مهماات و
خطر ﻫا ،آمر ساحه باید تا حد امکان کوشر نماید تا مرکز اصابت
بمب خوشه ای را دریافت نموده و طول البلد و عار البلاد آنارا
یادداشت نماید .از این معلومات باید در مرحله ای بعدی عملیاات

ﻫرگاه در زمان جستجو سی ﻫای انفجار دﻫناده ای مااین ﻫاا یاا
خود ماین ﻫا کشف گردند ،تمام تی باید فوراً از کار دست بکشاد،
تدابیر ایمنی مربوطه مراعات گردند و موضوع باه مرکاز سااحوی
امور ماین پاکی اطالع داده شود .سپس موسسه ماین پااکی بایاد
خطر را ارزیابی نموده و به اساس نوعیت ماین کشف شده در پالن
خود تجدید نظر نموده و آنرا جهت تاکید و طی مراحل بعادی باه
مرکز ساحوی امور ماین پاکی بسپارد.
در صورتی که در جریان جستجو مهمات یا ذخایر ماواد انفجااری
ویا انبار مهمات که توسط آتر مستقی متضرر گردیده ویاا یاک
ساحه کوچک با تراک زیاد مهمات باقیمانده از جن کشف شود،
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یک عامل مه که ﻫمیشه باید در جریان تخریب مهماات خفیفاه
مد نظر گرفته شود عبارت از خطر ناشی از بوجود آمدن جیات از
ضد ذره میباشد .جیت ضد ذره میتوانند در ﻫاوای آزاد بیشاتر از
 ۰۲۶۶متر پرواز نمایند .بنابران ﻫر نوع مساعی الزم را باید جهات
مهار عملکرد این جیت بکار بست .برای حصول این ﻫدف معموالً
چارج اصلی را به وضعیتی جابجا میسازند که تمامیت توان حرکی
را نیز از بین ببرد .یک طریقۀ بدیل برای انجام این کار اینست که
بمنظور کاﻫر قوۀ مادۀ انفجاری یک مانعۀ قوی در جلاو آن قارار
داده شود.

الزم است سااحات ماذکور انساداد گردیاده و موضاوع باه مرکاز
ساحوی امور ماین پاکی گزارا داده شاود تاا یاک تای تخریاب
مهمات انفجاری را به ساحه بفرستد.

 .۸ثبت و گزارشدهی
موقعیت تمام مهمات تثبیت شده و تمام عالمت ﻫایی که به محل
اصابت بمب ﻫای خوشه ای داللت میکنناد بایاد جهات اساتفادۀ
آینده ثبت و یادداشت گردند .این کار کمک مینماید تاا موقعیات
اصابت بمب خوشه یی بصاورت دقیاق تار و مشاخص تار تعیاین
گردیده و عملیات پاکسازی در مرحلۀ دوم آسانتر شود.

 .۹اصول مصون سازی

یک مالحظۀ مه در قسمت مرحله دوم عملیاات ایان اسات کاه
زمانیکه تمام مهمات خوشاه ای قابال دیاد و ساطحی در جریاان
مرحله اول این عملیات پاکسازی برطرف گردیدند ،در مرحلاه ای
دوم تعیین نمودن دقیق گستره یا دامنه مهمات خوشه یی کاه در
ساحه پراگنده گردیده اند بسایار مشاکل میشاود مگار اینکاه در
جریان مرحله اول عملیاات پاکساازی معلوماات ماذکور بصاورت
درست و دقیق ثبت و یادداشت گردیده اند باشند .گزارا تکمیلی
سیست مدیریت معلومات برای اماور مااین پااکی بایاد بصاورت
دقیق تکمیل گردیده و به ریاست انسجام وﻫمتﻫنگی تطهیر ماین
تقدی گردد.

ﻫر موسسه مکلف است تا طرزالعمل خنثی سازی مهماات خوشاه
ای را ترتیب نموده باشد .در صورتی که یک موسسه خنثی سازی
فیوز را به شیوه دستی انجام میدﻫد ،در آنصورت این طرزالعمل را
باید بصورت واض و بگونۀ گام به گام تشری نموده و دیااگرام ﻫاا
ویا عکس ﻫا را نیز به آن اضافه نماید .استفاده از طرزالعمال ﻫاای
خنثی سازی که توسط ریاست انسجام وﻫمتﻫنگی تطهیار مااین
تایید نشده باشند ،به ﻫیچوجه مجاز نیست.
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نمایند .بعدآ ریاست انسجام وﻫمتﻫنگی تطهیر ماین که توسط
ملل متحد تقویت میگردد ،میتواند ساحات را اولویت بندی و
تسلسل پاکسازی ساحات را به اساس آن خطرات که مصونیت
زندگی را تهدید مینماید درجه بندیکند.

ضمیمه ای الف معیار های ماین پاکی
افغانستان 60.60
عملیات پاکسازی ساحات تمرینات نظامی

 .2هدف

 .1معرفی

این ضمیمه بخشی از ستندرد ﻫای ماین پاکی افغانستان را
تشکیل میدﻫد و یک تهداب توجیه پذیر و رﻫنمود ستندرد را
برای عملیات پاکسازی ساحات تطبیقات نظامی ارایه میدﻫد.

مهمات باقیمانده از جن عامل اصلی مواجه ساختن مردم
افغانستان در معر خطر بزرگتر میباشد .ارقام فعلی حادثات
ملکی نشان میدﻫد که اګثریت حادثات از اثر مهمات باقیمانده از
جن میباشد .بر عالوه ،ساحات تطبیقات نظامی مترو ،آلوده با
مهمات منفجرناشده و مهمات انفجاری مترو ،نیز حادثات ملکی
را به بار آورده است .فلهذا در پهلوی پاکسازی ساحات جنگی،
روی دست گرفتن پاکسازی ساحات تطبیقات نظامی نیز جهت
پایین آوردن حادثات ملکی در افغانستان ضروری و حیاتی
میباشد.
پروتوکول  5پیمان قطعی اسلحه ﻫای متعارف
(CCW)Certain
Conventional
Weapons
Conventionارزیابی بخصوص قبول شده بین المللی برای
کاﻫر حادثات ملکی از مهمات باقیمانده از جن را شرح میدﻫد.
پروتوکول  ،5معاﻫده (CCW)Certain Conventional
Weapons Conventionدارای یک مکلفیت پاکسازی
مهمات باقیمانده از جن میباشد .مهمات باقیمانده از جن تو
سط عملیات ﻫای جنگی بوجود آمده و این چنین ساحات آلوده
به مهمات باقیمانده از جن را بنام ساحات جنگی تعریف میکنند.
حتی اگر مهمات باقیمانده از جن توسط انداخت ﻫای غیر
عملیاتی در جریان آموزا و یا آزمایر بوجود آمده باشد ،این
چنین ساحات آلوده به مهمات باقیمانده از جن را به حیث
ساحات تطبیقات نظامی تعریف میکنند .وقتیکه پالیسی ﻫا و
طرزالعمل ﻫای توحید شده عمومی در داخل سیست نظامی
موجود باشد ،اطاعت از اجرا آن ظاﻫرآ ،به اساس افزایر چالر
ﻫای حادثات ملکی توحید شده با ساحات تطبیقات نظامی بین
المللی ،که توسط دفتر ملل متحد در افغانستان راپور داده شده
ضعیف خواﻫد بود .یک مرجع با صالحیت مرکزی با یکپارچگی
واحد و اسناد مکمل که با چالر ﻫای مهمات باقیمانده از جن
برخورد نماید و توسط قوااجزایی تقویت شود این چالر را برطرف
خواﻫد نمود.
چالر ﻫای پاکسازی میتواند به یک طریقه پیشرفته مستقی راه
حل باشد .اوآل قوت ﻫای نظامی ملی و بین المللی باید ارقام
مربوط به خطرات مهمات باقیمانده از جن  ،محل آنها ،مهمات
استفاده شده و حالت فعلی و آینده شان را جمع آوری و ثبت

 .3ماخذ
پروتوکول 5
1.3
CCWCertain Conventional
پروتوکول ، 5
Weapons Conventionارزیابی بخصوص قبول شده بین
المللی برای کاﻫر حادثات ملکی توسط مهمات باقیمانده از
جن را شرح میدﻫد .این معاﻫده درمحتوا ضمیمه ﻫای تخنیکی
خود بعضی از بهترین تمرینات داوطلبانه یی را تشری میکند که
به حد اقل رسانیدن این خطرات و تاثیرات کمک میکند .به ﻫمین
منظور پروتوکول  5یک تهداب محکمی را آماده میکند که بر
اساس آن میتوان چالر ﻫای را که توسط مهمات باقیمانده از
جن در کشتزار ماین ،ساحات تطبیقات نظامی و ساحات جنگی
که در ذیل ذکر شده اند بوجود می آیند ،حل می نماید.
 1.3.3پاکسازی
موثرترین معیار که میتوان خطرات مهمات باقیمانده از جن را
کاﻫر داد این است که خطر را بر طرف کنی  .پروتوکول 5
پاکسازی ،برطرف نمودن و یا از بین بردن مهمات باقیمانده از
جن توسط قوای نظامی را توصیه مینماید ،چه اگر آنها باالی
آلودگی ساحه کنترول داشته و یا نداشته اند .قوای نظامی باید
مهمات باقیمانده از جن را در ساحات متاثر شده تحت کنترول
شان عالمت گذاری و پاکسازی ،برطرف و یا از بین ببرند و یا این
معیار را در مورد مهمات باقیمانده از جن شان در ساحات دیگر
تسهیل کنند .ساحاتیکه توسط مهمات باقیمانده از جن متاثر
شده و به حیث عامل جدی خطر بشری ارزیابی شده اند باید با
چگونگی اولویت بندی در پاکسازی ،برطرف نمودن و یا ازبین
بردن مطابقت کنند .ریاست انسجام وﻫمتﻫنگی تطهیر ماین
میتواند در مورد سطوح خطراتیکه توسط انواع مختلف مهمات
باقیمانده از جن در ساحات خطر بوجود آمده است مشوره بدﻫد.
پاکسازی میتواند در چند مرحله صورت گیرد .پاکسازی سطحی
میتواند بصورت سریع و قابل مالحظه خطرات تلفات ملکی را
کاﻫر دﻫد .در عین زمان ،داخل نمودن ارقام بدست آمده میتواند
معلومات واض مهمات باقیمانده از جن را ارایه نماید که به
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عملیات جن ویا فعالیتهای غیر عملیاتی باید با موارد ذیل
مطابقت داشته باشد:
 .3ضبط اطالعات
الف .درمورد مهمات منفجره که ممکن به مهمات منفجرنشده
مبدل گردیده باشد در بر گیرنده اطالعات ذیل دقیق تا حدامکان،
باشد.
۶۰موقعیت ساحات که برای استفاده مهمات منفجره در نظر
گرفته شده است.
۶۰تعداد تقریبی مهمات منفجرناشده که در ساحات تحت )(i
استفاده شده اند یا میشوند.
۶۰نوعیت وماﻫیت مهمات منفجرناشده که در ساحات تحت )(i
استفاده شده اند.
۶۴موقعیت عمومی مهمات منفجرناشده شناخته شده ویا
احتمالی.
ب .جاکیکه یک حزب جمعیت مجبور شده تا مهمات منفجره را
تر ،کنند در جریان عملیات  ،آن ﻫا باید تالا کنند که
مهمات منفجرناشده متروکه را به شیوه ایمن و مطمئن تر،
کنند واطالعات را در مورد بطور ذیل ثبت کنند:
۶۰موقعیت مهمات منفجرناشده متروکه
۶۰تعداد تقریبی مهمات منفجرناشده متروکه در ﻫر ساحه
مشخص
 .2جاکیکه یک حزب جمعیت اطالعات را مطابق بند ( )3ضبط
کرده باشد باید به شیوۀ نگهداری شود که بازیابی و انتشار
بعدی آن مطابق بند ( )1سهولت باشد.
 .1اطالعات ضبط و نگهداری شده توسط یک حزب جمعیت
مطابق بند ﻫای ( 3و  )2باید با در نظرداشت منافع امنیتی
و دیگر تعهدات ﻫمین ګروه که اطالعات را ارکه نموده اند ،
در مطابقت با مقررات ذیل منتشر شود:
الف .اطالعات منتشر شده در مورد مهمات منفجرناشده باید دارای
جزکیات ذیل باشد:
۶۰موقعیت عمومی مهمات منفجرنشده شناخته شده ویا احتمالی.
۶۰نوعیت وتعداد تخمینی مهمات منفجرناشده که در ساحات
مشخص استفاده شده اند.
۶۰طریقه ای شناسابی مهمات منفجرناشده شامل رن  ،اندازه ،
شکل و دیگر نشانی ﻫای مربوط.
۶۴طریقۀ مصون تخریب مهمات منفجرناشده.
ب  .اطالعات منتشرشده در مورد مهمات منفجرناشده متروکه
باید دارای جزکیات ذیل باشد:
۶۰موقعیت عمومی مهمات منفجرناشده متروکه

اساس آن میتوان در مورد پاکسازی متعاقب تصمی گرفت.
پاکسازی عمیق تر مورد نظر باید بعدآ با استفاده از وسایل کشفی
تایید شده و مناسب صورت گیرد.
قوای نظامی باید به زودترین فرصت ممکن معیار ﻫای ذیل را در
ساحات متاثر شده تحت کنترول شان مورد اجرا قرار دﻫند تا
خطرات که از اثرمهمات باقیمانده از جن متصور است کاﻫر
یابد.
الف :ارزیابی و سروی خطراتیکه از اثر مهمات باقیمانده از جن
متصور است.
ب :آگاﻫی دﻫی از کاﻫر خطرات به محالت ﻫمجوار.
ج :ارزیابی و اولویت بندی ضروریات برای راه ﻫای عملی عالمت
گذاری و پاکسازی ،برطرف نمودن یا از بین بردن.
د :عالمه گذاری  ،پاکسازی ،برطرف نمودن ویا از بین بردن
مهمات باقیمانده از جن .
ﻫ  :اقداماتبعدی برای بکار انداختن منابع تا این فعالیت ﻫا آغاز
گردند.
یک ساحه تا زمانی پا ،شمرده نمیشود که ریاست انسجام
وﻫمتﻫنگی تطهیر ماین تمام اقدامات ضروری کیفی را در مورد
پاکسازی ساحات تطبیقات نظامی که ادعا میشود پاکسازی شده
وگواﻫینامه تایید شده دارد ،بگیرد
پروتوکول  5نیز ضروریات ثبت ،حفظ و انتقال اطالعات در مورد
استفاده از مواد منفجره ویا تر ،مواد منفجره به منظور تسهیل
سریع نشانی کردن و پاکسازی،دور کردن و یا تخریب آن،
تعلیمات آگاﻫی از خطرات و اراکه اطالعات مربوطه ،به جمعیت
کنترول کننده قلمرو واﻫالی ملکی در آن سرزمین ،را شرح
میدﻫد.
نیروﻫای مسل که ازمهمات منفجرناشده استفاده نموده اند ویا
مهمات منفجره مترو ،از خود بجا گذاشته اند وآن مهمات ممکن
به مهمات باقیمانده از جن مبدل گردیده باشند ،باید بدون
تا خیر تاحدیکه قابل اجرا باشد،منوط به منافع مشروع امنیتی
شان ،این نوع اطالعات را در اختیار اجتماع ویا اجتما عات که
کنترول ساحۀ متأثر را در دست دارند ،دوطرفه ویا ذریعه توافق
دوجانبه ﻫمرای ریاست انسجام وﻫمتﻫنگی تطهیر ماین ویا بنابر
درخواست،به مسسسات مربوطه که تعلیمات آگاﻫی ازخطرات را
انجام میدﻫند و نشانی کردن و پاکسازی ،دور کردن ویا تخریب
نمودن مهمات باقیمانده از جن در ساحۀ متاثرشده ،بگذارند.
 1.3.2اطالعات
تخنیک ﻫای ثبت ،ذخیره سازی و انتشار اطالعات در مورد
مهمات منفجرناشده و مهمات منفجره مترو ،کهدرجریان
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موارد بهترین ﻫشداردﻫی و تعلیمات آگاﻫی از خطر عبارت اند از:
الف :تمام برنامه ﻫای ﻫشدار دﻫی و تعلیمات آگاﻫی از خطر باید
تا حد امکان ستندرد ملی و بین المللی را درنظر بگیرند.
ب :ﻫشداردﻫی و تعلیمات آگاﻫی از خطر باید به جمعیت ملکی
آسیب دیده ارکه شود که در برگیرنده آنعداﻫالی ملکی می شوند
که چه در داخل ویا خارج ﻫمین ساحات آسیب دیده از مهمات
منفجرناشده زندگی می کنند و جمعیت ملکی که ازین ساحات
عبورمیکنند.
ج :ﻫشداردﻫی باید به اسرع وقت داده شود وابسته به اینکه متن
و اطالعات آن در دسترس باشد .برنامه تعلیمات آگاﻫی از خطر
باید برنامه ای ﻫشدار دﻫی را به اسرع وقت جایگزین شود .ﻫشدار
دﻫی و تعلیمات آگاﻫی ازخطر به جوامع آسیب دیده ﻫرچه زودتر
ارایه شود.
د :گروه ﻫای در گیر باید اشخاص ثالث مانند سازمان ﻫای ملی و
بین المللی و سازمان ﻫای غیر دولتی را استخدام کنند ،ﻫنگامیکه
این گروه ﻫای منابع و مهارت ﻫای تعلیمات آگاﻫی ازخطر را
نداشته باشند.
ﻫ :گروه ﻫای در گیر،اگر ممکن باشد ،منابع اضا فی را برای
ﻫشداردﻫی و تعلیمات آگاﻫی ازخطر تهیه کنند .اشیاء مانند اراکه
حمایت لوژستیکی ،تولید مواد تعلیمات آگاﻫی ازخطر  ،حمایت ما
لی و اطالعات عمومی مربوط به نقشه کشی.
بهترین طریقه برای عالمه گذاری ،موانع سیمی نمودن و ارزیابی
منطقه آسیب دیده از مهمات منفجر نشده موارد ذیل را در بر
میگیرد.
الف :تاحد ممکن ،در ﻫر وقت چه درجریان و یا بعد از در گیری،
جاکیکه مهمات منفجره باقیمانده از جن موجود باشد ،نیروی
مسل باید ،در اولین زمان ممکن و به بیشترین حد ممکن،
اطمینان حاصل شود که در مناطق حاوی از مهمات منفجرنشده
عالمه گذاری شده ،توسط پنجره احاطه شده و از آن نظارت
صورت گرفته تا برای خروج مثمر افراد ملکی مطابق به مواد ب
وج آماده گردد.
ب :عالمات ﻫشدار مطابق میتود ﻫای عالمه گذاری شناخته شده
توسط جوامع آسیب دیده باید در عالمه گذاری ساحات مشکو،
خطر مورد استفاده قرار گیرد .عالی و دیگر نشانی ﻫای دﻫلیز
سرحدی ساحات خطر نا ،باید تا فاصله دور باشد که قابل
مشاﻫده باشد ،بادوام ،خوانا و در مقابل اثرات محیطی مقاوم باشد
و به وضاحت نشان بدﻫد که کدام طرف عالمه داخل ساحه آسیب
دیده از مهمات منفجره باقیمانده ازجن را نشان میدﻫد و کدام
طرف عالمه ساحه امن رانشان میدﻫد .بیر از بیست سال ()22

۶۰تعداد تقریبی مهمات منفجرناشده متروکه در ﻫر ساحه
مشخص
۶۰نوعیت مهمات منفجرناشذه متروکه در ﻫر ساحه مشخص
۶۴طریقه ای شناسایی مهمات منفجرناشده متروکه شامل رن ،
اندازه و شکل آن
۶۵اطالعات در مورد نوعیت و طر بسته بندی مهمات
منفجرناشده متروکه اگرضرورت باشد.
۶۰حالت آمادگی
 ۶۰موقعیت و ماﻫیت ﻫر نوع تلک شیطانی که در مورد موجودیت
آن در ساحات مهمات منفجرناشده متروکه.
اطالعات باید به گروه ﻫای که کنترول قلمروآسیب دیده را در
دست دارند ،منتشر شود خاصتا جمهوری اسالمی افغانستان و آن
عده اشخاص یا نهادﻫاکیکه در پاکسازی مهمات منفجر ناشده ویا
مهمات منفجره مترو ،دخیل اند یا خواﻫند بود .اطالعات باید
ریاست انسجام وﻫمتﻫنگی تطهیر ماین منتشر شود و در سیست
مدیریت معلومات برای امورماین پاکی ثبت شود ،اطالعات باید در
اسرع وقت منتشر شود ،با در نظر داشت به این مساکل به عنوان
ﻫرگونه عملیات نظامی و یا بشر دوستانه که در ساحات آسیب
دیده جریان داشته باشد .در دسترس بودن و قابلیت اطمینان
ازاطالعات ومسا یل امنیتی مربوط میباشد.
 1.3.1ساکر اقدامات احتیاطی
ساکر اقدامات احتیاطی برای محافظت جمعیت غیرنظامی،ملکی
فردی و اشیاء غیر نظامی ازخطرات واثرات مهمات باقیمانده از
جن نیز باید در نظر گرفته شود .نیروﻫای مسل مکلف اند تا
تمامی اقدامات احتیاطی عملی در قلمرو تحت کنترول خود که از
مهمات منفجره متاثر اند ،برای حفاظت ګروه غیر نظامی ،ملکی
فردی و اشیاء غیر نظامی از خطرات و اثرات مهمات منفجرناشده،
رابگیرند .اقدامات احتیاطی عملی آن اقداماتی احتیاطی اند که
عمال ممکن باشد بادر نظر داشت تمام شرایط حاک درآن زمان از
جمله مالحظات بشردوستانه ونظامی میباشد .این اقدامات
احتیاطی ممکن است ﻫشدار ،تعلیمات آگاﻫی از خطر به جمعیت
غیر نظامی ،عالمه گذاری ،موانع سیمی و نظارت بر قلمرو آسیب
دیده از مهمات منفجرناشده باشد .تعلیمات آگاﻫی از خطربرای
جمعیت غیر نظامی باید دربرگیرنده پروگرام ﻫای تعلیمات آگاﻫی
از خطرباشد تا زمینه را برای تبادل اطالعات بین جوامع آسیب
دیده  ،مقامات دولتی و سازمان ﻫای بشردوستانه فراﻫ سازد تا
جوامع آسیب دیده از خطرات مهمات منفجرنشده باخبرشوند.
پروگرام ﻫای تعلیمات آگاﻫی از خطر معموال فعالیت ﻫای
درازمدت میباشند.
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تجربه ای ماین پاکی بشری در افغانستان نشان داده است که
مسثرترین و قابل اعتمادترین طریقه عالمه گذاری ساحات
خطرنا ،،طریقۀ عالمه توسط سنگهای رن شده درمطابقت با
معیارﻫای ماین پاکی افغانستان  20.21است.
ج :یک ساختار مناسب باید مسسلیت نظارت و نگهداری داکمی و
مسقت عالمه گذاری یکجا با برنامه ﻫای تعلیمات آگاﻫی از خطرات
ملی و محلی در عمل پیاده شود.
 1.3.3مهمات موجود منفجرناشده باقیمانده از جن
کمک با توجه به مهمات منفجره باقیمانده از جن نیز در
پروتوکول  5موجود است .ﻫر طرف متعاﻫد حق درخواست و
دریافت کمک را دارند .جاکیکه مناسب باشد از نهادﻫای دیگر در
برخورد با مساکل و مشکالت ناشی مهمات منفجره باقیمانده از
جن اطراف متعاﻫد باید اﻫداف بشردوستانه پروتوکول  5و
ستندرد بین المللی مربوطه را نیز در نظر گیرد.
 1.3.0ﻫمکاری و کمک
ﻫرطرف متعاﻫد باید برای عالمه گذاری و پاکسازی مساعدت
نماید ،دور ساختن ویا تخریب مهمات منفجره باقیمانده ازجن و
برای تعلیمات آگاﻫی از خطرات برای اﻫالی ملکی و فعالیت ﻫای
مربوطه از طریق یک نهاد مناسب یا براساس دوجانبه به طور
مشابه آنها باید کمک ازمراقبت و توانبخشی وادغام مجدداجتماعی
و اقتصادی از قربانیان مهمات منفجره باقیمانده ازجن ازطریق
یک نهاد مناسب ویا به صورت دوطرفه فراﻫ کند .آنها ﻫمچنین
باید به صندو ﻫای وجهی درداخل سیست ملل متحد اعانه
بدﻫند و ﻫمچنین دیگر صندو ﻫای وجهی مربوطه به منظور
تسهیل اراکه کمک ﻫا تحت پروتوکول  . 5ﻫرطرف متعاﻫد حق
شرکت درکاملترین تبادل ممکن تجهیزات ،مواد و اطالعات علمی
و فناوری به غیر از سالحهای فناوری،الزم برای اجرای پروتوکول
، 5خواﻫد داشت .اطراف متعاﻫد برای تسهیل چنین تبادل ﻫای
را که مطابق قوانین ملی انجام میدﻫند ،باید محدودیت ﻫای غیر
ضروری بر اراکه تجهیزات ،پاکسازی و اطالعات مرتبط به فناوری
برای مقاصد بشر دوستانه تحمیل نکنند .ﻫرطرف متعاﻫد ،متعهد
به ارا یه اطالعات به مرکزتاسیس شده اطالعات مربوط به ماین
پاکی در داخل سیست ملل متحد مخصوصا اطالعات مربوط به
وسایل مختلف وفناوری ،پاکسازی مهمات منفجرناشده باقیمانده
از جن  ،فهرست کارشناسان ،سازمان ﻫای متخصص و یا اشخاص
ارتباطی ملی بر پاکسازی مهمات منفجره باقیمانده از جن به
طور داوطلبانه ،اطالعات تخنیکی در مورد انواع مربوطه مهمات
منفجرناشده ،می باشند.

.4

عملیات پاکسازی سط زمین درمحدوده ﻫای تطبیقات نظامی
باید مانند عملیات پاکسازی ساحات جن زده انجام یابد .اما
اعضای رﻫبری تی ﻫای پاکسازی محدوده ﻫای تطبیقات نظامی
باید حداقل واجد شرایط صنف و یا درجه سوم ای او دی
( )EOD Level 3باشند .برای عملیات پاکسازی زیر سط
زمینمحدوده ﻫای تطبیقات نظامی ،سازمان ﻫای پاکسازی باید
موارد ذیل را در نظر بگیرند:
 .1ارزیابی جامع خطر از محدوده ﻫای تطبیقات نظامی قبل از
شروع پاکسازی بخاطر:
الف .شناسا یی مکان پوسته ای شلیک و اﻫداف شلیک.
ب .شناسایی انواع و قطر مهمات استعمال شده.
ج .یافتن حفره ﻫای انفجار در اطراف اﻫداف شلیک ﻫا.
د .شناساکی ماﻫیت و نوع زمین از نظر سختی و نرمی آن.
ه .ساحه ارزیابی گردد که آیا زمین ﻫموار است  ،راه عبور آب و
یا یک دره است که درآن امکان انتقال اشیای خطرنا ،از
باال به پایین باشد و ﻫمچنان احتمال تجمع خا ،اضافی و
سنگریزه ﻫا و یا معلوم باشد.
و .شناساکی عمق ممکنه مهمات زیر زمین
تخمین شعاع احتمالی آلودگی زیر سط زمین در اطراف
ز.
اﻫداف.
.2ارزیابی صورتګیرد که زمین به چه منظور استفاده می
ګردد و ﻫمچنان تعداد ازقرا( قریه جات ) در مجاورت ساحه
متروکه قرار دارد.
.3تامین ارتباط با قریه جات و مقامات محلی و آن ﻫا آگاه نمودن
در مورد ﻫدف عملیات.
.4اطمینان حاصل نماکید که اپریترﻫا واجد شرایط صنف و یا
درجه سوم ای او دی ( )EOD Level 3باشند و باید حد اقل
دو اپریتر در ﻫر بخر کاری عملیات پاکسازی ساحات تطبیقات
نظامی موجود باشند.
 .5اطمینان حاصل نماکید که وسایل کشف قادر اند که اﻫداف را
درعمق مطلوب شده وعمق تشخیص بدﻫند.
 .6اطمینان حاصل نماکید که حمایت ﻫای طبی مورد نیاز برای
تی ﻫای پاکسازی ساحات تطبیقات نظامی مطابق معیار ﻫای
ماین پاکی افغانستان است.
ﻫنگامیکه تمام شرایط ذکرشده درباال برآورده شد یک برنامه
جامع پاکسازی توسط افسران ساحوی عملیاتی توسعه یابد و
ﻫمرای دفتر ساحوی ریاست انسجام وﻫمتﻫنگی تطهیر ماین
شریک شود و بعدا تی ﻫای پاکسازی باید برای عملیات پاکسازی
اعزام شوند .با تمام اشیاء دریافت شده باید مطابق معیار ﻫای ماین

موارد نیاز پاکسازی
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پاکی  20.20برای تخریب ماین و مهمات منفجره باقیمانده از
جن  ،معامله صورت گیرد .پاکسازی ساحات تطبیقات نظامی
ممکن درچند مرحله انجام یابد .پاکسازی سطحی میتواند
بطورقابل توجهی و به سرعت خطر تلفات ملکی را کاﻫر دﻫد.
درﻫمان وقت ازوسیله ﻫای ثبت اطالعات برای جمع آوری
اطالعات مکانی وتراک مهمات منفجره باقیمانده ازجن اززمین
که زمینه تصمی گیری برای پاکسازی را فراﻫ می سازد ،استفاده
شده میتواند .پاکس ازی عیمق تر و ﻫدف مند باید بعدا صورت
گیرد با استفاده از وسایل کشف مناسب تاکید شده به خاطر معلوم
کردن دقیق ﻫر قل چونکه توسط ماشین ثبت معلومات بررسی
شده است.

به عنوان یک ساحه تطبیقات نظامی پا ،منتقل شده
باشد یعنی (توسط چه کسی ،و به کدام معیار)
د .استفاده آینده ،این باید تغیرات احتمالی برای استفاده
ویا تصرف را نیز در نظر بگیرند.
کفایت نشانی کردن آلودگی مهمات باقیمانده ازجن باید
بالفاصله در وقت ضرورت بررسی و اصالح شوند ،معیار ماین پاکی
 20.21رﻫنمایی را که در مورد قبولیت سیست ﻫای نشانی
کردن است ،ارایه میکند .به طور مشابه ،اقدامات ﻫشداردﻫنده و
تعلیمات آکاﻫی از خطر باید معرفی یا تقویت شوند .بالفاصله،
احتماال ازطریق طرح ﻫای موجود سازمان ملل متحد.
پاکسازی نیاز به یک اجرا با تسلسل دارد که دران مورد مهمترین
خطرات زندگی بحث میکند .ﻫمکاری جاری میان ریاست انسجام
وﻫمتﻫنگی تطهیر ماین ودفاتر ساحوی این مرکز میتواند یک
روا کاری متوالی را فعال سازد .درخواست پاکسازی از TCNﻫا
باید از طریق دفاتر ساحوی این مرکز در مطابقت با پالیسی ﻫای
موجوده ،ﻫماﻫن و رﻫبری شود .پاکسازی باید در مراحل صورت
گیرد ،پاکسازی روی سطحی خطرات و تلفات ناشی از مهمات
باقیمانده از جن را بطور قابل توجهی و به سرعت کاﻫر میدﻫد.
در مهمان زمان سنسورﻫای ثبت اطالعات باید برای جمع آوری
اطالعات مکانی و تراک مهمات باقیمانده ازجن  ،استفاده شود
که از آن اطالعات در تصمی گیری استفاده صورت خواﻫد گرفت.
پاکسازی ﻫدف شده و عمیقتر باید بعدا صورت بگیرد .در نهایت
ازین ساحه ممکن توسط دفاتر ساحوی ریاست انسجام
وﻫمتﻫنگی تطهیر ماین اطمینان کیفیت صورت گیرد و گواﻫی
نامه پاکسازی تاکید شده توزیع شود.
ستندردﻫای پاکسازی و صدور گواﻫینامه ساحات پاکسازی شده
باید صالحیت ریاست انسجام وﻫمتﻫنگی تطهیر ماین باقی بماند و
باید اساسات کیکه با مطابقت به پیمان قطعی اسلحه ﻫای متعارف
(CCW)Certain
Conventional
Weapons
 Conventionپروتوکول 5اندازه گیری میشود ارایه بدارد.
گواﻫینامه کیکه توسط ریاست انسجام وﻫمتﻫنگی تطهیر ماین
صادر شده است باید یک جزء ضروری ازتمام اسناد انتقال شونده،
نشان دادن انطبا و ساده سازی انتقال مسسلیت ﻫای مرتبط یا
مهمات باقیمانده از جن باشد.

 .5ستراتیژی های خطر
تمام نیرو ﻫای نظامی باید فورا به چالر ﻫای مرتبط به پیمان
(CCW)Certain
قطعی اسلحه ﻫای متعارف
Conventional Weapons Conventionپروتوکول 5
و عملیات
پاکسازی مهمات منفجرناشده باقیمانده ازجن
غیرنظامی در محدوده فعلی و سابق رسیدگی کند .تعین یک
شخص مسوول در ساختار خود برای نظارت ،اجراء وگزارا دﻫی
فعالیت ﻫای پاکسازی مهمات منفجرناشده باقیمانده از جن ،
ازجمله ساحات از اطالعات یک نیاز و اﻫمیت حیاتی است .روا
آنها در رابطه به مهمات باقیمانده ازجن و پاکسازی ساحات
تطبیقات نظامی ضرورت به تثبیت وانطبا اجرا دارد .برای جمع
آوری ،تلفیق و تجزیه و تحلیل اطالعات مربوط به ساحات ملو
به مهمات باقیمانده از جن  ،مخصوصا ساحات و محدوده ﻫای
جن نیاز فوری وجود دارد .اولویت ﻫا باید به آن محدوده ﻫا داده
شود که در حال حاضر بسته شده و جاکیکه تلفات ملکی در آن
بیشتر ثبت گردیده است .اطالعات ،تجزیه و تحلیل آن معلومات
ذیل را باید در مورد ﻫر ساحه ملو اراکه بدارد:
الف .محل و وسعت منطقه از جمله ساحات خطر تطبیقات
نظامی (ﻫمچنین به عنوان مناطق خطر سط شناخته می
شوند)
ب .توزیع مکانی مهمات باقیمانده از جن در منطقه.
)TCN (Third Country Nationalﻫاکیکه
أ.
شاید مسسل مهمات باقیمانده ازجن باشد.
ب .ﻫرگونه سالح نوع  )Dud-producingمهمات
استفاده شده.
ج .وضعیت فعلی ساحه برای ساحات تطبیقات نظامی که
باز باشد ،بسته باشند و یا به دولت اسالمی افغانستان

.6

مدیریت کیفیت

 ،ریاست انسجام وﻫمتﻫنگی تطهیر ماین باید از ابتدا مطمئن شود
که سازمان ﻫای ماین پاکی کیکه برای پاکسازی محدوده ﻫای
تطبیقات نظامی قرارداد شده اند ،توسط این (ریاست انسجام
وﻫمتﻫنگی تطهیر ماین) اعتبار داده شده وقبل ازینکه عملیات
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پاکسازی محدوده ﻫای تطبیقات نظامی را آغاز کنند ،دارای یک
سیست مدیریت کیفیت داخلی اند .ریاست انسجام وﻫمتﻫنگی
تطهیر ماین ممکن در رسیدن به تفتیر کیفیت و اعتبار دﻫی به
مشکل روبرو شود که این مشکل ممکن ناشی از تراک عملیات
محدوده ﻫا توسط اپریتران باشد و اگر این پروسه ﻫا ضرورت به
بقا قوی و معتبر داشته باشد ،ریاست انسجام وﻫمتﻫنگی تطهیر
ماین ممکن به حمایت ما لی ﻫدف شده پیداکرد .سازمان ﻫای
ماین پاکی و ﻫر نهاد مربوطه مصروف عملیات پاکسازی محدوده
ﻫا ،باید سیست مدیریت کیفیت خود را ایجاد نموده و توسعه
بخشد برای اینکه اطمینان حاصل شود که پاکسازی محدوده ﻫا و
ساحات رﻫا شده با کیفیت و مصسن برای جوامع و افراد ذینفع
داده شده است.

.7

پاکی قرار دارند .به این ترتیب ،سروی ﻫا و فعالیت ﻫای پاکسازی
مربوط به محدوده ﻫا باید ظبط گردند و به ریاست انسجام
وﻫمتﻫنگی تطهیر ماین گزارا داده شود تا این اطالعات
درسیست مدیریت معلومات برای امورماین پاکی ثبت شوند.
فورمه ﻫای معیاری سروی و پاکسازی باید توسط قراردادی ﻫا
مورد استفاده قرار گیرد .سیست معیاری شماره گذاری باید دنبال
شود قسمیکه برای ساحات ماین و ﻫمچنین در پاکسازی ساحات
جن استفاده شده است .تنها این تفاوت تیکه باید در نظر گرفته
شود اینست که دو رق از  RCبرای پاکسازی محدوده استفاده
شود بطور مثالAF/0101/12345/RC001 :

 .8مسولیت
الزامات مسولیت در معیار ماین پاکی افغانستان  20.23برای
رﻫایی زمین تحت پوشر قرار گرفته و ﻫمین الزامات برای
پاکسازی محدوده ﻫا ﻫ قابل تطبیق است.

ثبت و گزارش دهی

تمام فعالیت ﻫای ماین پاکی و عملیات در حال انجام در
افغانستان در معر ظبت و گزارا مطابق معیار ﻫای ملی ماین
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:ماخذ
ستندرد ﻫای بین المللی ماین پاکی
International Mine Action Standards
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