
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANSA/TC16 

AS 699:2017/IMAS 

 

931۶سال  

 حق طبع ونشر محفوظ است

د افغانستان اسالمی جمهوریت

"انسا  "د ستندرد ملی اداره   





 

 ستندرد ملی

 سروی ماین ها و مهمات منفجر 

باقیمانده از جنگ هناشد   



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

قتباس و ا ماین پاکی براساس ستندردبین المللی ماین پاکی جنگسروی ماین ها و مهمات منفجرناشده باقیمانده ازستندرد ملی 

 است. تدوین گردیده
The National Standard of Mine and ERW survey Mine Action has been adopted from the 

standard of IMAS. 



 

 

 

 صفحه فهرست

 الف پیشگفتار

 ب مقدمه

 ج کمیته تخنیکی ملی

 د منظور شده

 ه اختصارات
 تعریف اصالحات   هدف و ،معرفی

  ، منابع معلو مات مقصد

  معیا رهای ساحات مشکوک خطرناک و ساحات تثبیت شده خطرناک ،  اطالعات سروی تاثیرات

 ت در سروی غیر تخنیکیاقداما

  روش سروی غیر تخنیکی و تمام مسا عی معقول

ارتباطات با مردم  ومستند سازی سروی غیر تخنیکی و  دسته بندی فرعی ساحات خطرناک در جریان سروی غیر تخنیکی 

 محل

 

۷ ی تخنیکی سرو ومقتضیات تیم سروی غیرتخنیکی  
  الفضمیمه 

  ضمیمه ب
 ضمیمه ج

  ضمیمه د 

  ه ضمیمه

  ماخذ
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 پیشگفتار

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

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

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

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

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

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

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

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

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

تاادوین سااتندرد هااای ماااین  ملاای در کمیتااه تخنیکاای  جنااگسااروی ماااین هااا و مهمااات منفجرناشااده باقیمانااده از   سااتندرد ملاای 

 ( تدوین گردیده است.ANSA/TC16پاکی)

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

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.

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

 باشد مدار اعتبار بوده و بر آن استناد شده میتواند.

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

 مسولیت ندارد.
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 مقدمه

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

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

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

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

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

 گردید. 

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

ترانساپورت و ایجااد مواناع فاراراه بازگشات عاودت کننادگان و اساتقرار مجادد           هموجودیت ماین هاا باعاث کااهر زراعات، افازایر هزینا      

موجودیات  زماین زراعتای باه سابب     هکتاار  هاا  ت،  وهازار  فابریکاا  ،یال مکاتاب، مراکاز صاحی     سیساات عاماه از قب  اآنها گردیاد. بارعالوه ت  

. ماین های وساط و کناار جااده کاه توساط نیارو هاای درگیار باه هادف جلاوگیری از پیشاروی جناا  مقابال               ندماین ها از استفاده باز ماند

سااو باااالی ثیرات اهمچنااان تااو ده انتقااال امااوالاری شااده بودنااد منجاار بااه ایجاااد محاادودیت هااای جاادی در ترانسااپورت گردیاا  ذکارگاا

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

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

سااحات ملاوب باا مااین زنادگی      متاری    هفاصال لیاون افغاان در   ی. بایر از یاک م  شاده میباشاد  ناسطح آلودگی با ماین و ماواد منفجار   

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

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

متاری زیربناهاای مهام مانناد سیساتم هاای آبیااری، سارک هاا، مراکاز صاحی، کما  هاای بیجاا                 هفاصال ساحات ملوب باا مااین در   

 ی، لین های برق و پل ها موقعیت دارند. یشدگان داخلی، میدان های هوا

اکی بااا کیفیاات عااالی و دادن اطمینااان بااه اسااتفاده کنناادگان، تمویاال کنناادگان، سااکتورهای انکشااافی و ه خاادمات ماااین پاایاابمنظااور ارا

سااتندردهای ماااین پاااکی را باارای پروگاارام ماااین پاااکی افغانسااتان  تاادوین ریاساات انسااجام وهمااتهنگی تطهیاار ماااینافغانسااتان  دولاات 

باه نماینادگی دولات افغانساتان، باه کماک مرکاز باین المللای ینیاوا بارای             ریاست انساجام وهماتهنگی تطهیار مااین    ماین مرکزآغاز نمود. 

سساات ملای وباین المللای مااین پااکی کاه در افغانساتان فعالیات          مووهمچناان ساهم گیاری فعاال      (GICHD)ماین پاکی بشردوساتانه  

 دارند مسولیت ساختن ستندرد های ماین پاکی افغانستان را به عهده گرفت. 

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

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

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

ماین پاکی توسط ریاست انسجام وهمتهنگی تطهیر ماین  ترتیب ودر  باقیمانده از جنگه سروی ماین ها و مهمات منفجر ناشدستندرد مسوده 

هاای مااین پااکی نهاایی     اولویت کاری کمیته  تخنیکی ملی تدوین ستندرد های ماین پاکی قرار گرفته وازطری  کمیته تخنیکی ملی ستندرد 

 گردید .

که یکی ازجنبه های کلیدی برنامه ریزی وتطبی  فعالیت هاى  سروی ماین ها و مهمات منفجر ناشده باقیمانده از جنگبخر ستندرد ملی 

ماین پاکی بوده و درتشخیص وتثبیت ساحات ملوب با ماین ها ومهمات انفجاری با قیمانده ازجنگ نقر اساسی دارد، دراین فصل وضاحت 

 داده شده است.

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

سااروی ماااین هااا و مهمااات ازیاان خطاارات و همچنااان حمایاات از اشااخال دارای معلولیاات، ضاارورت مباارم بااه داشااتن سیسااتم ماادیریت 

ایااد همااه موسسااات زیااربط آناارا در نظاار گرفتااه و مطاااب  بااه مقتضاایات ایاان سااتندرد  میباشااد کااه ب منفجاار ناشااده باقیمانااده از جنااگ

  شان را ترتیب و تنظیم نمایند. سروی ماین ها و مهمات منفجر ناشده باقیمانده از جنگامورات 
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 کمیته تخنیکی ملی                                                                                          

 اداره مربوطه درجه تحصیل اسم 

   رییس

 MCPAموسسه ماین پاکی لیسانس انجنیری ساختمانی میر محمد

   سکرتر

 وهمتهنگی تطهیر ماینریاست انسجام  مافوق بکلوریا عنا یت اله شف 

   اعضا

 وزارت دفاع ملی ماستر علوم تخنیکی برید جنرال محمد شفیع بهیر

 وزارت صحت عامه ماستر طب عبدالرازق ابراهیمی

 G4Sموسسه ماین پاکی ماستر ادبیات میرمحمد شاکر سادات

 وزارت امور داخله لیسانس اکادمی پولیس حسن خالقیارممحمد سمونوال 

 ریاست عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست لیسانس تاریخ محمد پارساپیر 

 نظامیقوماندانی اکادمی  لیسانس انجینری دگرمن عابدالرحمن

 قوماندانی اکادمی پولیس لیسانس انجنیری پوهنیارسمونمل رو  اهلل حفیظی

 ATC  موسسه ماین پاکی لیسانس نظامی میرزا محمد احمدی

 DAFAموسسه ماین پاکی لیسانس اقتصاد محمد آصف رحیمی

 DDGموسسه ماین پاکی لیسانس انجنیری نظامی محمد طاهر مطیع

 HIموسسه ماین پاکی دیپلوم انجینری میخانیک اولیا مایار

 HTموسسه ماین پاکی لیسانس حربی پوهنتون سید قاسم مروت

 MDCموسسه ماین پاکی لیسانس اقتصاد شاه ولی ایوبی

 ریاست عمومی امنیت ملی محصل حقوق شریفیاحمد فواد 

 ریاست عمومی اداره ملی مبارزه با حوادب بکلوریا یایگل آقا مرز

 موسسه ماین پاکی سترلنگ بکلوریا محمد ظاهر پارسا

   تحت نظر :

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

 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 وردک معین عواید وگمرکات وزارت مالیه

 محمد اسمعیل رحیمی معین مسلکی وزارت تجارت وصنایع

کرزی باالعبدلوهاب  معین علمی وزارت تحصیالت عالی  

 داکتر سید ولی سلطان معین پالیسی وزارت ترانسپورت

 احمد جان نعیم معین پالیسی و  پالنگذاری وزارت صحت عامه 

مالی و اداری وزارت زراعت ،مالداری وآبیاریمعین   عبدالقدیر جواد 

 دیپلوم انجینر احمد ولی شیر زی معین تخنیکی وزارت فواید عامه

 دیپلوم انجینر امرالدین سالک معین امور ساختمانی وزارت امور شهر سازی

ساداتسید احمد شاه  معین تکنالویی معلوماتی وزارت مخابرات وتکنالویی 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 

ر سید محرم ساداتانجین رییس تخنیکی شاروالی ها ارگان  های محل  

 سکرتر: 

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

 

  

AS 279: 2013/WHO-ADB 
AS 279: 2013/WHO-ADB AS 279: 2013/WHO-ADB AS 279: 2013/WHO-ADB 

 د
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 اختصارات
ANSA Afghan National Standards Authority اداره ملی ستندرد افغانستان 

AS Afghan Standard افغان ستندرد 

TC Technical Committee کمیته تخنیکی 

IMAS International Mine Action Standard ستندرد بین المللی ماین پاکی 
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باقیمانده از جنگ هسروی ماین ها و مهمات منفجر ناشد

 . معرفی۱
 هباقیمانده از جنگ، به مثاب هسروی ماین ها و مهمات منفجر ناشد

نقر مهم و کلیدی را در  بخشی از روند رها سازی زمین،

شناسایی درست نوعیت، ماهیت و وسعت ساحات آلوده با ماین ها 

باقیمانده از جنگ بازی میکند. سروی  هو مهمات منفجر ناشد

باقیمانده از جنگ میتواند از  هماین ها و مهمات منفجر ناشد

ثر و مثمر وسایل ماین پاکی جهت تطهیر ماین وم ن،وکاربرد مص

ها و مهمات ویا رفع شک و تردید ها در مورد ساحاتی که طب  

باقیمانده از جنگ  ه ایگزارشات با ماین ها و مهمات منفجر ناشد

 آلوده هستند، اطمینان بدهد. 

بمنظور انتخاب مناسب ترین روش برای روند رها سازی زمین، 

یات زمین، وضعیت ساحه کاری و نوعیت و الزم است تا خصوص

وسعت ماین ها و مهمات متوقعه را همیشه در جریان سروی مد 

نظر داشت. میتوان برای هر ساحۀ کاری روش متفاوتی را اختیار 

نمود که باید بر اساس آنعده مقتضیات مشخص استوار باشد که 

زم طی یک روند سروی همه جانبه تعیین گردیده اند. بنابران، ال

است برای اجرای عملیات سروی مصئون، مؤثر و مثمر ماین ها و 

مهمات منفجر ناشدۀ باقیمانده از جنگ یک پالن جامع طر  

 ریزی گردد. 

 هدف.۲
این دسته از معیار های امور ماین پاکی افغانستان رهنمود ها و 

مقتضیات الزم برای اجرای عملیات سروی غیر تخنیکی و 

 تخنیکی ماین پاکی در افغانستان را شر  می دهند. 

 . تعریف اصطالحات۳
تعریفات و اصطالحات در معیار های امور ماین پاکی افغانستان 

 یافته اند.   )رها سازی زمین( تذکر 01،05

 سروی غیر تخنیکی

 . عمومیات۱
جمع آوری اطالعات  ای هپروس سروی غیر تخنیکی عبارت از یک

است که از طری  آن راجع به ساحات جدیداً گزارش داده شده و 

ساحاتی که از قبل منحیث ساحات خطرناک یادداشت گردیده 

 اند، تصامیم مبتنی بر شواهد اتخاذ می گردند. 

اطالعات اصلی راجع به ساحات خطرناک از سروی های عموماً، 

 Landmineبزرگ سرتاسری مانند سروی تاثیرات ماین ها

Impact Survey  (LIS)  و یا سروی محالت عاری از

 باقیمانده از ه ایناشدماین ها و مهمات منفجر تاثیرات 

 Mine ERW Impact Free Communitiesجنگ

Survey  (MEIFCS)  که به سرعت در حال انجام شدن

هستند و به همین دلیل ممکن نتوانند به صورت کامل به نیازهای 

پالنگذاری عملیاتی برای عملیات های تخنیکی و پاکسازی 

ساحات مشخص پاسخ بگویند، به دست می آیند. احتمال پدید 

آمدن تغییرات در اطالعات بدست آمده از سروی های ملی به 

ردم و نیز ظهور معلومات تازه و جدید راجع به سبب مداخالت م

ساحات ثبت شدۀ مشکوک خطرناک و ساحات تثبیت شدۀ 

 خطرناک، بسیار قوی است. 

سروی غیر تخنیکی برای جمع آوری اطالعات تازه، که در برنامه 

ریزی و تطبی  مؤفقانۀ عملیات ماین پاکی مورد استفاده قرار می 

ار است. سروی راجع به سرحدات گیرند، از اهمیت زیادی برخورد

ماین ها و مهمات منفجر ناشدۀ باقیمانده احتمالی ساحات آلوده با 

از جنگ معلومات داده و اطمینان میدهد که منابع ماین پاکی به 

ی امور دارای اولویت مصرف صورت مؤثر، مثمر و مصئون باال

 میشوند. 

 لیت ها و مکلفیت هاو. مس۲
ولیت های ذیل را به ومس تطهیر ماینریاست انسجام وهمتهنگی 

 دوش دارد: 

رابطه به سروی غیر انکشاف معیاربا در نظرداشت جندر در   الف:

 .تخنیکی

سسات ماین پاکی که قابلیت سروی واعطای اعتبار نامه به م  ب:

 های غیر تخنیکی را دارا می باشند.

 حفظ و نگهداشت اسناد سروی های غیر تخنیکی.:  ج

استفاده از اطالعات جمع آوری شده توسط سروی غیر الف: 

تخنیکی جهت درک بهتر ماهیت، وسعت، اولویت و چگونگی 

 پخر ماین ها و مهمات منفجر ناشدۀ باقیمانده از جنگ. 

ایجاد معیار های مشخص برای ثبت نمودن و حذف ساحات   ب:

 مشکوک خطرناک/ ساحات تثبیت شدۀ خطرناک.

کیفیت و نظارت از عملیات سروی غیر  اجرای پروسۀ تضمین: ح

تخنیکی جهت حصول اطمینان از این که مقتضیات کیفی سروی 

 غیر تخنیکی برآورده میشوند.

سسات ماین پاکی که در افغانستان کار می کنند وتمام م

 لیت های آتی الذکر می باشند: ودارای مس

 کسب اعتبار نامه جهت اجرای سروی های غیر تخنیکی.: الف

 پیروی از معیار های ملی سروی غیر تخنیکی. : ب

۱ 

 ستندرد ملی
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تدوین طرزالعمل های عملیاتی معیاری به رویت معیار های  ج:

امور ماین پاکی افغانستان با شر  کامل در مورد چگونگی اجرای 

 سروی غیر تخنیکی.

 آموزشی سروی غیر تخنیکی. هبست هتهی: د

مل های مساعی معقول ممکنه در طرزالع هشر  دادن هم :ه

عملیاتی معیاری در پیوند با سروی غیر تخنیکی تا پرسونل 

 ساحوی حین اجرای سروی غیر تخنیکی از آن استفاده نمایند.

اجرای سروی ها و جمع آوری معلومات مورد نیاز از طری  : و

 توظیف سروی کننده گان مجرب و با استعداد.

گزارشدهی و فراهم سازی تمام اسناد مربوط به سروی غیر  ز:

مرکزماین پاکی ملل تخنیکی حسب مشخصات ارائه شده توسط 

 متحد برای افغانستان. 

برقرار ساختن ارتباطات نزدیک و مشوره با اجتماعات متاثر  ح:

شده جهت دخالت دادن آنها )مردان و زنان( در اتخاذ تصامیم 

 یکی. ناشی از سروی غیر تخن

از مرکزماین پاکی ملل ارائۀ بازتاب در مقابل تبصره های واصله : ط

در خصول کیفیت، چوکات زمانی و  متحد برای افغانستان

 محتوای گزارش ها. 

 . مقصد۳
تحلیل و  هدف اصلی سروی غیر تخنیکی عبارت از جمع آوری و

معلومات مربوط به ساحات خطرناک گزارش داده شده یا از  تجزیه

قبل ثبت شده که منتج به ازبین بردن تصورات مبنی بر موجودیت 

ماین ها در ساحه گردیده ویا اجرای سروی تخنیکی و عملیات 

 پاکسازی را توصیه می نماید. 

معموالً اجرای سروی غیر تخنیکی بدون استفادۀ فزیکی از وسایل 

کی و بدون داخل شدن در ساحات خطرناک صورت می ماین پا

گیرد. اما به هر حال استفاده از وسایل ماین پاکی برای کشیدن 

کوچه ها جهت رسیدن به ساحاتی که دسترسی به آن غیر ممکن 

میباشند، ممکن ضرورت شود. این کار در جمع آوری اطالعات و 

 شواهد مؤث  برای تصمیم گیری کمک می کند. 

 ر تخنیکی میتواند برای مقاصد ذیل اجرا شود: سروی غی

بررسی اینکه آیا ساحات خطرناک قبالً گزارش داده شده   الف:

هنوز هم با ماین ها/ مهمات منفجر ناشدۀ باقیمانده از جنگ آلوده 

 اند یا خیر. 

تدقی  اندازه یا حدود اصلی یک ساحه یی که خطرناک : ب

 گزارش گردیده است. 

خطرناک قبالً گزارش شده که دیگر  ه ایاحسحذف نمودن : ج

خطری را از ناحیۀ ماین ها/ مهمات منفجر ناشدۀ باقیمانده از 

 جنگ متوجه مردم محل نمی سازد. 

اقتصادی و تهدیداتی که میتوانند  –شناسایی عوامل اجتماعی : د

 در تعیین اولویت های آینده مؤثر باشند. 

شناسایی و گزارش دادن ساحات خطرناکی که در جریان  :ه

 سروی های گذشته ثبت نگردیده اند. 

 . منابع معلومات۴
سسات ماین پاکی مکلف اند تا اطمینان حاصل نمایند که تمام وم

منابع معلوماتی شناسایی گردیده، با آنها مصاحبه صورت گرفته و 

 گردند. معلومات بدست آمده به شکل درست آن نگهداری می

روند جمع آوری معلومات باید طوری تنظیم گردد که با معتبر 

ترین منابع که دارای معلومات مشخص راجع به ساحۀ مورد نظر 

باشند مصاحبه صورت گیرد. الزم است مؤسسه هر نوع مساعی 

ممکن را جهت تدویر جلسات جداگانه با اقشار مختلف جامعه 

اده از روش های مناسب به مانند مردان، زنان و اطفال با استف

 خرج دهد. 

ه ای منابع عام معلومات راجع به ماین ها و مهمات منفجر ناشد

باقیمانده از جنگ در افغانستان قرار ذیل بوده ولی محدود به آن 

 نمیباشند: 

 پرسونل نظامی؛: الف

 قریه های متضرر؛: ب

 شبانان؛: ج

ناشدۀ باقیمانده  قربانیان/ بازماندگان ماین ها و مهمات منفجر د:

 از جنگ یا اقربای آنها؛

 ماین گذاری شده یا ساحۀ جنگ در صورته نقشه های ساح: ه

 موجودیت؛ 

ه    مردم محل که راجع به ماین ها و مهمات منفجر ناشد: و

 باقیمانده از جنگ معلومات داشته باشند.

سسات ماین پاکی که در سروی های غیر تخنیکی دخیل اند وم

مکلفیت دارند تا منابع معلومات را در طرزالعمل های عملیاتی 

 معیاری شان با تفصیالت بیشتر بیان نمایند. 

هرچند استفادۀ مردم محل از زمین مورد نظر میتواند منحیث 

اک حاوی یکی از فکتور های تعیین اینکه آیا ساحۀ مشکوک خطرن

ماین ها و مهمات منفجر ناشدۀ باقیمانده از جنگ است یا خیر، 

بکار رود. اما تیم های سروی نباید به این اکتفا نمایند. بلکه در 

ه استفادعوض تیم های مذکور مکلف اند تا با در نظر داشت میزان 

۲ 



AS 699:2017/ IMAS 

 

ث  را جمع ومردم محل از زمین وضعیت را بررسی، معلومات م

 نصفانه تصمیم مبنی بر رها سازی یا پاکسازیم ه ایآوری و بگون

 بیشتر ساحه را اتخاذ کنند. 

 . اطالعات سروی تاثیرات۵
هرچند سروی تاثیرات یکنوع سروی غیر تخنیکی است و اطالعات 

حاصله از آن میتوانند منحیث شاخص های مفیدی برای تعیین 

 نمودن اینکه آیا به تحقیقات بیشتر نیاز است یا خیر استفاده

گردند اما نیاز برای اجرای یک سروی غیر تخنیکی را مرفوع 

نمیسازند. بنابران از اطالعات سروی تاثیرات نباید به حیث 

معلومات قطعی برای سروی تخنیکی و عملیات رها سازی زمین 

استفاده نمود بلکه بدین منظور باید یک سروی غیر تخنیکی 

تازه برای توجیه  مناسب و فراگیر راه اندازی شود تا معلومات

 تصامیم مقتضی برای عملیات بعدی جمع آوری گردد.

. عیار های ساحات مشکوک خطرناک و ساحات ۶ 

 خطرناک هتثبیت شد
الزم است برای ثبت ساحات آلوده با مااین هاا / مهماات منفجار     

ناشدۀ باقیمانده از جنگ چه منحیث ساحات مشکوک خطرناک و 

چه به حیث ساحات تثبیت شدۀ خطرناک در جریان ساروی غیار   

 تخنیکی معیار های مشخصی وجود داشته باشد. 

 معیار های مذکور باید واضح بوده و تمام مراجع ذیادخل روی آن 

 موافقه داشته و آنرا درک نموده باشند تا باشد که: 

تفاوت میان ساحۀ مشکوک خطرناک و ساحۀ تثبیات شادۀ   : الف

 خطرناک را به خوبی درک نمایند؛

در مورد پروسه های حذف، خورد سازی ویا پاکسازی ساحات : ب

تصامیم مقتضای اتخااذ نماوده و پیشانهادات توجیاه پاذیر ارائاه        

 نمایند؛ 

االت وچارچوب قابل تفتایر را جهات کماک در حال سا     یک : ج

در صورت حوادب ماین ها / مهمات منفجر  ولیت هاومربوط به مس

 باقیمانده از جنگ ارائه نمایند.  ه ایناشد

با در نظر داشت وضعیت، اراضی، اقلیم و تاریخچۀ منازعاه، معیاار   

های عمومی ذیال بایاد بمنظاور ثبات سااحات خطرنااک ماورد        

 ار گیرند: استفاده قر

معلومات مبتنی بر شواهد و مدارک در مورد اینکه ماین ها /  : الف

باقیمانده از جنگ در ساحه جابجا شاده  ه ای مهمات منفجر ناشد

 اند؛

معلومات واضح در مورد این که در ساحه جنگ به وقوع : ب

 پیوسته است؛

اسناد و سواب  سروی ها و عملیات پاکسازی ساحات خطرناک  : ج

 گذشته؛در 

هراس مردم محل از استفاده از زمین مورد بحث به سبب د:  

 حوادثی که قبالً به انسان ها یا حیوانات رخ داده اند؛

 هناشد شواهد و مدارک مربوط به ماین ها / مهمات منفجر  :ه

باقیمانده از جنگ که نمایانگر موجودیت ماین ها / مهمات منفجر 

 ناشدۀ باقیمانده از جنگ باشند؛

 هالش ه ایمدارک نشاندهندمعلومات مربوط به شواهد و و:  

انفجار که حیوان را  ه ایحادث هحیوانات کشته شده در نتیج

 درگیر ساخته است؛

معلومات راجع به حفره هایی که از اثر انفجار به وجود آمده ز:  

 اند؛

 گزارشات کتبی یا شفاهی از منابع محلی راجع به حوادب؛  :  

معلومات راجع به وقوع انفجارات در جریان سوختاندن زمین ط:  

 یا اجرای سایر فعالیت ها باالی زمین. 

معلومات فوق به اساس معتبر بودن شان به کتگوری های شواهد 

مستقیم و شواهد غیر مستقیم دسته بندی شده می توانند که 

میتوانند در جریان سروی غیر تخنیکی کمک نمایند تا تصمیم 

ذ گردد که آیا ساحۀ مورد نظر به حیث ساحۀ مشکوک اتخا

 خطرناک ثبت گردد ویا ساحۀ تثبیت شدۀ خطرناک. 

 شواهد مستقیم ۱۰۶
شواهد مستقیم به معلومات معتبری گفته می شوند که از 

 باقیمانده از جنگه ای موجودیت ماین ها / مهمات منفجر ناشد

ا برای ثبت نمودن اطمینان میدهند و به همین دلیل میتوان از آنه

ساحه منحیث ساحۀ تثبیت شدۀ خطرناک استفاده نمود. شواهد 

 مستقیم شامل موارد ذیل اند: 

معلومات جمع آوری شده از اشخال و ارگان هایی که الف: 

ث  داشته باشند که ماین ها چی زمانی و در کجا ومعلومات م

 جاسازی شده اند.

معلومات جمع آوری شده از قربانیان ماین ها / مهمات منفجر ب:  

ناشدۀ باقیمانده از جنگ ویا اقارب شان که نشان دهندۀ محل 

 حادثه باشند. 

معلومات حاصله از کوچی ها و شبان ها که شاهد حوادب ج:  

 انفجار ماین ها / مهمات منفجر ناشدۀ باقیمانده از جنگ بوده اند. 

۳ 
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 ناشی از انفجار ماین ها. ههای قابل دید ویا شناخته شدحفره د:  

 ساحاتی که نظامیان در آن مستقر بوده اند. ه:  

بقایای استخوان های حیواناتی که در اثر انفجار ماین ها / و:  

 مهمات منفجر ناشدۀ باقیمانده از جنگ تلف شده اند. 

 ه ایمنفجر ناشدعالمت گذاری های محلی ماین ها / مهمات ز:  

 باقیمانده از جنگ. 

 شواهد غیر مستقیم ۲۰۶
شواهد غیر مستقیم که میتوان به اساس آنها ساحه را منحیث 

 ساحۀ مشکوک خطرناک ثبت نمود، قرار ذیل اند: 

معلومات بدست آمده از اشخال و نهاد هایی که در آلوده  : الف

گی توسط ماین ها دخیل نبوده اند ویا جاسازی ماین ها یا 

حوادب انفجار آنها را به چشم خود ندیده اند بلکه راجع به 

باقیمانده از جنگ از  ه ایموجودیت ماین ها / مهمات منفجر ناشد

 سایرین چیزی شنیده اند. 

ه ترس مردم که از یک قطعه زمینی که میتواند مورد استفاد : ب

ث  برای اثبات ومفید قرار گیرد استفاده نمی کنند اما دالیل مای 

باقیمانده از جنگ  ه ایموجودیت ماین ها / مهمات منفجر ناشد

 در دست نباشد. 

 همعلومات مبهم توسط جنگجویان اسب  که یک ساحیه ای ارا : ج

بزرگ را نشان می دهند اما موقعیت دقی  آلوده گی با ماین ها / 

 باقیمانده از جنگ را نمی دانند.  همهمات منفجر ناشد

که موجودیت ماین ها / مهمات منفجر موجودیت اسنادی :  د

باقیمانده از جنگ را نشان می دهند اما در مورد قابل  هناشد

 اعتماد بودن اسناد مذکور شک و تردید وجود داشته باشد. 

 مناطقی که قبالً در آنجا جنگ صورت گرفته باشد. :  ه

شواهدی که از سروی های گذشته توسط شواهد مستقیم مبنی و: 

باقیمانده از جنگ  ه ایماین ها / مهمات منفجر ناشد بر موجودیت

 تقویت نگردیده باشند.

باقیمانده از جنگ  ه ایحوادب ماین ها / مهمات منفجر ناشد ز: 

یا حوادثی که موقعیت شان به صورت دقی  مشخص شده نمی 

 تواند.

 هسرحدات ساحات مشکوک خطرناک و ساحات تثبیت شد

اساس شواهد موجود به دقت و خطرناک باید تا حد امکان به 

 وضاحت تعیین شوند.

 . اقدامات در سروی غیر تخنیکی۷
سروی های غیر تخنیکی بصورت دوامدار در ساحاتی که قبالً به 

حیث ساحات خطرناک گزارش و ثبت شده باشند، ساحاتی که به 

ماین ها / مهمات نحوی از انحاء به حیث ساحات احتماالً حاوی 

باقیمانده از جنگ شناخته شده باشند یا در مورد منفجر ناشدۀ 

ه شان به تازه گی ادعای موجودیت ماین ها / مهمات منفجر ناشد

باقیمانده از جنگ صورت گرفته باشد، اجرا میشوند. در نتیجۀ  ای

سروی غیر تخنیکی ممکن ساحه حذف شود ویا به حیث ساحۀ 

 د. مشکوک خطرناک یا ساحۀ تثبیت شدۀ خطرناک ثبت گرد

اقدامات سروی های غیر تخنیکی میتوانند شامل موارد ذیل 

 باشند: 

شناسایی ساحات مشکوک خطرناک و ساحات تثبیت شدۀ :  الف

 خطرناک.

تخمینات مناسبتردر خصول سرحدات ساحات  ایهار:  ب

 خطرناک.

وضاحت در خصول درخواستی یا برداشت مردم مبنی  یهارا:  ج

 هایی از آن. بر خطرناک بودن ساحه یا بخر

 شناسایی ساحاتی که به بررسی های بیشتر ضرورت دارند:  د

 معلومات راجع به نوعیت و ماهیت خطر. یهارا:  ه

 استفاده از مناسب ترین وسایل برای هپیشنهادات در بار یهارا:  و

 سروی تخنیکی و عملیات پاکسازی بعدی.

حمایت بیشتر اولویت بندی ساحاتیکه احتماالً نیازمند کسب :  ز

 امور ماین پاکی باشند؛

نشانه گذاری جهت شناسایی ماین ها / مهمات منفجر ناشدۀ  :  

باقیمانده از جنگ به شمول انواع مهمات خفیفه که باید پاکسازی 

 گردند. 

برطرف ساختن شک و تردید ها در پیوند با تمام ساحه یا : ط

. برای معلومات بیشتر "حذف"قسمت هایی از ساحۀ مورد بحث 

مراجعه  "ب"و  "الف"راجع به معیار های حذف زمین به ضمایم 

 کنید. 

عیار ساختن اضالع چند ضلعی ساحۀ مشکوک خطرناک یا :  ی

واهد کافی و تثبیت شدۀ خطرناک قبلی به اساس ش ه ایساح

 توجیه شونده. 

 . تصمیم گیری مبتنی بر شواهد۸
جمع آوری و تحلیل شواهد و  هسروی غیر تخنیکی عمدتاً بر پای

  ه ایمعلومات قابل اعتماد راجع به ماین ها / مهمات منفجر ناشد
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باقیمانده از جنگ استوار می باشد. تصمیم درست در مورد رها 

طری  سروی غیر تخنیکی صرف زمانی سازی یک قطعه زمین از 

اتخاذ شده میتواند که تصمیم مذکور به اساس حقای  و معلومات 

حاصله از بررسی، ارزیابی و تحلیل درست گرفته شده باشد. این 

 همعلومات با تیم کمک میکند تا تصمیم بگیرد که آیا باید ساح

خطرناک را رها سازد ویا اینکه سروی تخنیکی و فعالیت های 

 پاکسازی را پیشنهاد نماید. 

الزم است استفاده از تمام شواهد مناسب و معتبر در حمایت از 

تصمیم گیری یادداشت شود تا باشد باالی سروی غیر تخنیکی و 

تمام پروسۀ رها سازی زمین اعتماد به میان آمده و تداوم یابد. 

همچنان همچو شواهد باید برای کمک با تحقیقات راجع به 

 ارائه گردند.  موضوعات مربوط به مسؤولیت پذیری نیز

 . تمام مساعی معقول۹
در معیار های بین المللی امور  "تمام مساعی معقول"اصطال  

ماین پاکی کاربرد داشته و به آن سطحی از تالش ها داللت می 

کند که بکارگیری آن برای حصول سطح مطلوب اطمینان از 

بازدهی سروی غیر تخنیکی، سروی تخنیکی و عملیات پاکسازی 

 اشد. ضروری ب

سروی ماین ها/ معیار های ضرورت برای داشتن این اصطال  در 

امور ماین پاکی باقیمانده از جنگ  ه ایمهمات منفجر ناشد

از این لحاظ است که باید نشان داده شود که تمام  افغانستان

مساعی ممکن و الزم جهت شناسایی هر چه بهتر ماهیت و وسعت 

ب بمنظور پاکسازی ماین ها خطر و پیشنهاد نمودن اقدامات مناس

باقیمانده از جنگ و یا از بین بردن  ه ای/ مهمات منفجر ناشد

 پندار های مبنی بر موجودیت آنها به خرج داده می شوند. 

را در  "تمام مساعی معقول"مؤسسات ماین پاکی مکلف اند تا 

پیوند با همۀ فعالیت های مربوط به اجرای سروی تخنیکی که در 

 ای عملیاتی معیاری شان درج اند، اجرا نمایند. طرزالعمل ه

مثال های مساعی الزم و ممکن که جهت اجرای درست سروی 

رها سازی زمین توقع می  هجز از پروس ه ایغیر تخنیکی به مثاب

 روند شامل موارد ذیل بوده ولی محدود به آنها نمی باشند: 

زنان، پسران  برقرار ساختن و تداوم ارتباطات خوب با مردان،:  الف

 و دختران مورد نظر.

توظیف پرسونل واجد شرایط برای اجرای سروی غیر :  ب

 تخنیکی. 

تالش به منظور درک ماهیت و مشخصات ماین ها / مهمات :  ج

 باقیمانده از جنگ در ساحه.  ه ایمنفجر ناشد

شناسایی درست و انکشاف دادن راهکار های مناسب جهت :  د

معلومات ذیربط به شمول سواب  تاریخی منابع  هدسترسی به هم

 موجود، جنگجویان اسب ، افراد متضرر و موقعیت ساحات. 

جمع آوری اطالعات از ساحه  هحصول اطمینان از اینکه پروس:  ه

توسط تیم های سروی واجد شرایط و دارای اعتبارنامه که دارای 

و قابلیت رسیدن به اقشار مختلف اجتماع )زنان، دختران، پسران 

 مردان( و معلومات دهنده گان بودند، به پیر برده شده است. 

تحلیل درست و مبتنی بر مدارک اطالعات سابقه و جدیداً :  و

 جمع آوری شده جهت استفاده در تصمیم گیری مناسب و عملی. 

به کار گرفتن مساعی مقتضی برای تضمین کیفیت که در :  ز

طرزالعمل ها و معلومات سروی کننده گان، وسایل، ه ای برگیرند

 سروی غیر تخنیکی باشد.  همربوط به پروس

متکی به یک سیستم جامع می  "تمام مساعی معقول"تطبی  

باشد که تمام جوانب مراحل برنامه ریزی، عملیاتی، بازنگری و 

 تصمیم گیری را تحت پوشر قرار می دهد. 

همۀ مؤسساتی که سروی های غیر تخنیکی را انجام می دهند 

مکلف اند تا تمام مساعی معقول ممکنه برای اجرای سروی های 

غیر تخنیکی را در طرزالعمل های عملیاتی معیاری شان شر  

دهند تا باشد پرسونل ساحوی در جریان عملیات سروی های غیر 

 تخنیکی از آنها استفاده نموده بتوانند. 

 . روش سروی غیر تخنیکی۱۰
یک پالن مناسب اجرا گردیده و سروی غیر تخنیکی باید به اساس 

باالی تشخیص نوعیت، ماهیت، وسعت و مشخصات ماین ها و 

خطرناک تمرکز  همهمات منفجر ناشدۀ باقیمانده از جنگ در ساح

 نماید. 

مؤسسات ماین پاکی که سروی غیر تخنیکی را انجام می دهند 

مکلفیت دارند تا روش و طرزالعمل سروی غیر تخنیکی را در 

شان شر  داده و  ه ایهای عملیاتی معیاری مربوط طرزالعمل

اطمینان حاصل نمایند که تیم های سروی شان معلومات و شواهد 

تازه و معتبر را جمع آوری می نمایند که بعد ها در پروسۀ رها 

 سازی زمین به کار خواهند رفت. 

شناسایی، دسترسی یافتن و استفاده از همچو معلومات بخشی از 

 را تشکیل می دهد.  "مساعی معقول تمام"تطبی  

سسات ماین پاکی مکلف اند تا طرزالعمل های سروی را به وم

نحوی انکشاف دهند که از جمع آوری و گزارش دهی معلومات 

 مبهم و خود ساخت توسط تیم های سروی جلوگیری به عمل
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ث  وآمده و در عوض جمع آوری معلومات مبتنی بر شواهد و م

 تشوی  گردد. 

به مثابۀ بخشی از پروسۀ رها سازی زمین، الزم است معلومات 

جمع آوری شده بصورت متواتر در روشنی اکتشافات جدید ویا 

زمانی که معلومات مهم دیگر از سایر منابع به دست می آیند، 

 بازنگری شوند. 

رعایت نکات ذیل برای اجرای مؤف  یک سروی غیر تخنیکی مهم 

 هستند

بر مفکوره ها، مشخصات، معیارها و طرزالعمل  مرور نمودنالف:  

 های مربوط به سروی غیر تخنیکی؛

مرور نمودن تمام معلومات موجود در رابطه با ساحه، به ب:  

 شمول نتایج ارزیابی های رومیزی معلومات سابقه؛

تائید مقتضیات جمع آوری اطالعات و سایر مقتضیات مختص ج: 

 به ساحه یا شرایط؛

فتن مقتضیات سروی و نیاز به منابع، مهارت ها ویا در نظر گرد: 

قابلیت های مشخص به شمول توانایی دسترسی به همۀ منابع 

 ذیربط معلومات اعم از مردان، زنان، پسران و دختران؛ 

شناسایی بخر هایی از سروی که نیازمند اقدامات ایمنی ه:  

 اضافی باشند. 

 

جریان . دسته بندی فرعی ساحات خطرناک در ۱۱

 سروی غیر تخنیکی
در صورت ضرورت و هرگاه وضعیت اجازه بدهد، ساحات خطرناک 

باید به منظور شناسایی، تشریح و بازتاب دادن واضح تر موجودیت 

انواع مختلف مواد انفجاری یا ترکیبی از انواع مختلف مواد انفجاری 

و سطو  مختلف اطمینان وابسته به منابع شهود و معلومات، و نیز 

 به مقصد تحلیل شواهد و معلومات دسته بندی شوند. 

اینگونه تقسیمات فرعی ساحات خطرناک تضمین می نماید تا در 

مورد اینکه استفاده از کدام وسایل ماین پاکی و کدام روش 

 مناسب تر خواهد بود، تصمیم عملی و مناسب اتخاذ گردد. 

هند باید مؤسسات ماین پاکی که سروی غیر تخنیکی را انجام مید

ساحات خطرناک را طوری دسته بندی فرعی کنند که ساحات 

بصورت مناسب و با جزئیات کافی تعریف و تشریح شوند. این کار 

در استفادۀ مؤثر و مثمر از منابع جهت اجرای سروی تخنیکی و 

پاکسازی کمک می نماید که نتیجۀ آن خورد سازی، بازبینی ویا 

جود ماین ها و مهمات منفجر پاکسازی و رها سازی زمین از و

 ناشدۀ باقیمانده از جنگ خواهد بود.

 . مستند سازی سروی غیر تخنیکی۱۲
مؤسسات ماین پاکی باید اطمینان حاصل نمایند که همۀ 

اطالعات، شواهد و معلومات جمع آوری شده توسط تیم های 

سروی غیر تخنیکی به گونۀ درست یادداشت و مستند سازی 

گزارش داده  ریاست انسجام وهمتهنگی تطهیر ماینو به گردیده 

شوند. ثبت و مستند سازی نتایج و بازدهی های عملیات سروی 

غیر تخنیکی در اتخاذ تصامیم در جریان پروسۀ رهاسازی زمین از 

 اهمیت فوق العادۀ برخوردار اند. 

مؤسسات ماین پاکی مکلف اند تا حصول اطمینان نمایند که قبل 

ن همچو معلومات در دیتابیس، کیفیت اطالعات و از داخل ساخت

معلومات ارائه شده در اسناد عالی و عاری از اشتباهات و خطا ها 

 باشد. 

معلوماتی که در جریان و در نتیجۀ سروی غیر تخنیکی ثبت و 

گزارش میشوند، باید بخشی از اسنادی را تشکیل دهند که به نهاد 

ناک مربوطه را انجام هایی که عملیات رها سازی ساحات خطر

 میدهند، داده میشوند. 

الزم است در گزارش های سروی غیر تخنیکی نام، سن، جنس، 

 وظیفه و امضای معلومات دهندگان وجود داشته باشد. 

 . ارتباطات با مردم محل۱۳
سروی های غیر  هسهم دادن به مردم محل در اجرای مؤفقان

همۀ مؤسسات ماین  تخنیکی اهمیت فوق العاده دارد. بنابرآن،

پاکی که سروی های غیر تخنیکی را انجام می دهند باید حصول 

اطمینان نمایند که مردم محل در تمام مراحل پروسه به شمول 

مراحل جمع آوری معلومات و رها سازی زمین در نتیجۀ سروی 

 غیر تخنیکی، دخیل باشند. 

د کسانی که از جمع مردم محل در این پروسه اشتراک می کنن

باید شامل مردان، زنان و اطفال )دختران، پسران( که در داخل یا 

نزدیک ساحۀ مشکوک زنده گی و یا کار میکنند، و نیز در مواردی 

 که مناسب باشد مالکان زمین باشند. 

الزم است یک پروسه برای نظارت زمین پس از حذف شدن آن به 

تعقیب سروی غیر تخنیکی، ایجاد گردد. نظارت باید به صورت 

درست برنامه ریزی شده و جنا  های مختلف باید روی آن به 

تواف  برسند تا در اندازه گیری تاثیرات زمین حذف شده باالی 

ایل مربوط به زنده گی مردم عام مفید واقع گردیده و مس

مسؤولیت ها و وضعیت زمین در صورت وقوع حوادب ماین ها و 
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باقیمانده از جنگ در آینده را وضاحت  ه ایمهمات منفجر ناشد

 دهد. 

 . مقتضیات تیم سروی غیر تخنیکی۱۴
مؤسسات ماین پاکی مکلف اند تا در جریان سروی غیر تخنیکی 

 نکات ذیل را رعایت نماید: 

های سروی غیر تخنیکی باید از پذیرفتن خطر  نیت: تیمومص: الف

غیر ضروری مانند قدم زدن یا راندن موتر در سرک یا زمینی که 

باقیمانده از  ه ایخطر موجودیت ماین ها / مهمات منفجر ناشد

جنگ در آن وجود داشته باشد، بپرهیزند. الزم است قبل از قدم 

زدن یا راندن موتر در سرک یا زمینی که خطر موجودیت ماین ها 

باقیمانده از جنگ در آن وجود داشته  ه ای/ مهمات منفجر ناشد

باشد از مردم محل مشوره های قابل اعتماد گرفته شوند. تیم های 

 یکی نباید در ساحات مشکوک داخل شوند. سروی غیر تخن

وسایل: تیم سروی غیر تخنیکی باید با تمام وسایل الزم :  ب

بشمول وسایل ذیل مجهز باشند: قطب نما، فیتۀ اندازه گیری، 

کمره، آلۀ سنجر فاصله ، تلیفون موبایل، قرطاسیه باب، واسطۀ 

 نقلیه وغیره. 

ط مؤسسات ماین آموزش: سروی غیر تخنیکی باید صرف توس: ج

پاکی که اعتبارنامه دریافت نموده اند و پرسونل آموزش دیده و 

مجرب را در اختیار داشته باشند، اجرا شود. برنامه های آموزشی 

جامع باالی دقت نتایج سروی های غیر تخنیکی تاثیر بسزایی 

 دارند. 

ارتباطات: تیم های سروی غیر تخنیکی مکلف اند تا با مردم : د

قامات محلی و سایر مراجع ذیربط ارتباطات مناسب برقرار محل، م

نمایند. این کار مصئونیت تیم های سروی را تضمین نموده و در 

 جمع آوری معلومات دارای کیفیت بلند کمک میکند. 

تدابیر طبی و تخلیوی: تیم سروی غیر تخنیکی باید یک : ه

 کارمند مسلکی طبی و یک بکس کمک های اولیه را با خود

داشته باشد و در صورتی که اوضاع طوری باشد که تیم مذکور 

نتواند یک کارمند مسلکی طبی را با خود داشته باشد، حد اقل 

برای یکی از اعضای تیم باید آموزش کمک های اولیه طبی داده 

شود. همچنان تیم مذکور باید راجع به نزدیکترین مرکز صحی 

 لیۀ طبی را طر  نماید.معلومات جمع آوری نموده و یک پالن تخ

در صورت امکان، محاسبات باید با در نظر داشت سهولت برای : و

کارمندان اناب در ساحه بخاطرسفرهای تریننگ و سروی به اساس 

مقتضیات سفرانجام شود، بودیجه جندر باید در زمان دیزاین پرویه 

 سروی اختصال داده شود.

 سروی تخنیکی 

 . عمومیات۱
سروی تخنیکی عبارت از یک بازرسی مفصل و توپوگرافیک زمین 

از نظر موجودیت ماین ها و مهمات منفجر ناشدۀ باقیمانده از 

جنگ میباشد که در ساحات مشکوک خطرناک و ساحات تثبیت 

شدۀ خطرناک گزارش شده سروی غیر تخنیکی صورت می گیرد. 

د و یا هم این نوع سروی را میتوان بصورت جداگانه انجام دا

 میتوان توأم با عملیات پاکسازی انجام داد. 

اجرای سروی تخنیکی به حیث بخشی از عملیات رها سازی زمین 

ممکن مستلزم استفاده از وسایل مختلف مانند وسایل پاکسازی 

دستی، سگ های ماین یاب و وسایل میخانیکی باشد. روی این 

یک پالن  ملحوظ الزم است در جریان عملیات سروی تخنیکی

جامع طر  ریزی گردد تا از وسایل مذکور استفادۀ مصئون، مؤثر و 

 مثمر صورت گیرد. 

پیشنهادات  ا یهاجرای درست سروی تخنیکی میتواند منجر به ار

جهت اجرای عملیات پاکسازی با استفاده از مناسب ترین وسایل 

گردد؛ ویا هم از جانب دیگر سروی تخنیکی میتواند باعث تقویت 

بیشتر این اطمینان گردد که در بخشی از ساحه ویا در تمام ساحه 

مذکور می تواند بدون  همواد انفجاری وجود ندارند و ساح

 ی، بازبینی ویا رها شود.  پاکسازی کامل خورد ساز

سروی تخنیکی باید طوری اجرا شود که از آن این نتیجه به دست 

بیاید که آیا میتوان زمین مذکور را بدون اجرای عملیات پاکسازی 

رها نمود یا خیر و همچنان ساحات واقعی خطرناک را در داخل 

پولیگونی که توسط سروی غیر تخنیکی گزارش داده شده است 

ماید تا بصورت کامل پاکسازی گردند. این کار صرف مشخص ن

زمانی صورت گرفته می تواند که معلومات سابقه و جدیدآ بدست 

آمده در نتیجه سروی تخنیکی بصورت دقی  مورد تحلیل و 

 ارزیابی قرار گیرند. 

 لیت ها و مکلفیت هاو. مس۲
مسؤولیت ها و مکلفیت  ریاست انسجام وهمتهنگی تطهیر ماین

 یل را به دوش دارد: های ذ

 انکشاف معیار مربوط به سروی تخنیکی.الف:  

۷ 
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سسات ماین پاکی که قابلیت سروی و اعطای اعتبار نامه به م:  ب

 های تخنیکی را دارا می باشند.

 حفظ و نگهداشت اسناد سروی های تخنیکی.:  ج

استفاده از اطالعات جمع آوری شده توسط سروی تخنیکی :  د

 برنامه ریزی عملیات پاکسازی.جهت 

ولیت های سروی تخنیکی در وانکشاف مسایل مربوط به مس:  ه

 مطابقت با قوانین کشور.

تضمین کیفیت و نظارت از عملیات سروی  هاجرای پروس:  و

 تخنیکی.

سسات ماین پاکی که در افغانستان کار می کنند دارای موتمام 

 مسؤولیت ها و مکلفیت های آتی الذکر می باشند: 

 کسب اعتبار نامه جهت اجرای سروی های تخنیکی.:  لفا

 پیروی از معیار های ملی سروی تخنیکی. :  ب

تدوین طرزالعمل های عملیاتی معیاری به رویت معیار های :  ج

افغانستان با شر  مکمل در مورد چگونگی اجرای امور ماین پاکی 

 سروی تخنیکی.

 تهیۀ بستۀ آموزشی سروی تخنیکی. :  د

اجرای سروی ها و جمع آوری معلومات مورد نیاز از طری  :  ه

 توظیف سروی کننده گان مجرب و با استعداد. 

گزارشدهی و فراهم سازی تمام اسناد مربوط به سروی تخنیکی : و

ریاست انسجام وهمتهنگی رائه شده توسط حسب مشخصات ا

برقرار ساختن ارتباطات خوب ودسترسی به زنان،  تطهیر ماین

دختران، پسران ومردان و مشوره نزدیک با اهالی متاثر شده جهت 

دخالت دادن آنها در تمام تصامیم اتخاذ شده ناشی از عملیات 

 سروی تخنیکی. 

ریاست انسجام له از پاسخ در مقابل تبصره های واص ا یهارز:  

در خصول کیفیت، چوکات زمانی و  وهمتهنگی تطهیر ماین

 محتوای گزارش های سروی تخنیکی.

 .  اصول سروی تخنیکی۳
سروی تخنیکی باید طوری اجرا شود که مقتضیات ایمنی در الف:  

 آن رعایت شده باشند. 

سروی تخنیکی باید یک روند دینامیک تحقی  و جمع آوری ب:  

معلومات باشد، بناءً تمام معلومات بدست آمدۀ جدید باید در 

تصمیم گیری های راجع به مداخلۀ بیشتر در ساحه مد نظر گرفته 

 شوند. 

سروی تخنیکی قاعدتاً مکمل و متمم سروی غیر تخنیکی :  ج

 ه اییر تخنیکی مشورمیباشد؛ بنابران تا زمانی که سروی غ

 ه ایمشکوک خطرناک یا ساحۀ تثبیت شد ه پروسس بیشتر ساح

خطرناک را نداده باشد، نباید به اجرای سروی تخنیکی مبادرت 

 ورزید. 

ثر و مثمر سروی تخنیکی، وجهت حصول اطمینان از عملیات م: د

در مورد توظیف تیم های سروی تخنیکی باید به اساس بررسی و 

 تحلیل مقتضی هر یک از ساحات خطرناک تصمیم گرفته شود. 

نتایج سروی تخنیکی باید ضرورت برای عملیات پاکسازی : ه

 متعاقب آن را توجیه نماید. 

ممکن عملیات سروی تخنیکی منجر به اتخاذ تصمیم مبتنی :  و

بر شواهد جهت عالوه نمودن قطعات بیشتر زمین آلوده گردند که 

در جوار ساحۀ تثبیت شدۀ خطرناک یا ساحۀ مشکوک خطرناک 

قرار داشته و قبالً توسط سروی غیر تخنیکی شناسایی نشده 

 بودند. 

بیشتر نوعیت، ماهیت نتایج سروی تخنیکی باید جهت تحلیل :  ز

باقیمانده از جنگ در  ه ایو پخر ماین ها و مهمات منفجر ناشد

 ساحات اطراف ثبت و گزارش داده شوند. 

 . اجرای سروی تخنیکی۴
الزم است سروی تخنیکی به شیوۀ سیستماتیک و در پرتو 

 معلومات سروی غیر تخنیکی اجرا شود. 

مؤسسات ماین پاکی که سروی تخنیکی را انجام می دهند مکلف 

اند تا یک پالن عملی را برای سروی هر یک از ساحات خطرناک 

 طر  نمایند. 

ماین پاکی مکلف است تا قبل از اجرای سروی تخنیکی  هسسوم

تمام معلومات موجود در رابطه با هر یک از ساحات خطرناک را 

اید. مرور و تحلیل معلومات باید جمع آوری، مرور و تحلیل نم

شامل شر  زمین، نباتات، نوعیت مواد انفجاری و تراکم ماین ها و 

 باقیمانده از جنگ باشد.  ه ایمهمات منفجر ناشد

این کار اتخاذ تصمیم در مورد تخصیص دادن وقت مناسب و 

استفاده از مناسب ترین وسایل برای اجرای سروی تخنیکی را 

 آسان می سازد. 

ماین پاکی در جریان سروی تخنیکی  هسسوالزم است که م

معلومات جدیداً حاصل شده را بصورت متواتر مرور نموده و در 

پرتو آن تغییرات مورد نیاز را در پالن و روش سروی تخنیکی وارد 

 نماید. 

 . معلومات و نتایج سروی تخنیکی۵
باید در تمام معلومات جمع آوری شده در جریان سروی تخنیکی 

 ه ایگزارش سروی تخنیکی توحید گردیده و بعداً منحیث مشخص

۸ 



AS 699:2017/ IMAS 

 

تخنیکی برای برنامه ریزی و مدیریت عملیات پاکسازی ویا رها 

 سازی زمین بدون ضرورت به پاکسازی، به کار روند. 

معلومات ذیل باید در جریان یک سروی تخنیکی جمع آوری 

 گردد: 

 تعیین نوعیت، حالت و وسعت خطر الف:  

یدی زمین از نظر خاک و ملوب بودن با آهن پاره یبررسی و تاب:  

 ها؛ 

تائید و تشخیص سرحدات ساحات ملوب با ماین ها/ مهمات :  ج

 باقیمانده از جنگ جهت پاکسازی کامل آنها؛  ه ایمنفجر ناشد

عم  پیشنهادی پاکسازی یک ساحۀ خطرناک که کاندید د: 

پاکسازی کامل باشد. این موضوع باید در گزارشات و نقشه ها 

 بصورت واضح  نشان داده شود؛

 منابعی که برای ادامۀ پاکسازی پیشنهاد شده اند؛ه:  

ث  در باره اینکه به استفاده کننده گان زمین به ومعلومات مو: 

شمول مردان، زنان و اطفال اطمینان داده شده باشد که زمین 

باقیمانده از  ه ایود ماین ها/ مهمات منفجر ناشدعاری از وج

 جنگ میباشد. 

 معلومات بیشتر جهت تعیین اولویت های کاری در آینده. ز: 

اگر سروی تخنیکی به حیث یک عملیات جداگانه اجرا شده باشد 

مفصل نیز  هدر آنصورت عالوه بر معلومات فوق، یک گزارش و نقش

ریت معلومات برای امور ماین باید تهیه گردیده و در سیستم مدی

 پاکی داخل گردند. 

 سروی تخنیکی باید موارد ذیل را منعکس سازند:  هگزارش و نقش

عالمت های کنترولی بشمول نقاط دور و سرحدات زمین رها الف:  

 شده و همچنان زاویه و فاصله های آنها؛ 

باقیمانده از جنگ  ه ایموقعیت ماین ها / مهمات منفجر ناشدب:  

 قابل دید و شیوۀ جاسازی آنها )اگر معلوم باشد(؛

باقیمانده از  ه ایموقعیت تمام ماین ها، مهمات منفجر ناشدج:  

جنگ و سایر آالتی که قبل از سروی تخنیکی یا در جریان آن 

 دریافت / تخریب گردیده باشند؛ 

سرحدات ساحات خطرناک واقعی جهت اجرای عملیات د:  

 پاکسازی بعدی؛

توصیه های مبنی بر استفاده از مناسب ترین وسایل برای :  ه

 عملیات پاکسازی؛

مشخصات بارز طبیعی مانند ساحات مرتفع، جویبار ها، و:  

 درختان وغیره؛ 

 ه ایمشخصات بارز ساختۀ دست انسان در داخل و اطراف ساحز:  

 که خطرناک تعریف گردیده است. 

 در رها سازی زمین .  نقش سروی تخنیکی۶

در صورتی که سروی تخنیکی به درستی انجام شود در بسیاری از 

ه ای موارد میتواند باعث کاهر مساحت اصلی ساحۀ تثبیت شد

مشکوک خطرناک گردد. بدین ترتیب  ه ایخطرناک یا ساح

سروی کننده گان باید قادر باشند تا ساحه را به اساس موجودیت 

 ه ایویا عدم موجودیت شواهد ماین ها / مهمات منفجر ناشد

باقیمانده از جنگ در ساحه، طبقه بندی نمایند. این مامول را 

میتوان از طری  جمع آوری معلومات کافی با استفاده از ابزار 

پاکسازی یا تائیدی مانند شیوه های پاکسازی دستی، سگ های 

 و ماشین آالت برآورده ساخت.  پال ماین

هرگاه در نتیجۀ سروی تخنیکی هیچ نوع مدارک داللت بر 

موجودیت ماین ها و مهمات منفجر ناشدۀ باقیمانده از جنگ در 

خطرناک دیده  ه اییا تمام ساحۀ تثبیت شد ها بعضی قسمت

شک و تردید های اولیه نیز دیگر وجود نداشته باشند، در نشوند و 

آنصورت زمین باید رها گردیده و روشی که بکار رفته باید 

 یادداشت گردد. 

پس از بررسی و ارزیابی معلومات سابقه و جدید که توسط سروی 

تخنیکی جمع آوری شده اند، تیم میتواند به این تصمیم برسد که 

داخل ساحۀ مشکوک خطرناک یا  یک یا چندین ساحه را در

ساحۀ تثبیت شدۀ خطرناک جهت رها سازی از طری  پاکسازی 

 کامل پیشنهاد نماید. 

قاعدتاً تیم سروی تخنیکی باید تصمیم بگیرد که یک  یادداشت:

متر را در اطراف سرحدات ساحاتی که برای  01الی  5ساحۀ 

ساحه که  پاکسازی کامل پیشنهاد شده اند تعیین نماید، اما این

در آن خطر به تدریج کم می شود باید مختص به ساحه بوده و در 

روشنی یافته ها در جریان پاکسازی ساحه یی که برای پاکسازی 

 پیشنهاد شده بود، تعیین گردد. 

 شیوۀ تحقیق نقاط مورد نظر . ۷

تحقی  نقاط مورد نظر با استفاده از ماشین آالت دستی یا نفوذی 

ه برای سروی تخنیکی در ساحۀ تثبیت شدیک شیوۀ مناسب 

خطرناک است زیرا ساحۀ تثبیت شدۀ خطرناک توسط سروی غیر 

تخنیکی به اساس شواهد مستقیم راجع به موجودیت ماین ها و 

مهمات گزارش داده می شود که شامل معلومات و شواهد معتبر 

در مورد موقعیت کمربند ماین ها، حفره های ناشی از انفجارات و 

 یر عالیم می باشد. سا

این امر برای تیم این امکان را فراهم می سازد تا  معبر یا لین 

های ماین پاکی خود را به سمت شواهد مستقیم در داخل ساحۀ 

خطرناک استقامت دهند. با استفاده از این روش  ه ایتثبیت شد

۹ 
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تیم می تواند به شواهد مستقیم رسیده گی نموده، حقای  و 

بیشتر را جمع آوری نموده و در این مورد به یک تصمیم شواهد 

برسد که آیا باید قسمتی از ساحه و یا تمام ساحه را بدون عملیات 

پاکسازی بیشتر رها سازد ویا یک یا چندین قسمت ساحه را جهت 

پاکسازی کامل مشخص نماید. در بعضی موارد و مبتنی بر شواهد، 

یرد که بعضی از حصص تیم سروی تخنیکی میتواند تصمیم بگ

زمین را در پولیگون ساحۀ تثبیت شدۀ خطرناک عالوه نماید که 

 در جریان سروی غیر تخنیکی تحت پوشر قرار نگرفته است.

خطر توسط سروی غیر تخنیکی  یناگر ساحات دارای سطح پا

شناسایی شده باشند، در آنصورت باید در ساحات دارای سطح 

ماتیک استفاده شود زیرا شواهد خطر از شیوۀ تحقی  سیست ینپا

مستقیمی وجود ندارند که تحقی  مستقیماً باالی آنها متمرکز 

 گردند. 

تیم سروی تخنیکی می تواند از روش از داخل به بیرون استفاده 

کند که شکل تعقیبی تحقی  نقاط مورد نظر بوده و تیم کار ماین 

ماحول  پاکی را به اساس یافته های تحقی  نقاط مورد نظر به

خطرناک شناسایی شده اند  هنقاطی که در ساحۀ تثبیت شد

 توسعه خواهند داد. 

 
 

 . شیوۀ تحقیق سیستماتیک۸

مشکوک خطرناک به اساس شواهد غیر مستقیم  هاز آنجائیکه ساح

در جریان سروی غیر تخنیکی ثبت می گردد و در آن زمان شاید 

قسمت ها ممکن نباشد که نتیجه گیری صورت گیرد که کدام 

دارای خطر زیاد بوده و کدام قسمت ها کمتر خطرناک اند، لهذا 

قبل از شروع عملیات سروی تخنیکی تیم ماین پاکی مکلف اند تا 

ساحات دارای سطح بلند خطر و ساحات دارای سطح پائین خطر 

را از طری  اجرای سروی های جدید غیر تخنیکی شناسایی 

ساحه به قسمت های دارای نمایند. اگر باز هم تقسیم نمودن 

سطح بلند خطر و قسمت های دارای سطح پائین خطر ممکن 

نباشد، در آنصورت روش سروی تخنیکی سیستماتیک اجرا می 

شود که تمام ساحۀ مشکوک خطرناک را تحت پوشر قرار می 

ث  تری از ودهد. این امر به تیم فرصت می دهد تا به معلومات م

مشکوک  ه ایمختلف ساح طری  دسترسی داشتن به نقاط

خطرناک دست یابند و نیز این امکان را برای آنها فراهم خواهد 

ساخت تا تصمیم به عملیات پاکسازی ساحه گرفته ویا عملیات را 

متوقف ساخته و زمین را دوباره بدون پاکسازی کامل به مردم 

 محل یا مالک آن واگذار نمایند.

حقی  های سیستماتیک، در روشنی شواهد بیشتر بدست آمده از ت

ه ممکن تیم به این نتیجه برسد که در بعضی از قسمت های ساح

خطرناک یا همۀ آن تحقی  سیستماتیک را به تحقی  نقاط  ای

 مورد نظر تبدیل نماید. 

 

 

 

 

 نقاط مورد نظر در ساحات دارای شواهد مستقیم )ساحات تثبیت شدۀ خطرناک( ترجیح داده می شود.  تحقیقشیوۀ 

سیستماتیک در ساحات دارای شواهد غیر مستقیم )ساحات  تحقیقشیوۀ 

پوشش کامل برای ساحات خطرناک واقعی به تعقیب سروی  مشکوک خطرناک( ترجیح داده می شود.

 تخنیکی
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. مقتضیات تیم سروی تخنیکی۹
سساتی که سروی تخنیکی را در ساحه انجام میدهند مکلف به وم

 رعایت مقتضیات ذیل میباشند: 

برنامه های آموزشی: پرسونل ماین پاکی که در سروی الف:  

تخنیکی دخیل هستند باید بگونۀ مناسب آموزش دیده، با تجربه و 

 کاری باشند.دارای شایستگی های الزم 

وسایل: مؤسسۀ ماین پاکی باید قبل از اعزام تیم ها به ساحه ب:  

آنها را با تمام وسایل و تجهیزات ماین پاکی مانند وسایل اندازه 

اندازه گیری و  هگیری به شمول جی پی اس، کمره، قطب نما، فیت

جعبۀ نقشه کشی مکمل االسباب مجهز سازد. تیم های سروی 

وانند بخشی از یک تیم ماین پاکی بوده و غیر تخنیکی می ت

تذکر  10،10چنانچه در معیارهای امور ماین پاکی افغانستان 

 با وسایل ترانسپورتی و طبی مجهز باشند. یافته است 

ارتباطات: تیم های سروی تخنیکی باید با وسایل مخابراتی ج:  

 ند. مناسب مجهز باشند تا ارتباط خود را با دفتر حفظ نموده بتوان

روابط: تیم های سروی تخنیکی مکلف اند تا با مردم محل، د: 

مقامات محلی و سایر مراجع ذیربط روابط حسنه داشته و خود را 

مطمئن سازند که همه از فعالیت های جاری ماین پاکی مطلع 

 هستند. 

کمک های طبی و خروج اضطراری: تیم سروی تخنیکی باید د: 

یک کارمند طبی را با خود داشته باشد. همچنان تیم مذکور باید 

از موقعیت نزدیکترین مرکز صحی مطلع بوده و برای هر ساحه 

 را طر  نمایند.یک پالن تخلیه اضطراری طبی 

مورد نیاز  ه ایقرطاسیه: تیم های سروی تخنیکی باید قرطاسی:  ه

سیستم مدیریت معلومات برای امور و فارمت های گزارش دهی 

 ماین پاکی را با خود داشته باشند.

تیم سروی تخنیکی باید فارم های مسایل جندری را استفاده کند  

و در آن معلومات واضع جداگانه در مورد ضروریات و الویت های 

.زنان  
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 AMAS 05.02 - "الف" هضمیم  

  ساحات خطرناک ثبت شده پروسۀ حذف

 معرفی .1

سسات ماین پاکی اجازه میدهد تا ساحۀ مشکوک خطرناکی را که هیچ نوع تهدید ناشی از ماین ها و مهمات منفجر وحذف به م ه ایپروس

باقیمانده از جنگ از آن متصور نباشد، حذف نماید. اینگونه حذف ساحات باید به اساس معلومات و شواهد دقی  و معتبر  صورت  ه ایناشد

ویا مرکز ساحوی امور ماین پاکی طب  معیار های امور ماین پاکی  ریاست انسجام وهمتهنگی تطهیر ماینجانب گرفته و قاعدتاً باید از 

 ساحات حذف شده همراه با توضیحات مفصل راجع به دالیل حذف ساحه باید آرشیف شوند.  تمامگردد. اسناد  تصویب 05.01افغانستان 

 ساحۀ حذف شده تعریفات .2

خطرناک ثبت شده باشد اما بعد ها در نتیجۀ اقدامات غیر از پاکسازی  ه ایحذف شده عبارت از ساحه ی است که قبالً به حیث ساح ه ایساح

 باقیمانده از جنگ موجود نمی باشد.  ه ای)سروی غیر تخنیکی( معلوم گردد که در آن خطر ماین ها و مهمات منفجر ناشد

 

نیکی صورت گرفته و قاعدتاً باید از جانب یادداشت: اینگونه حذف ساحات باید به اساس معلومات و شواهد دقی  و معتبر، از سروی غیر تخ

تصویب گردد.  05.01ویا مرکز ساحوی امور ماین پاکی طب  معیار های امور ماین پاکی افغانستان  ریاست انسجام وهمتهنگی تطهیر ماین

 اسناد همۀ ساحات حذف شده همراه با توضیحات مفصل راجع به دالیل حذف ساحه باید آرشیف شوند.

 اتروش حذف ساح .3

طرزالعمل ذیل باید در خصول حذف ساحه یی که قبالً در سیستم مدیریت معلومات برای امور ماین پاکی به حیث ساحۀ خطرناک ثبت 

 گردیده است، رعایت گردد: 

 الف( مؤسسۀ ماین پاکی باید با اجرای سروی غیر تخنیکی یک بررسی همه جانبه را انجام دهد، 

  

ب( زمانی که معیار های حذف برآورده گردیدند، بعداً فورمۀ گزارشدهی حذف ساحه باید خانه پری گردیده و به مدیر ساحوی مرکز ساحوی 

 امور ماین پاکی غرض تصویب ارسال گردد. 

 فورمۀ گزارشدهی حذف ساحه .4

مشکوک خطرناک را می نماید خانه پری گردیده و  ه ایگزارشدهی حذف ساحه باید توسط مؤسسۀ ماین پاکی که درخواست حذف ساح هفورم

 حاوی جزیات ذیل باشد: 

 ماین پاکی ه ایسسونام و امضای مالف:  

ات تماس حد اقل دو تن از مالکان زمین/ افراد ارتباطی محل ویا نماینده گان ذیصال  مناطقی که ساحات خطرناک در آن قرار ینام و جزب:  

 دارند. 

 ماین پاکی ه ایسسواز جانب مپیشنهاد حذف ساحه ج:  

  ساحات خطرناک ثبت شده حذف ه ایپروسد:  

 مرکزماین پاکی ملل متحد برای افغانستانتصویب درخواست حذف ساحه توسط مدیر ساحوی دفتر :  ه

 نقشه های تفصیلی و تصاویر ساحه. و:  
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 طرزالعمل حذف .5

زمانی که مؤسسۀ ماین پاکی معلومات مورد نیاز برای فورمۀ گزارشدهی حذف ساحه را جمع آوری نمود، مالکان زمین ویا نماینده گان ذیصال  

 آنها و بعد مؤسسۀ مذکور از مرکز ساحوی امور ماین پاکی تقاضا خواهند نمود تا حذف ساحه را منظور نماید. 

ین پاکی موافقه نماید، بعد فورمۀ حذف ساحه باید خانه پری گردیده و تمام پرسونل ذیربط آن را امضا هرگاه مرکز ساحوی هماهنگی امور ما

 نماید و سپس معلومات مذکور باید در سیستم مدیریت معلومات برای امور ماین پاکی درج گردند. 

 سیستم مدیریت معلومات برای امور ماین پاکیاقدامات  .6

ده اند باید در سیستم مدیریت معلومات برای امور ماین پاکی به حیث متخذ برای آینده که به معلومات یا تمام ساحات خطرناکی که حذف ش

 مرور بیشتر نیاز باشد، نگهداری شوند. 

 بازنگری پس از حذف .7

رد بازنگری قرار مو 05.02تمام ساحات خطرناکی که حذف شده اند میتوانند پس از حذف مطاب  به معیار های امور ماین پاکی افغانستان 

 داده شوند. 
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حذفه فورم –     AMAS 05.02 "ب" هضمیم   

 
Recorded Hazard Area Cancellation Form      

شده  ثبتفورم فسخ ساحه    
 

Province والیت:   ___________        District .ولسوالی:   ___________     Village قریه:   ___________ 

IMSMA Recorded Community No :قریهنمبر      ___________. Nearest Town/Local Name نزدیکترین  

محلی:شهر/اسم    ________  

IMSMA Recorded Hazard ID امسماثبت شده ساحه خطردر  : نمبر  ___________      Hazard No نمبر ساحه خطر  :  

___________                      Area Sqm cancelled ساحه فسخ شده   : مساحت   ________       Date of Visit تاریخ مالقات  :           

Grid Reference: کوردینات-   X/ Easting/ Long: ______________  Y/ Northing/ Lat:  

Criteria معیار       

 
The following criteria must be met for a recorded Impacted Area to be “CANCELLED”. 

 معیار های ذیل باید جهت فسخ نمودن ساحه ثبت شده در نظر گرفته شود

 شماره
Question 

 سوال

YES 
 بلی

NO 
 نخیر

Remarks 
 نظریات

1 Was a comprehensive Non Technical Survey 
completed of the suspected area and its 
surroundings? 

آیا سروی غیر تخنیکی همه جانبه ساحه مشکوک و اطراف آن 

 تکمیل گردیده است؟ 

   

2 Was the Landowner/ User located and 
interviewed?   

 آیا مالک زمین موجود بود

 و همرایر مصاحبه صورت گرفت 

  Two (2) local contact persons who 
know the area must be interviewed 

ارتباطی که در ساحه بلدیت دارند باید دو شخص 

  با ایشان مصاحبه شود

3 Does the Landowner(s) agree with the 
assessment that the area is Mine/ERW free? 
آیا مالک زمین با ارزیابی پاک بودن ساحه از ماین و مواد منفل  

 ناشده موافقت داشت؟

  Landowner plus one other must sign 
the CANCELLED Area Report form in 
English and National Languages 
مالک زمین و یک شخص دیگر باید فورم  فسخ را 

 به زبان های محلی و زبان انگلیسی امضا نمایند

4 Is the area being used on a regular basis? 
 آیا از ساحه به طور عادی استفاده میشود؟

   

5 Has any development occurred in the area since 
the SHA report was submitted? 
آیا بعد از ریکارد شدن در ساحه خطر کدام انکشافی صورت گرفته 

 است؟
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1) If “YES” is indicated for all serials then the area shall meet the criteria to be “CANCELLED” and 
mine action shall complete the Cancelled Area Report and proceed as per the Cancellation 
Procedures. 
 

خ  را نظر به در صورتیکه بلی: برای تمام سریال نمبر ها اشاره شود پس ساحه باید نظر به محتویات فسخ شود، و ماین پاکی باید  راپور فس

 پروسیجر  فسخ تکمیل نماید
2) If “NO” is indicated for serials 1,2 or 3 then the area may not be accepted for cancellation and 

further survey will need to be conducted. 
قبول نخواهد شد و ضرورت برای سروی و  اشاره شود پس ساحه برای فسخ کردن  3و یا  1،2در صورتیکه نخیر برای سریال نمبر های 

 معلومات بیشتر خواهد بود.
3) If “NO” is indicated for serials 4 or 5 then the area may meet the cancellation criteria but 

annotate in Remarks why NO is marked. 
واهد شد اما دلیل نخیر باید در حاشیه نظریات دلیل چرا نخیر مارک اشاره شود ِ  فسخ ساحه قبول خ 5و  4اگر نخیر  برای سریال نمبر های 

 شده تحریر گردد.
 
 
 
IMSMA Recorded Hazard ID: IMSMA  نمبر ثبت شده ساحه خطر در   :  ___________ Hazard No خطر نمبر ساحه  :
__________ 
 
“All relevant parties have reviewed the details of the above cancellation request and physically observed 
the area, and the recommendation is: 

 تمام جنا  های ذیدخل دالیل درخواست فسخ را بررسی و عمال ساحه را بازدید نمود. و چنین تصدی  میکنند
 

   Agree to cancel the area.  با فسخ ساحه مواف  هستیم  Do not agree to cancel the area.  با فسخ ساحه مواف

 نیستیم  
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Comments: “No mine/ERW hazards were located during a comprehensive Non Technical Survey, therefore it is 
requested that this previously recorded impacted area is to be cancelled and the status should be closed in IMSMA.”   

 بسته شود. IMSMAموجود نبود، بنا بر این درخواست میشود که ساحه متأثر ثبت شده فسخ و در  غیر تخنیکیدر جریان سروی  مواد غیرمنفجرههیچ ماین و 

“We the undersigned agree that the reported hazardous area should be cancelled in accordance with AMAS 
requirements” 

 ( فسخ  شود  AMASمطاب  به ضروریات معیار های ماین یاکی افغانستان )  ما مواف  هستیم که ساحه خطرناک راپور داده شده

Cancellation Recommended By:                         UNMACA Regional Office Representative: نماینده دفتر ساحوی ماین پاکی ملل  

 متحد

:توسط گردیده پیشنهاد ساحه فسخ                                               Name:  اسم ……………………………………… 

Agency اداره:  ……………………………………                          Position :وظیفه ………………………………….                           

Name:  اسم …………………........……………              Signature: اامض  …………………………..…… 

Position :وظیفه ………………………………….                          Date: تاریخ   …………..………………………… 

Signature: أامضا  …………………………………               

Date: تاریخ   ……………………….……………..   

Stamp: مهر   …………………....………………             

Local Contact Person No.1*   شخص ارتباطی اول ساحه 

Name:  اسم …………………........…………… Occupation:  مشغولیت.……………………………………... 

Address: آدرس ……………………………………… Phone: تلیفون نمبر  ……………………………….……..…... 

Signature: اامض  …………………………..………………                  Date: تاریخ    …………..…………………………………… 

Local Contact Person No.2*   *  *  ساحه دوم ارتباطی شخص  

Name:  اسم …………………........…………… Occupation:  مشغولیت…………………………………….. 

Address: آدرس ……………………………………… Phone: نمبر تلیفون ……………………………….……..…... 

Signature: اامض  …………………………..………………                  Date: تاریخ   …..……………….........……………………  
 
Community Elder (Malik/Wakil)     ملک قریه ویا وکیل گذر 

Name:  اسم …………………........……………                 Occupation: مشغولیت.……………………………………... 

Signature: اامض  …………………………..……………… Phone: نمبر تلیفون ……………………………….……..…... 

Stamp: مهر   …………………………………………                           Date: تاریخ   …………..…………………………………… 

 

Reported (Collected) by: 
 راپورداده شده ) جمع گردیده( توسط

Verified by  UNMACA Regional Office: 
 تصدی  گردیده توسط دفتر ساحوی ماین پاکی ملل متحد

Acceptance by DMAC:    قبول گردیده

 توسط دیمک

Name  اسم   
UNMACA/DMAC OPS 
Assistant   معاون عملیاتی  

UNMACA Area 
Manager   منیجرساحوی یو

 ان  ما کا
Name اسم  

Title       وظیفه   Name اسم  Name  Title    وظیفه   
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 اسم

Agency موسسه   Date: 
    تاریخ

  
Date: 
  تاریخ

  
  
Date: تاریخ  Date: تاریخ   

Signature: امضا  
Signature
  امضا :

Signatur
e & 
Stampe: 
 امضا ومهر

 

Signature & 
Stampe:  امضا

 ومهر
 

۱۷ 



AS 699:2017/ IMAS 

 

AMAS 05.02 "ج" هضمیم   

 

Hazard Area Report    خطر ساحهراپور  
 

 
عمومی

 1 
General   Information: 

 

2.
  Criteria used for record of Hazard as SHA or CHA: مشکوک خطر شاخص های که برای درج نمودن ساحه خطربه حیث ساحه 

 ویاساحه تاید شده
خطراستفا ده گردیده   

  

S # Question سوال 
Yes
  بلی

No 

 نخیر
Remarks   مالحظات 

1 

Is Information gathered from the people and institutions 
with sound knowledge of when, by whom and where the 
mines were laid? معلومات دقیق به ارتباط وقت منبع معلومات دهنده آیا  

وجای ماین گذاری شده دارند ؟  ، توسط کیماین گذاری  

  If Yes, please write their names in the source of 
information table below on page-2.  درصورت جواب

معلومات دهنده را در صفحه  دوم جدول  مثبت لطفآ نام های افراد
  بنویسید  منبع معلومات

2 
Is Information gathered from survival/s of mine/ERW 
accident/s or their relatives, showing the location of the 
accident? هستند  وموادغیرمنفجرهمنبع معلومات دهنده قربانیان ماین  آیا 

  
If Yes, please write their names in the source of 
information table in page 2 and in accidents history 
table on page-4 including reporting of victim data 

                                                      
1
 Legend: MF= Minefield, BF= Battlefield, FR= Firing Range, SERW= Spot Explosive Remnants of War ASP= 

Ammunitions Storing Point 

1.1     
Project Name: نام پروژه    

1.1
   Hazard ID نمبر ساحه خطر 

 
 

1.2
   Hazard Name نام ساحه خطر   AF/………………./………………../………………………………..

 

1.3
 Type of Contamination: نوعیت ملوث  

  بودن
 

1
 MF   BF   FR   SERW         

    ASP 

1.12
 Year of Contamination:  

ملوث شدن ساحه سال   
 

1.13
 Contaminated by: ساحه

 ملوث گردیده توسط

Russian/Russian-
backed Gov  روسها ویا رژیم

 بعد ازروسها

 Mujahidin مجاهدین  
 NATO/ISAF المللی  بین    

نیروهای  ANSF         عساکر

 امنیتی افغان

AGEs مخالفین ضد حکومت  
1.4

 Survey Type: نوعیت سروی   New     Resurvey        

1.5
Region: حوزه  

1.14 
 Reporting Team راپوردهنده: تیم    

1.6 
Province: والیت  

1.15
Type of report: نوعیت راپور    NTS MEIFCS 

1.7
District: ولسوالی  

1.16 
Organization: اداره مربوطه    

1.8 
Village:    قریه   

1.17 
 Date of report: تاریخ راپور    

1.9
 Distance from nearest town: مسافه  

 از نزدیکترین قریه یا شهر
 

 

1.10
Type of Area: نوعیت ساحه

  Residential رهایشی   Grazing چراگاه   Agriculture زراعتی  Irrigation ابیاری      Road 
  ساحه تاریخی Historical area  معدن Mine  سرک

1.11 
Hazard  Classification :         صنف

 بندی ساحه خطر
 SHA     CHA      
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درصورت جواب مثبت لطفآ نام های افراد  .collection form ویااقارب شان هستند که موقعیت نقاط حادثات رامیدانند؟  

معلومات دهنده را در صفحه دوم جدول منبع معلومات و صفحه 
چهارم جدول تاریخچۀ حادثات بنویسید به شمول خانه پوری فورم 
  قربانیان ماین ومواد غیرمنفجره

3 

Is Information gathered from community members, nomads 
and shepherd who have been witness of mine/ERW 
accidents on human, animals and vehicles? منبع معلومات  آیا 

راه گذران ویاکوچی هاهستند که شاهد حادثات ماین باالی  مردم محل، دهنده
  حیوانات ویا وسایط درساحه بوده اند؟

  

If Yes, please write their names in the source of 
information table in page 2 and names of those 
who lost their animals/vehicles in accidents history 
table on page-4 including reporting of victim data 
collection form.  درصورت جواب مثبت لطفآ نام های افراد

معلومات دهنده را در صفحه دوم جدول منبع معلومات ونام های 
کسانیکه حیوانات ودیگروسایل نقلیه را ازدست داده در صفحه 
چهارم جدول تاریخچۀ حادثات بنویسید به شمول خانه پوری فورم 
  قربانیان ماین ومواد غیرمنفجره

4 

Was the location of Mine/ERW accidents or incidents 
event(s) accurately determined such as craters and dead 
animal bones visible in the ground?  آیا موقعیت حادثات نا شی از

به که  ماین وموادغیرمنفجره  بطورمثال نقاط حادثات ویا استخوانهای حیوانات 
 اثرحادثات ماین وموادغیرمنفجره کشته شده اند واضحآ معلوم گردید 

  
If Yes, please attach with this report the photos of 
mine/ERW accidents craters and dead animal bones 
or any other evidences.  عکس درصورت جواب مثبت لطفآ

های نقاط حادثات ویا استخوانهای حیوانات کشته شده ویا 
 دیگرشواهد را ضمیمه این راپورنما ید. 

5 
Is known military positions available? آیا خندق های ارتباطی

 درساحه موجود است 
   

7 
Is Local mine/ERW marks available?  آیا ساحه توسط مردم محل

 عالمه گذاری شده
  

If yes, please explain details at additional 
information comments. 

اضافی  درصورت جواب مثبت لطفآ آنرا در جدول معلومات
 توضیح نماید

8 
Were the Landowner(s) and land user(s) or Informant(s) 
located and interviewed?   ؛ استفاده کننده گان زمین مالکآیا مصاحبه با

  منبع معلومات دهنده صورت گرفت؟ و

  

If Yes, please write their names in the source of 
information table below on page-2.  درصورت جواب

را در صفحه  دوم واستفاده کننده گان  زمین مثبت لطفآ نام مالک
بنویسید  جدول منبع معلومات  

9 
Were boundaries of SHA/CHA defined clearly and accurately 
based on the available evidences. آیا نظر به شواهد د ست داشته

 سرحدات ساحه تائید شده واضحآ ودقیقآ معلوم گردید؟  

  

If yes, please explain the details of boundaries on 
sketch map 

درصورت جواب مثبت لطفآ سرحدات ساحه تأیید شده ویا مشکوک 
 را درنقشه توضیح نماید.

Note :یادداشت    If S# 1, 2, 3, 4 and 7 were "YES" then the hazard should be classified as a Confirmed Hazard Area 
(CHA) and if S# 1, 2, 3, 4 and 7 were "NO" then the hazard should be classified as a Suspected Hazard Area (SHA). 
Minimum requirements for CHA are S# 2 and 3 mandatory to be "YES". 

  
تائید شده خطر)سی،اچ،ای( سروی ساحه باید به حیث ساحه  بلی ویا مثبت بود، درآن صورت  7و  4، 3، 2، 1درمقابل سوال های اگر جواب  

خطرناک )اس، ساحه باید به حیث ساحه مشکوک  درآن صورت منفی ویا نخیر بود،  7و  4، 3، 2، 1درمقابل سوال های گردد، و اگر جواب 

   میباشد. CHAحد آقل برای انتخاب  ضرورت 3و  2شماره  اچ، ای( ثبت گردد.
3.

 Source of Information/Interview group regarding Hazard area: منبع معلومات و گروپ مصاحبه به ارتباط ساحه خطر 

 

S# 
 شماره

Name Father Name  اسم   Position  ولد    وظیفه 
Mobile  Number 

 نمبرموبایل

1         

2 

    3 

    4 

    5 

    6 
    7         

8         

9         

Note: Contact details of landowner(s) or Land user(s) is mandatory to be present at the above table source of 
information 

کننده گان ساحه یک امرالزمی است که درجدول باال ارأ یه گرددمالک ویا استفاده معلومات ارتباطی   
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4 
Hazard area geographical reference and perimeters   محیط احاطه کننده و مرجع جغرافیوی ساحه خطرناک

4.1 
Coordinates of the Reference Point/ Land Mark: 

پوابنت رفرینس کوردینات لند مارک/      )Decimal Degree ( 

4.4 
Coordinates of the Bench Mark: BM   نقطه بارزکوردینات   

)Decimal Degree ( 

4.2 
X/ Easting/ Long: طول البلد         

4.5 
X/Easting/Long: طول البلد    

4.3 
Y/ Northing/ Lat: عرض البلد         

4.6 
Y/Northing/Lat: عرض البلد   

4.7   
Does

 
Coordinates fix by GPS? گرفته شده؟    GPS ت توسط کوردینا             Yes  بلی                No نخیر   if  No    ______________ 

4.8 
Description of Reference Point/ Land Mark:  

     لندمارک/رفرینس پواینت تشریح 
4.9 

Description of Bench Mark:   نقطه بارزتشریح  

4.10
 Coordinates of the Start Point (SP): 

نقطه آغاز( کوردینات   Decimal Degree ( 
 
4.13

 Description of Start Point: تشریح نقطه آغاز   

4.11 
X/ Easting/ Long: طول البلد        

 
 

4.12 
Y/ Northing/ Lat: عرض البلد        

 

5. 
Road to Hazard area is usable for: سرک به طرف ساحه خطر مساعد است برای    Small 4x4 دخور    Big truck  الری

  All همه   

6. Description of the hazard area perimeter points: خطرناک تشریح نقاط احاطه کننده ساحه    

No 

From Turning 
Point 

از نقطه چرخش   

 

To Turning 
Point  

 به نقطه چرخش

 

Bear 

 [°] زاویه

Distance 
 [m]فاصله

 
X/ East/ Long. 

: طول البلد   

 
Y/ North/ Lat. 

 عرض البلد

1 BM SP     

2 SP TP-1     

3 TP-1 TP-2     

4 TP-2 TP-3     

5 TP-3 TP-4     

6 TP-4 TP-5     

7 TP-5 TP-6     

8 TP-6 TP-7     

9 TP-7 TP-8     

10 TP-8 TP-9     

11 TP-9 TP-10     

12 TP-10 TP-11     

13 TP-11 TP-12     

14 TP-12 TP-13     

15 TP-13 TP-14     

 
6.1

 Change in Size during resurvey of hazard area:    تغیر درمساحت ساحه درجریان سروی دوباره 
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 Increased Area  مساحت  ساحه زیاد شده  ___________________m

2  
             Decreased Area مساحت ساحه کم شده  

_________________m
2
  

 
6.2 

Size of area:مساحت ساحه  ________________m² 
 
6.3

 If road or Irrigation: اگرسرک ویا سیستم آبیاری است  

 
Length (meter) Width (meter)    ........……… به مترطول   عرض به متر   ……………....... 
 
7 

Type of Hazard Devices  ،  نوعیت اشیای خطرناک 

8.
 Accidents History تاریخچه حا دثا ت 

(AP, AT, UXO, SAA, AIED, Bomb, etc.) Estimated Quantity (if Exactly Known)  

  

  

  

  

Old Accident   سابقه سال  Year حادثات   
Number 

 تعداد
Accident details/Location  توضیحات/موقیعت 

Human Victims قربانیان انسانی   
 

Animals حیوانات    

Vehicles وسایط       

Recent  Accidents (24 month) 
ماه 24حادثات اخیردرمدت   

  
 

Human Victims قربانیان انسانی    

Vehicle وسایط    

Animals حیوانات    

Grand Total مجموع همه    
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9 
Hazard area general information :  معلومات عمومی در باره ساحه خطرناک 

9.1 
Végétation: نباتات           

 Grass Trees    بته ها Bushes    علف درخت ها         None هیچ 

 

9.2 
Vegetation Density: تراکم نباتات                  

 Low کم   Medium متوسط     High زیاد 

 

9.3 
Vegetation removable by :     قابلیت دور نمودن نباتات توسط 

 Manualدستی   Mechanical  ماشینی   Chemical کیمیاوی     Burningسوختاندن 

 

9.4 
Terrain category: درجه سختی       

 A (soft ground) مزمین نر      B (hard ground) زمین سخت     C (very hard)  بسیار زمین   

  سخت

 

9.5 
Ground profile: سطح زمین        

 Flat رهموا   Hillside دامنه تپه  Ridge کپرک  Gully کاریز   
 niaMnuoM   

هکو  

                            

9.6 
Percentage of area   suitable for use of dogs? فیصدی مساعد بودن   ساحه به استعمال سگها       %------------------  

9.7 
Percentage of area   suitable for use of manual asset? ------%      فیصدی مساعد بودن   ساحه به استعمال ماین پال     

----------- 

9.8 
Percentage of area for use of mechanical asset? ------------------%          فیصدی مساعد بودن   ساحه به استعمال  ماشین    

9.9
 Which type of machine can have access to the area?

 
     چه نوع وسایل میخانیکی را میتوان به  ساحه   انتقال نمود؟آیا 

 

 Intrusive تهاجمی         Non-Intrusive غیر تهاجمی    
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910 
Special seasonal considerations: مالحظات مشخص نظر به فصل   

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................
---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

10. 
Recommendation : اتپیشنهاد  

10.1 
Any difficulties or obstacles in the area?  / موجود است یا خیر   منطقه کدام مشکل / تهدید در ساحه ایا     Yes    

No   

If yes, details اگر است لطفآ بصورت مفصل تشریح نماید 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
10.2 

Type of operation recommended:   پاکسازی عملیات برای شده پیشنهاد طریقه 

 Manual دستی                       Mechanical ماشینی    Dogs        سگها   Combined مختلط  

 

10.3 
Depth of clearance recommended: پاکسازی عمق پیشنهاد شده برای        cm 

 
10.4 

Reason for clearance depth: دلیل برای عمق پاکسازی   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

10.5 
Estimated time for completion of clearance          روزها days        ساحه شدن وقت پیشنهاد شده برای تکمیل

10.6 
Time required walking from the Parking/Admin area to reach the Hazard:  /مدت الزم برای پیا ده روي ازموقعیت پارکنگ

         ساعت Hours اداری تا ساحه خطر

10.7   
Distance in (km) of nearest Health centre from the hazard area: ------------------------ نزدیکترین فاصله مرکزصحی ازساحه خطر

 به کیلومتر 

 10.8 
Distance in (km) of possible IDPs camp from hazard area: ------------------   - فاصله ساحه خطراز کمپ احتمالی بیجاشده گان داخلی 

 به کیلومتر
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10.9 
Intended land use: به کدام هدف استفاده میگرددپاکسازی زمین بعد از    

 Housing  

 تعمیرات 

 Development 

  انکشافی
 Industrial صنعتی     

 Agricultural            

       زراعتی
 Irrigation ابیاری       

 Grazing چراگاه            Road سرک 
 IDP Camp کمپ

 بیجاشدگان داخلی

 Other (Specify) )وغیره )مشخص نماید 

_______________ 

 

1010 
Date of intended land use: زمان استفاده از زمین بعد از پاک سازی    ------------------------------ 

10.11 
Is a development project planed in the area?ایا کدام پروزه انکشافی در ساحه پالن گردیده  Yesبلی      

Noنخیر  

10.12 
If yes, is the project funded? هاگر بلی. ایا پروزه تمویل گردید    Yesبلی  Noنخیر  

10.13 
The development project will be implemented by موسسه تطبیق کننده پروژه انکشافی -------------------------------- 

 
11.

 Number of Beneficiaries: تعداد منفعت برندگان 

 Direct Beneficiary: منفعت برندگان مستقیم Indirect Beneficiary: منفعت برندگان غیرمستقیم     

  
12.

 Land Ownership: ملکیت زمین   
  

 Community/Public: 

             عامه

 Private: 

 شخصی

 Government: 

 دولتی

 Other (Specify) )وغیره )مشخص نماید 

___________ 

 

13.
 Additional information/comments:   معلومات اضافی و مالحظا ت  

 

14.
 Land Dispute    :منازعه به ارتباط زمین  

14.1
 Is there any information to indicate that the land is contaminated as hostility between individual or tribe?   آیا

باشد که ساحه به علت دشمنی بین افراد ویا گروه ماین گذاری شده؟معلومات دردسترس است که نشان دهنده آن   

   Yesبلی  No رنخی  

14.2
 Is there possibility of land dispute after the clearance?    تآیا امکان منازعه باالی زمین بعد از پاکسازی موجود اس     

Yesبلی   Noنخیر 

If Yes, Please explain in details:  اگر است لطفآ بصورت مفصل تشریح نماید  
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14..3
 Does  land owner agree with use of   mechanical asset for  clearance? پاکسازی موافق مردم محل با استعمال ماشین در آیا 

 هستند یا خیر

   Yesبلی  Noنخیر 
 
15. 

Mine Action Staff Involved in data reporting, verification and entry:     
:پرسونل ماین پاکی که در راپور دهی ، تصدیق و ریکارد نمودن معلومات  دخیل بوده اند  

 
 
16.

 Attachments ضمایم: 
16.1

Sketch map of the hazardous areas :نقشه ساحه خطر 
16.2

Photo of the BM, SP and the Hazard area 
                  خطر: ساحه ؛ اس پی وعکس های بینچ مارک 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reported (Collected) by: 
 راپورداده شده ) جمع گردیده( توسط

Verified by  UNMACA Regional Office: تصدیق گردیده توسط دفتر  

 ساحوی ماین پاکی ملل متحد
 

Acceptance by DMAC:    قبول گردیده

 توسط دیمک

Name  اسم   
UNMACA/DMAC OPS 
Assistant  معا ون عملیاتی  

UNMACA Area Manager 

کا منیجرساحوی یو ان  ما  
Name اسم  

Title       وظیفه   Name اسم  Name اسم  Title    وظیفه   

Agency موسسه  
Date: تاریخ    

 
Date: تاریخ 

  
  
Date: تاریخ  

Date: تاریخ   

Signature: 
 امضا

 
Signature: 
 امضا

 
Signature: 
 امضا

 Signature: امضاء  

Data entry:   درج راپورتوسط  

Name اسم  

Title    وظیفه   

 Organization  

Date: تاریخ  

Signature: امضاء  
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AMAS 05.02 "د" هضمیم   

 

   Village Survey Form 

 فورم سروی  قریه  
General Information معلومات عمومی 

Region زون     Team Name نام تیم  

Province والیت     Organization موسسسه     

District ولسوالی     Visit  Date    بازدیدتاریخ  

Village قریه  Latitude عرض البلد   N-  

In Gazetteerدر گزیتر Yes بلی   No نخیر Longitude طول البلد E-  

Local Name: نام محلی  
 Number of Families:  
    تعداد فامیل ها

 

Impacted: Yes بلی                                       Noنخیر 

 

 :  قریه انگوبزرنمایندگان  و تصدیق   مالحظات
 

 

 

        
 شهرت تصدیق کنند ه ګان:

  )               ( مربوط ولسوالی )                  ( والیت  راجع به مشکل ماین و مهمات منفل  ناشده  در قریه تصدی  می نماییم که معلومات را که   مایان

 ) امضای این سند در آینده به امضاُ کننده گان کدام مسُولیت حقوقی ندارد( .  .برای ما معلوم بود قرار فوق به تیم سروی ارایه نمودیم)            (      

 Local Representative 1 
مردم محل    0نمایندهُ شماره   

Local Representative 2 
مردم محل    2نمایندهُ شماره   

Local Representative 3 
3 نمایندهُ شماره مردم محل        

Name نام    

Position وظیفه       

Phone # نمبر تیلفون    

Date تاریخ       

Signature امضآ       

Mine Action Staff Involved in data reporting, verification       دهی پرسونل ماین پاکی که در راپور
:بوده اند تصدیق معلومات دخیل   

 

16.1 Reported (Collected) by: گردیده( توسطراپورداده شده) جمع         16.2 Verified by: تصدیق گردیده توسط         

Name اسم      Name  اسم  

Title وظیفه              Title وظیفه          

Agency موسسه   Agency موسسه         

Date:تاریخ    Date : تاریخ    

Signature:امضا   Signature: امضا    
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AMAS 05.02 " ه " هضمیم   

 

 قریه جات  به   فورمه تصدیق  ولسوالی  از سروی غیر تخنیکی

 ارتباط  مشکل ماین و مهمات منفلق ناشده

 

Region زون     Team Name نام تیم  

Province والیت     Organization مو سسه  

District ولسوالی     Report Date تاریخ گزارش     

  
ماین و مهمات منفل  ناشده توسط تیم های سروی موسسه فوق الذکر در  قریه جات  مربوط تصدی  میگردد که  سروی  به ارتباط مشکل 

 ولسوالی .............  به اتمام رسیده و موسسه مربوطه نتیجه سروی را با مسوولین ولسوالی شریک نموده اند.
 

 مالحظات مسولین ولسوالی:

 

 

 
 مربوط: تایید از طرف مقام ولسوالی

 شهرت 

 : ناام    

 :وظایافه    

 :تااریخ   

امضا و مهر:     
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 ماخذ: 
بین المللی ماین پاکی  ستندرد های   

International Mine Action Standard                                                                                                               
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