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آگهی

این مدرک از تاریخ مندرج در روی جلد
منتشر و به مورد اجرا گذاشته شده است
با توجه به اینکه استانداردهای بین
المللی عملیات مین ) (IMASبصورت منظم
مورد بازبینی و تجدید نظر قرار می
گیرند ،لذا استفاده کنندگان جهت بررسی
وضعیت جدید استانداردها به وب سایت های
زیر مراجعه نمایند.
WWW.mineactionstandards.org
WWW.mineaction.org

آگهی حق چاپ

حق چاپ اسناد و مدارک سازمان ملل متحد
از جمله استانداردهای بین المللی
عملیات مین ( )IMASبا حمایت این سازمان
محفوظ میباشند.
نه این مدرک ونه بخشی از آن که به صورت
یک محصول مطبوعاتی ،جمع آوری و بهر

وسیله مخابره و یابرای هر منظور دیگری
بدون مجوز کتبی قبلی از سازمان UNMAS
که از طرف سازمان ملل متحد مسئول
شناخته شده است ،استفاده شود ممنوع
است.
بامدیریت :سرویس عملیات مین سازمان ملل متحد ()UNMAS
آدرس:آمریکا-نیویورک شماره NY 10017
خیابان  380مادیسن()Madisonشماره M 11023
ایمیلMineaction@un.org:
تلفن(1212)9631875 :
فکس(1212)9632498 :

تمام حقوق مربوط به این سند برای UNMAS
محفوظ می باشد.
فهرست مندرجات
پیش گفتار
مقدمه
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پیشگفتار:

ا ستانداردهای بین المل لی برنا مه های مین زدا ئی ب شر
دو ستانه برای او لین بار بو سیله گروه های کاری در یک
کنفرررانس بررین المللرری فنرری در کشررور دانمررارک در مرراه
جررو ی سررال  1996مرریالدی مطرررد گردیررد.معیارها و مررالک
هررائی برررای تمررامی جنبرره هررای مررین زدائرری عنرروان و
رد و
ره شر
رر گرفتر
رور در نظر
رن منظر
ررای ایر
رتانداردهائی بر
اسر
در مورد یک تعر یف صریح و ج هان شمول پیرا مون کل مه
پاکسازی موافقت حاصل گردید.
رارک
رور دانمر
رده در کشر
ررد شر
رول مطر
رال  1996اصر
رر سر
در اواخر
توسرری یررک گررروه کرراری تحررت هرردایت سررازمان ملررل متحررد
تو سعه و گ سترش پ یدا کرد و ا ستانداردهای بین المل لی
برررای عملیررات پاکسررازی بشردوسررتانه مررین شررکل پیرردا
رین
رات مر
ردمات عملیر
رر خر
ریله دفتر
رخه آن بوسر
ررد.اولین نسر
کر
سازمان ملرل متحرد ) (UNMASدرمراه مرارس سرال  1997مریالدی
منتشر گردید.
حرروزه و محرردوده اسررتانداردهای اولیرره برررای در نظررر
گرفتن سایر موارد عمل یات مین و ج هت انع کاس تغی یرات
راه کارهررای عملیرراتی ومقررررات زم ،توسررعه و گسررترش
پیرردا کرد.اسررتانداردهای مزبررور مجررددا بسرری یافتنررد و
بررا عنرروان اسررتانداردهای بررین المللرری عملیررات مررین
رال
رر سر
راه اکتبر
رده آن در مر
ررایش شر
رخه ویر
رین نسر
) (IMASاولر
 2001میالدی انتشار یافت.
سازمان م لل مت حد م سئولیت ا صلی فراهم سازی مدیریت
موثر برنا مه های عمل یات مین از جم له تو سعه و گ سترش
ره
رین را بر
رات مر
ری عملیر
رین المللر
رتانداردهای بر
را اسر
و حفر
ع هده دارد .ب نابراین ب خش خدمات عمل یات مین سازمان
رازمان
ره سر
ران دبیرخانر
رت در میر
رد ) (UNMASدفتریسر
رل متحر
ملر
م لل مت حد که تو سعه و ح فا ا ستانداردهای بین المل لی

ررت
ررده اسر
رررار داده شر
ررده وی قر
ررر عهر
ررین بر
ررات مر
عملیر
.ا ستانداردهای بین المل لی عمل یات مین با همرا هی و
مسرراعدت مرکررز مررین زدائرری بشررر دوسررتانه نررو )(GICHD
تهیه و گسترش داده شده و می شود.
کار آ ماده سازی ،بازنگری و تجد ید ن ظر ا ستانداردهای
رای
ره هر
ریله کمیتر
ره وسر
رین ) (IMASبر
رات مر
ری عملیر
رین المللر
بر
فنرری بررا پشررتیبانی سررازمانهای بررین المللرری ،دولترری و
غیر دولتی ) (NGOصورت می پرذیرد .آخررین نسرخه هرر کردام
ررد
ره عملکر
روط بر
رات مربر
رراه اطالعر
ره همر
رتانداردها بر
از اسر
ری
ربکه اینترنتر
روان در شر
ری تر
ری را مر
رای فنر
ره هر
رای کمیتر
هر
 WWW.mineactionstandards.orgپیدا نمود.
هر کدام از ا ستانداردها حداقل هر سه سال یک بار ج هت
انع کاس نرم های تو سعه یاف ته عمل یات مین و م قررات
و ضع شده و دا خل کردن تغی یرات مورد بازنگری قرار می
گیرند.
مقدمه:
نیرراز برره کرراهش خطرررات مررین و گلولرره هررای عمررل
نکرررده و تررامین یررک محرریی کررار آرام و ایمررن برررای
مررین برررداران و کارمنرردان مررین زدائرری و پاکسررازی
(چرره زن و چرره مرررد) از اساسرری ترررین مسررئولیت هررای
مررردیریت عملیرررات مرررین محسررروب میگرررردد  IMAS.سرررری
شرررماره 10.10راهنمرررائی مبسررروطی را بررررای تهیررره و
اجرررای سیسررتم هررای ایمنرری و بهداشررت محرریی شررغلی
برررای اسررتفاده در عملیررات مررین فررراهم آورده اسررت
 .کررراهش خطررررات مرررین و گلولررره هرررای عمرررل نکررررده
رراری
ررتورات کر
رره ای از دسر
ررک مجموعر
رررای یر
ررتلزم اجر
مسر
و روشرررهای عملیررراتی  ،نظرررارت مررروثر و کنتررررل ،
آمرروزش و فراگیررری ،تجهیررزات زم بررا طرررد ریررزی و
ررا
رررادی ) (PPEبر
ررت انفر
ررزات حفاظر
ررب و تجهیر
رراخت مناسر
سر
کارآئی زم و ملبوس مناسب می باشد .
تجهیرررزات حفاظرررت انفررررادی ) (PPEبایسرررتی بعنررروان
آخررررین پناهگررراه بررررای حفاظرررت در مقابرررل اثررررات
ناشرری از انفجررار مررین یررا گلولرره عمررل نکرررده مررورد
توجه قرار گیرد .
تجهیرررزات حفاظرررت انفررررادی ) (PPEبایسرررتی بعرررد از
طرررد ریررزی ،آمرروزش و تالشررها و کوشررش هررائی کرره در
راسررتای اتخرراش روش هررای عملیرراتی مناسررب بعمررل مرری
آیررد برره عنرروان آخرررین اقرردام حفرراظتی تلقرری گررردد.
برررای اثبررات ایررن رویکرررد د یلرری برره شرررد زیررر
وجرررررود دارد  .اول اینکررررره تجهیرررررزات حفاظرررررت

ررتفاده
ررا اسر
رره از آنهر
رری را کر
رری شخصر
رررادی  PPEفقر
انفر
کرررده اسررت حفاظررت مرری کنررد در صررورتیکه اقرردامات
کنترلرری کرره بررروز خطررر را کنترررل مرری نمایررد مرری
توانرررد هرررر شخصررری کررره در محرررل مرررین زدائررری و
پاکسرررازی قررررار داشرررته باشرررد را محافظرررت نمایرررد
.دوم اینکررره بررره سرررطح محافظرررت تئررروری تجهیرررزات
حفاظررت انفرررادی برره نرردرت در عمررل نائررل مرری گررردیم
ررورد
ررواری مر
رره دشر
رری بر
ررت واقعر
ررطح محافظر
ررین سر
و تخمر
محاسررربه قررررار مررری گیررررد  .بررررای بدسرررت آوردن
حرررداکمر محافظرررت بوسررریله هرررر کررردام از تجهیرررزات
حفاظررت انفرررادی گفترره مرری شررود کرره بایسررتی آنهررا
بررره انررردازه کرررافی مناسرررب باشرررند و بطرررور صرررحیح
نگهرررداری و مرررورد اسرررتفاده قررررار گیرنرررد و سررروم
اینکررره تجهیرررزات حفاظرررت انفررررادی ممکرررن اسرررت
اسرررتفاده کننرررده را قررردری بررررای اجررررای کارهرررای
دشرررروارعملیات مررررین برررررداری و حرکررررت و دیررررد و
راحترری در شرررایی سررخت قرررار دهررد یررا برره علررت وزن
زیررادی کرره آنهررا دارنررد قرردری حمررل ونقررل آنهررا
شررررایی را سرررخت ترررر نمایرررد .نیررراز محرررافظتی
بایسررتی کررامال بررا شرررایی و امکانررات موجررود بررا نس
ررت
رری حرکر
رره راحتر
ررد بر
ررردار بتوانر
ررین بر
رره مر
ررود کر
شر
ررردن
رردا کر
رری پیر
ررارش یعنر
ررام کر
رررای انجر
رروده و بر
نمر
مررین هررا و یررا خنمرری کررردن آنهررا تمرکررز داشررته
باشرررد .در حالیکررره تمرررام انرررواع مهمرررات منفجرررره
شررامل مررین هررای ضررد نفررر انفجرراری  ،مررین هررای ضررد
نفررر ترکشرری ،مررین هررای ضررد تانررک و گلولرره هررای
بجررای مانررده از جنررم از جملرره بمررب چرره هررائی کرره
بوسرریله هرروا تحررت عنرروان بمررب هررای خوشرره ای برره
زمررین فرررو ریخترره میشرروند و عمررل نمرری کننررد برررای
مررین بررر داران خطررر آفرررین مرری بررا شررند ولرری در
انفجارهررای ناخواسررته ،مررین هررای ضررد نفررر انفجرراری
بیشرررتر دیرررده مررری شررروند  ،بنرررابراین تجهیرررزات
حفاظررت انفرررادی اصررو برررای ایررن طراحرری شررده انررد
کرره جلررو جراحررات و تلفررات ناشرری از مررین هررای ضررد
نفررر انفجرراری گرفترره شررود .در فواصررل نزدیررک برره
انفجارهرررای ناخواسرررته مرررین هرررا ،اشخاصررری کررره در
نزدیکرری مررین بررردار مشررغول بکررار هسررتند آسرریب مرری
بینیررررد و بهمررررین دلیررررل بایسررررتی از تجهیررررزات
انفرررادی در ایررن گونرره مرروارد نیررز اسررتفاده شررود
تا حفاظت زم برای این افراد تامین گردد.
بطررور عمررومی هنگامیکرره در پاکسررازی بشررر دوسررتانه
بررا گلولرره هررای عمررل نکرررده مواجرره مرری شررویم آنهررا
قرربال شررلیک شررده انررد و بهررر دلیلرری عمررل نکرررده انررد

 ،آنهررا معمررو فلررزی هسررتند و در سررطح زمررین قرررار
دارنررد و نسرربت برره مررین هررای ضررد نفررر کرره در زیررر
سررطح زمررین قرررار دارنررد خطررر کمتررری دارنررد .طبیعررت
گونرراگون گلولرره هررای عمررل نکرررده بهررر حررال اینطررور
رریله
ررود بوسر
رررات موجر
ررو خطر
رره جلر
ررود کر
رری شر
ررا مر
معنر
روشررررهای متررررداول عملیرررراتی بهتررررر از تجهیررررزات
حفاظت انفرادی گرفته می شود .
ایمنی و بهداشت شغلی و کاری – تجهیزات حفاظت انفرادی)(PPE
 -1محدوده:
ایرررن اسرررتاندارد خصوصررریات و مشخصرررات و راهنمرررائی
هرررای زم پیرامرررون حرررداقل ملزومرررات و احتیاجرررات
تجهیرررزات حفاظرررت انفررررادی ) (PPEرا بررررای اسرررتفاده
در عملیررات مررین برره مسررئولین دولترری عملیررات مررین،
سرررازمانهای مرررین زدائررری و پاکسرررازی ارائررره مررری
نماید .
ررت
ررزات حفاظر
رری تجهیر
ررون طراحر
ررتاندارد پیرامر
ررن اسر
ایر
انفررررادی (ملبررروس) یرررا تسرررت و روشرررهای ارزیرررابی
رررات و
رررداقل ملزومر
رررد .حر
ررری نمایر
رررا نمر
رررا بحر
آنهر
احتیاجرررات مربررروط بررره تجهیرررزات حفاظرررت انفررررادی
) (PPEدر نشررررریه ) (ISO/DIS14876-1کرررره در سررررال )1999(E
منتشر شده درج گردیده است .
 -2مواخذ و مراجع :
لیسررتی از مواخررذ و مراجررع اطررالع رسررانی و معیرراری
در پیوسرررت  Aنهررراده شرررده اسرررت .مواخرررذ و مراجرررع
معیررراری مررردارک و اسرررناد مهمررری هسرررتند کررره برررا
مراجعررره بررره هرررر کررردام از ایرررن مراجرررع ومواخرررذو
ررررن
ررررب ایر
رررری از مطالر
ررررا بخشر
ررررتفاده از آنهر
اسر
استاندارد شکل گرفته است.
 -3اصطالحات ،تعاریف و اختصارات:
فهرسررت لغررات و وا گانهررای فنرری  ،تعرراریف و اختصررارات
اسررتفاده شررده در سررریهای مختلررف IMASدرIMASشررماره 04.10
بطور کامل ارائه گردیده است .
در ایررن اسررتاندارد وا گانهررای ،بایررد ( ،)Shallبایسررتی
ردت
ره و شر
ران دادن درجر
ررای نشر
رت ) (mayبر
رن اسر
) (Shouldو ممکر
مقصررود و اجابررت کررار مررورد اسررتفاده قرارگرفترره انررد
.ایررن بهررر ه برررداری بررا ادبیررات اسررتفاده شررده در
نشررریات سررازمان بررین المللرری اسررتاندارد ) (ISOمطابقررت
دارد .

الف -باید ) (Shallبررای نشران دادن ملزومرات  ،روشرها یرا
مشخصاتیسرررت کررره بایسرررتی بررره منظرررور مطابقرررت برررا
اسررتانداردهای بررین المللرری مررورد اسررتفاده و کرراربرد
قرار گیرند .
ب -بایسررتی) (shouldبرررای نشرران دادن ملزومررات ارجررح ،
رو شهای به تر یا مشخ صات بر تر مورد ا ستفاده قرار می
گیرد .
ج-ممکررن اسررت ) (mayبرررای نشرران دادن ملزومررات و دیگررر
روشهای ممکن مورد استفاده قرار می گیرد .
اصررطالد مرجررع ملرری عملیررات مررین ) (NMAAبرره یررک نهرراد
دولترری ،معمررو کمیترره ای در یررک وزارتخانرره در کشررور
آ لوده به م یادین مین و گلو له های ع مل ن کرده ا طالق
می گردد که م سئولیت مدیریت  ،صدورد ستورالعمل ها و
هماهنگی عملیات مین را به عهده دارد.
توجههه  :د رصررورتیکه مرجررع ملرری عملیررات مررین ) (NMAAدر
ک شور آ لوده به م یادین مین و گلو له های ع مل ن کرده
و جود ندا شته با شد یا ت شکیل ن شده با شد،ممکن ا ست که
سازمان ملرل متحرد ) (UNیرا سرازمان برین المللری دیگرری
بخشرری و یررا تمررام مسررئولیت هررای  NMAAرا برره عهررده
بگ یرد و کل و ظائف یا بخ شی از و ظایف مر کز مین زدا ئی
و همچنین  NMAAرا انجام دهد .
ریNGO ،
رازمان (دولتر
رر سر
ره هر
ری بر
رین زدائر
رازمان مر
وا ه سر
یررا یررک واحررد تجرراری ) اشرراره دارد کرره مسررئول اجرررای
پرررو ه هررا یررا امررور مربرروط برره مررین زدائرری باشررد .
سررازمان مررین زدائرری ممکررن اسررت پیمانکررار اصررلی ،
پیمانکار فرعی  ،مشاور یا نماینده باشد.
اصرررطالد یرررا وا ه کارمنرررد در ایرررن اسرررتاندارد بررره
ررین
ررازمان مر
رره در سر
رراره دارد کر
ررانی اشر
ررردان و زنر
مر
ررد .
رری گردنر
ررار مر
رره کر
ررغول بر
ررازی مشر
رری و پاکسر
زدائر
کارمنرردان ممکررن اسررت برره لحرراظ کررار کررردن در امررور
مرردیریت  ،عملیررات یررا فعالیررت هررای پشررتیبانی برره
کار گرفته شوند .
اصرررطالد تجهیرررزات حفاظرررت انفررررادی ) (PPEبررره تمرررام
تجهیرررزات و لباسرررهای طراحررری شرررده بررررای ترررامین
حفاظررت انفرررادی در یررک سررطح و حررد منطقرری گفترره مرری
شررود کرره بایسررتی چرره برره صررورت پوششرری و چرره بصررورت
ابررزاری توسرری کارمنرردان در هنگررام انجررام فعالیررت
هرررای مشرررخ مرررورد اسرررتفاده قررررار گیرنرررد ترررا
بتوانند سالمت و ایمنی آنها را تامین نمایند.
-4ملزومات تجهیزات حفاظت انفرادی ):(PPE

 -1-4کلیات:
یکررری از فاکتورهرررای مررروثر در جلررروگیری از وقررروع
انفجارهررای ناخواسررته در سررایت هررای مررین زدائرری و
پاکسرررازی اسرررتفاده نظرررارت شرررده از ابرررزارآ ت و
فرآینررردهائی اسرررت کررره مررری تواننرررد انفجارهرررای
ناخواسرررته احتمرررالی را کررراهش دهنرررد .خوشررربختانه
انفجارهرررای ناخواسرررته از حررروادل نرررادر عملیرررات
مرررین مررری باشرررند ،در عرررین حرررال تجهیرررزات حفاظرررت
انفرررادی بعنرروان یررک محررافا اطمینرران بخررش برررای
اشخاصررری کررره خرررارج از جبهررره کررراری مرررین برررردار
عامررل انفجررار ،مشررغول برره کررار هسررتند مرری تواننررد
در مقابرررل خطررررات باقیمانرررده ،حفاظرررت و ایمنررری
زم را بوجرررود آورنرررد مهمتررررین مسرررئله ای کررره در
جوامررع مررین زدائرری و پاکسررازی مطرررد اسررت اینسررت
کرره تجهیررزات حفاظررت انفرررادی بایسررتی برره گونرره ای
طراحررری و سررراخته شررروند کررره حرکرررات و تمرکرررز و
راحتررری مرررین برررردار را در اسرررتفاده از ابرررزار آ ت
و بکررار بسررتن فرآینررد هررای مررین زدائرری و پاکسررازی
دچرررار مشرررتقت و دشرررواری ننماینرررد ضرررمنا مقاومرررت
ررای
رررکش هر
ررار و تر
رروج انفجر
ررربات مر
ررل ضر
زم در مقابر
ناشررری از انفجرررار مرررین هرررا و گلولررره هرررای عمرررل
نکرده را داشته باشند .
سرررطح و نررروع تجهیرررزات حفاظرررت انفررررادی بررررای
ررتی
رررین بایسر
ررر آفر
ررکوک و خطر
رراطق مشر
ررتفاده در منر
اسر
بعررررد از مالحظررررات خطرررررات مکررررانی  ،روش هررررای
عملیررراتی و ابرررزار آ ت موجرررود و شررررایی محررریی و
بعرررد از ارائررره گرررزارش کتبررری شناسرررائی خطررررات ،
انتخرراب و مشررخ گردد.زیرررا ممکررن اسررت در هررر بخررش
از سرررایت مرررین زدائررری و پاکسرررازی و در خرررالل هرررر
کرردام از فعالیررت هررای عملیررات مررین ،یررک سررت خاصرری
از تجهیرررزات حفاظرررت انفررررادی ،مناسرررب و ضررررورت
داشته باشد .
رررات و
ررائی خطر
ررد شناسر
رررای فرآینر
ررول اجر
ررد و اصر
قواعر
ررتاندارد
رری اسر
ررین المللر
ررریه بر
رررات ،در نشر
رراهش خطر
کر
( ISOکتررراب راهنمرررای شرررماره  ) 51شررررد داده شرررده
است .
قواعرررد و اصرررول شناسرررائی خطررررات و تعیرررین فاصرررله
مناسرررب کررراری ،بررررای سرررایت هرررای مرررین زدائررری و
رررره
ررررماره  10.20ارائر
ررررریه  IMASشر
ررررازی در نشر
پاکسر
گردیده است .
قواعررد و اصررول هرردایت شناسررائی خطرررات میرردانی در
نشرررریه  TNMAشرررماره  01.20منتشرررره در مررراه فوریررره
سال  2009تشریح گردیده است .

ررحیح
ررتفاده صر
ررون اسر
ررتی پیرامر
ررای زم بایسر
رروزش هر
آمر
 ،حفرررا و نگهرررداری و انبرررار داری کلیررره تجهیرررزات
تهیررره شرررده و مرررورد اسرررتفاده در سرررازمان مرررین
زدائی و پاکسازی ارائه گردد.
در خصرررون انبرررارداری صرررحیح ،حمرررل و نقرررل ،تمیرررز
کررررردن و نگهررررداری تجهیررررزات حفاظررررت انفرررررادی
بایسررتی تاسیسررات و تسررهیالت مررورد نیرراز فررر اهررم
گردد.
تجهیرررزات حفاظرررت انفررررادی بایسرررتی بررررای حصرررول
اطمینرران از حاضررر برره کرراری وسررالم بررودن آنهررا،
بطور منظم مورد تست و آزمایش قرار گیرند .
 -2-4سازگاری و تناسب:
تجهیررزات حفاظررت انفرررادی بایسررتی چرره برررای مررردان
و چررره بررررای زنررران بصرررورت مناسرررب و انررردازه ترررن
آنهرررا تهیررره گردنرررد و طررروری طراحررری گردنرررد کررره
راحترری منطقرری و حفاظررت زم در برابررر خطرررات پرریش
بینرری شررده موجررود در سررایت مررین زدائرری و پاکسررازی
را ترررامین نماینرررد  .سرررایر لباسرررها نیرررز بایسرررتی
مناسرررب و انررردازه باشرررند و هرررم اینکررره در مقابرررل
شرررایی جرروی نامناسررب انعطرراف داشررته باشررند و کفررش
هرررا و پرررا پوشرررها بایسرررتی انررردازه باشرررند و هرررم
اینکرره کررف آنهررا بگونرره ای طراحرری گررردد کرره باعررا
لغرررزش و سرررریدن پرسرررنل نشرررود  .مسرررائل فرهنگررری
بایستی مورد توجه مخصون قرار گیرند.
اگررر خطررر قابررل پرریش بینرری از جانررب مررین هررای ضررد
نفررر انفجرراری و گلولرره هررای برراقی مانررده از جنررم
(حررراوی مقررردار مرررواد منفجرررره  TNTبیشرررتر از 240
گررررم مررری باشرررد) در حرررین انجرررام راه کارهرررای
عملیرراتی در سررطح بررا ئی قرارئاشررته باشررد بایسررتی
سررایر روشررهای تکمیلرری و حفاظررت هررای بیشررتر مررورد
مالحظه قرار گیرند .
هنگامیکرررره کارکنرررران سررررازمان مررررین زدائرررری و
پاکسرررازی در درون فاصرررله ایمنررری پررریش بینررری شرررده
در منطقرره خطررر آفرررین قرررار گرفترره باشررند ،حررداقل
ملزومررات تجهیررزات حفاظررت انفرررادی مترردرج در بنررد
ررد .در
ررتفاده قرررار گیرنر
ررتی مررورد اسر
 3-4زیررر بایسر
صرررورتیکه شناسرررائی خطررررات موجرررود در سرررایت مرررین
زدائرری و پاکسررازی نشرران دهررد کرره حررداقل ملزومررات
تجهیررزات حفاظررت انفرررادی ارائرره شررده زیررر ایمنرری
ررزات
ررطح تجهیر
ررتی سر
ررد بایسر
رری نمایر
ررامین نمر
زم را تر
حفاظررت انفرررادی برره میررزان و مقرردار محاسرربه شررده
افزایش پیدا نماید

توجه :
ایرررن اسرررتاندارد فواصرررلی را بررره عنررروان فواصرررل
کرراری ،یررا فواصررل ایمنرری پیشررنهاد نمرروده اسررت کرره
در آن فواصرررل تجهیرررزات حفاظرررت انفررررادی بایسرررتی
مرروثر باشررند  ،بررا ایررن وجررود ایررن مسررئله اجابررت
نمرری نمایررد کرره اسررتفاده کننررده گرران از تجهیررزات
انفرررادی در ایررن فواصررل برره صررورت صررد درصررد ایمررن
خواهنررد بررود .فاصررله ،شرردت اثرررات مرروج انفجررار را
کرراهش مرری دهررد  ،بنررابراین فرررد اسررتفاده کننررده
از تجهیررررزات حفاظررررت انفرررررادی کرررره در فاصررررله
بیشررتری قرررار گرفترره اسررت ایمنرری بیشررتری خواهررد
داشت .
-3-4حههههههداول ملزومههههههات تجهیههههههزات حفاظههههههت
انفرادی):(PPE
تجهیرررزات حفاظرررت انفررررادی ) (PPEمررری تواننرررد قسرررمت
هرررائی از بررردن را کررره بوسررریله تجهیرررزات موصررروف
پوشررریده شرررده انرررد و در فاصرررله مناسرررب از محرررل
انفجرررار مقررردار  240گررررم  TNTقررررار گرفتررره انرررد
حفاظت و ایمنی زم را تامین نمایند .
میرررزان و انرررواع تجهیرررزات حفاظرررت انفررررادی مرررورد
ررائی
رره شناسر
رره نتیجر
ررته بر
ررات بسر
ررک عملیر
رراز در یر
نیر
خطررررات میررردانی و تصرررمیم مررردیران سرررازمان مرررین
زدائررری و پاکسرررازی دارد .حرررداقل تجهیرررزات حفاظرررت
انفرررادی در داخررل فاصررله ایمنرری یررک منطقرره مشررکوک
ررد در
ررالیتی میخواهر
رره فعر
ررا موقعیکر
رررین یر
ررر آفر
و خطر
ارتبرراط بررا نزدیررک شرردن برره مررین یررا گلولرره هررای
بجررای مانررده از جنررم انجررام گررردد برره شرررد زیررر
خواهد بود .
الرررف-نتررراید بدسرررت آمرررده از تسرررت هرررای بالسرررتیک
ررتفاده از
ررا اسر
رره بر
ررماره  2920کر
رردرج در  STANAGشر
منر
جلیقرره ضررد زره انجررام گردیررده ،نشرران مرری دهررد کرره
رررم
رره وزن  1/102گر
رررکش بر
ررک تر
رروش یر
رریله از نفر
بدینوسر
بررا سرررعت  450متررر بررر ثانیرره بررا نررر سرررعت  V50در
هرروای خشررک برره برردن آدمررک آزمایشرری جلرروگیری گردیررد
.ایررن جلیقرره همچنررین توانسررت کرره از سررینه ،شررکم و
کشرراله ران و ناحیرره لگررن خاصررره در مقابررل اثرررات
مررروج انفجرررار تولیرررد شرررده از انفجرررار مقررردار 240
گررررم  TNTدر فاصرررله  60سرررانتی مترررری( نزدیکتررررین
قسرررمت بررردن بررره محرررل انفجرررار) محافظرررت و ایمنررری
قابل قبولی را ایجاد نماید .

ب -محافظررت از چشررمها بوسرریله یررک قرراب مخصررون کرره
کررامال از ورود ضررربه مرروج انفجررار برره داخررل قرراب
جلرروگیری مرری شررود برره عمررل مرری آیررد .محافظررت چشررم
قررادر خواهررد بررود کرره یکرررارچگی در مقابررل اثرررات
مررروج انفجرررار مقررردار  240گررررم  TNTدر فاصرررله 60
سرررانتی مترررری برررر روی چشرررم هرررا بررره عمرررل آورد و
محررافظتی برره میررزان نرره کمتررر از یررک ورق پررولیکر
بنات به ضخامت  5میلیمتر ایجاد کند
بهررر حررال ایررن مسررئله توصرریه مرری شررود کرره حفاظررت
چشررمها بایسررتی بخشرری از حفاظررت جلررو سررر باشررد کرره
قرررادر اسرررت در مقابرررل مررروج انفجرررار ناشررری از
 TNTدر فاصرررررله 60
انفجرررررار مقررررردار  240گررررررم
سرررانتیمتری برررا ترررامین پوشرررش کامرررل جلرررو صرررورت
وگلو ،ایمنی زم را بوجود آورد .
توجه :
عینرررک هرررای صرررنعتی موجرررود ،عمومرررا دارای حرررداقل
ملزومررررات مقتذرررری تررررذکر داده شررررده در ایررررن
اسرررتاندارد نمررری باشرررند و بررره عنررروان تجهیرررزات
ررری
رررین زدائر
رررات مر
ررررای عملیر
ررررادی بر
رررت انفر
حفاظر
وپاکسرررازی مناسرررب نبررروده و مرررورد اسرررتفاده قررررار
نمی گیرند 0
 -4-4حفاظت در مقابل ترکش ها:
تجهیرررزات حفاظرررت انفررررادی و لیاسرررهای ضرررد مرررین
موجرررود در سرررازمانهای مرررین زدائررری و پاکسرررازی در
مقابررل ترررکش هررای اکمررر مررین هررای ترکشرری و بمررب
هررای خوشرره ای عمررل نکرررده ،مقرراوم نبرروده و قررادر
نیسرررتند کررره مرررین بررررداران و کارکنررران حاضرررر در
محررل انفجررار را محافظررت نماینررد ،لررذا تاکیررد مرری
گرررردد کررره بررررای بررره حرررداقل رسررراندن خطررررات ،از
طریرررق اسرررتفاده از راه کارهرررا و روشرررهای اصرررولی
ایمنی بهر ه گیری شود .
بررا وجررود اینکرره سررطح محافظررت و ایمنرری ممکررن اسررت
کررافی نباشررد ،ولرری ترجیحررا از تجهیررزات و ملیرروس
حفاظررت انفرررادی منرردرج در بنررد  3-4بررا کرره برررای
حفاظرررت در مقابرررل خطررررات مررروج انفجرررار پیشرررنهاد
شررده اسررت مرری ترروان برررای کرراهش خطرررات ناشرری از
ترررکش هررای مررین هررای ترکشرری و بمررب هررای خوشرره ای
عمل نکرده استفاده نمود .
 -5-4ابزار دستی :

ابرررزار آ ت دسرررتی بایسرررتی بررره گونررره ای سررراخته
شرروند کرره مررین برررداران بتواننررد بررا محررل انفجررار
احتمررالی فاصررله بیشررتری پیرردا کننررد و خطررر ترررکش
هرررای ناشررری از انفجرررار ناخواسرررته مرررین ضرررد نفرررر
انفجار ی به حداقل ممکن کاهش پیدا کند .
ابررزار دسررتی بایررد طرروری طراحرری شرروند کرره بترروان
از آنهرررا برررا زاویررره کمترررری نسررربت بررره زمرررین
اسررتفاده کرررد و بایسررتی برره گونرره ای باشررند کرره
مرررین برررردار ترررا حرررد امکررران بتوانررردبا فاصرررله
بیشرررتری نسررربت بررره نقطررره پررریش بینررری شرررده محرررل
انفجار بایستد .
اسرررتفاده از دسرررتکش هرررای ایمنررری بررررای حفاظرررت در
مقابرررل جراحرررات ناشررری از شرات سرررنم و تکررره هرررای
متالشررری شرررده مرررین و غیرررره بایسرررتی مرررورد مالحظررره
قرار گیرد .
 -6-4پهههوتین ههههای مقهههاول در مقابهههل ضهههربه مهههو
انفجار :
در خررالل انجررام مراحررل کرراهش خطررر ،سررازمانهای مررین
زدائررری و پاکسرررازی ممکرررن اسرررت تهیررره و ترررامین
پرروتین هررای مقرراوم در مقابررل ضررربه مرروج انفجررار
را بررررای حفاظرررت از پاهرررا و انررردام پرررائینی بررردن
کارکنان مورد توجه قرار دهند.
زم بررره شکرررر اسرررت کررره در هنگرررام وقررروع حادثررره
انفجرررار ناخواسرررته مرررین یرررا گلولررره هرررای بجرررای
مانررده از جنررم انرردام پررائینی برردن برروی ه پاهررا
در مقابررل ضررربه مرروج انفجررار بسرریار آسرریب پررذیر
مرری باشررند و برره تنهررائی نمیترروان بررا اسررتفاده از
روشررها و عمررل کردهررای اسررتاندارد ) (SOPsجلررو آسرریب
رسانی به اندام مذکور را گرفت
بهررر صررورت پرروتین هررای مقرراوم مررذکور بایسررتی ثابررت
نماینررد کرره در کرراهش خطررر آسرریب رسرراندن برره انرردام
پرررایینی بررردن کارکنررران پاکسرررازی در هنگرررام وقررروع
حادثه انفجار ناخواسته موثرند .
توجه :
ترراثیر پررذیری و اسررتفاده عملیرراتی پرروتین هررای ضررد
مررین هنرروز یکرری از مسررائل متنررازع فیرره در میرران
جامعرره پاکسررازی مرری باشررد و پیرامررون اسررتفاده از
ایررن پرروتین هررا ،نظرررات و برراور هررای دامنرره داری
وجررود دارد  .بررا ایررن وجررود پرروتین هررای ضررد مررین
سررراخته مررری شررروند ،بنرررابراین سرررازمانهای مرررین
زدائررری و پاکسرررازی ممکرررن اسرررت بخواهنرررد قابلیرررت
هررررای آنهررررا را در عملیررررات و در خررررالل فازهررررای

طراحررری فعالیرررت هرررای مرررین زدائررری و پاکسرررازی
رررا و
ررروتین هر
رررن پر
رررت ایر
رررد .قیمر
رررابی نماینر
ارزیر
جررایگزین کررردن آنهررا بسرریار زیرراد اسررت در حالیکرره
مرروثر بررودن آنهررا در جلرروگیری از قطررع پاهررا برره
ثبرروت نرسرریده اسررت .بنررابراین ،ایررن احسرراس وجررود
دارد کرره آنهررا ایمنرری کرراشبی ارائرره مرری نماینررد و
نمرری تواننررد خطررر آسرریب رسررانی برره پاهررای مررین
برررداران را در هنگررام انفجررار ناخواسررته برره طررور
قابل قبولی رفع نمایند .
-7-4محافظت از پرده گوش:
در هنگامیکررره عملیرررات انهررردام مرررین هرررا و گلولررره
هررای کشررف شررده در حررداقل فاصررله ایمنرری انجررام مرری
رراره
رروگیری از پر
رروش و جلر
رررده گر
ررت از پر
ررود ،محافظر
شر
شرردن آن در مقابررل ضررربه مرروج انفجررار ،توصرریه مرری
گردد.
-8-4انههههدال مهمهههات منفجهههره ) (EODدر سهههایت ههههای
مین زدائی و پاکسازی:
هنگامیکررره در سرررایت هرررای پاکسرررازی و مرررین زدائررری
درگیرررر پاکسرررازی انرررواع مهمرررات منفجرررره بررراقی
مانررده از جنررم ) (ERWشررامل گلولرره هررای عمررل نکرررده
) (UXOو گلولررره هرررای متروکررره ) (ARWاز جملررره انرررواع
مررین هررا  ،گلولرره هررای ترروپ ،انررواع نارنجکهررا ،
انررواع موشررک هررا و بمررب هررای هواپیمررا و بمررب هررای
خوشرره ا ی و غیررره مرری شررویم ممکررن اسررت زم گررردد
کررره سرررطح محافظرررت وا سرررتفاده از تجهیرررزات حفاظرررت
انفررررادی افرررزایش پیررردا نمایرررد .ایرررن مسرررئله
ترجیحررررا بایسررررتی 0در روشررررها و عمررررل کردهررررای
ررن
رره ممکر
ررردد کر
ررف گر
ررتاندارد ) (SOPsتعریر
رراتی اسر
عملیر
اسررت شررامل جلیقرره هررای زره دار قررراردادی و سررایر
تجهیزات حفاظت انفرادی شود .
-5مسئولیت ها:
-1-5ملزومات عمومی:
نهرراد دولترری یررا نهرراد ملرری مسررئول عملیررات مررین
) (NMAAو سرررازمانهای مرررین زدائررری و پاکسرررازی اعرررم
ررررا و
رررری) ، (NGOنهادهر
ررررر دولتر
رررری  ،غیر
از دولتر
واحررردهای تجررراری بایسرررتی هرررر کررردام بررره طرررور
ررای زم
ررت هر
رری و سیاسر
رری مشر
ررود خر
رررای خر
رره بر
جداگانر
،اسرررتاندارد هرررای عملیررراتی و راهبردهرررای عملررری
پیرامررون حررداقل ملررزوات تجهیررزات حفاظررت انفرررادی

) (PPEرا بررررای اسرررتفاده در شررررایی و وضرررعیت هرررای
مختلرررف در برنامررره هرررای عملیرررات مرررین اتخررراش و
فرررراهم نماینرررد و ضرررمن ارتقرررا و بهبرررود سرررطود
ررحیح،
ررور صر
رره طر
ررع و بر
رره بموقر
ررد کر
ررالش کننر
ررا تر
آنهر
بمورد اجرا گذارده شوند .
در راهبردهرررا و اسرررتاندارد هرررای یررراد شرررده برررا
بایسررتی بررین مسررئولیت هررا و وظررائف در سررطح ملرری و
رررازی و
ررری و پاکسر
رررین زدائر
رررازمانهای مر
رررطح سر
در سر
کارکنرران سررازمانهای مررذکور همررانطور کرره شیررال برره
آنها اشاره شده است تفاوت وجود داشته باشد .
 -2-5مسههئولیت هههای نهههاد ملههی مسههئول عملیههات مههین :
)(NMAA
نهرراد دولترری یررا نهرراد ملرری بایسررتی مرروارد زیررر را
مورد توجه قرار دهد :
الرررف -اسرررتاندارد هرررای ملررری بررررای بکررراربردن در
رره و
ررتی تهیر
رررادی بایسر
ررت انفر
ررزات حفاظر
رروزه تجهیر
حر
در برقررراری و ارتقررا و بهبررودی سررطح آنهررا کوشررش
به عمل آید
ب – کررراربری اسرررتانداردهای تهیررره شرررده بررره دقرررت
نظارت و کنترل شود
رررون
رررای زم پیرامر
رررازبینی هر
رررا و بر
ررری هر
ج -بازرسر
اجررررای اسرررتاندارد هرررای ملررری در زمینررره اسرررتفاده
از تجهیرررزات حفاظرررت انفررررادی و تکنولرررو ی هرررای
موجررود برررای کرراهش خطرررات و ناهنجاریهررا برره عهررده
گرفته شود .
-3-5مسئولیت های سازمان مین زدائی و پاکسازی:
سررازمانهای مررین زدائرری و پاکسررازی بایسررتی مرروارد
زیر را مورد توجه قرار دهند .
ررری
ررراد دولتر
رررتند نهر
رررای مسر
رررتاندارد هر
رررف -اسر
الر
پیرامرررون تجهیرررزات حفاظرررت انفررررادی بمرررورد اجررررا
گذاشته شود .
زم برررای هررر کرردام
ب -تجهیررزات حفاظررت انفرررادی
از فعالیررت هررای عملیررات مررین کرره بررر عهررده گرفترره
مرری شررود ،طرروری تهیرره و آمرراده شرروند کرره حررداقل
رررات را
رررداقل ملزومر
رررر از حر
رررا فراتر
رررات و یر
ملزومر
دارا برررروده و برررررای هررررر کرررردام از اسررررتفاده
کننرردگان چرره مرررد و چرره زن از نظررر سررایزبه صررورت
متناسرررب تهیررره شررروند .در ایرررن خصرررون تجهیرررزات
رررداران
ررین بر
رررای مر
رره بر
رروف کر
رررادی موصر
ررت انفر
حفاظر
آمررراده مررری شررروند بایسرررتی او بررری عیرررب و نقررر
باشررند در ثررانی متناسررب بررا شرردت وضررعف خطررر تررا
رراتی
ررهای عملیر
ررا و روشر
ررا راه کارهر
ررد و بر
ررین گردنر
مر

هررم سرراز برروده و مطررابق بررا فرهنررم و شرررایی محیطرری
تهیه گردند .
ج -آموزشرررها و نظرررارت هرررای زم در انتخررراب مناسرررب
تجهیررزات حفاظررت انفرررادی و اسررتفاده صررحیح و بجررا
و نگهداری و مراقبت از آنها به عمل آید.
د-روشرررها و عملکردهرررای اسرررتاندارد زم کررره مخصرررون
مواظبررررت و روشررررهای نگهررررداری تجهیررررزات حفاظررررت
انفرررادی مرری باشررند تهیرره و مررورد اسررتفاده قرررار
گیرد.
ه -تاسیسررات و محررل هررای مناسرربی برررای انبررارداری
،حمررل و نقررل ،تمیررز کررردن و نگهررداری از تجهیررزات
حفاظت انفرادی ) (PPEتامین گردد.
و -یررررک دسررررتورالعمل مسررررتند جهررررت نگهررررداری و
بازرسرررری دوره ای از تجهیررررزات حفاظررررت انفرررررادی
تهیه و انجام آن بعهده گرفته شود.

در صررورت عرردم وجررود یررک نهرراد دولترری مسررئول
عملیررات مررین یررا عرردم حذررور مسئولین،سررازمان
مررین زدایرری وپاکسررازی بایسررتی مسررئولیت هررای
بیشررتری برره عهررده بگیرررد کرره ایررن مسررئولیت
ها تنها به موارد زیر محدود نمی گردند.
ز -صرررردور بموقررررع ،نگهررررداری و برررره روزرسررررانی
اسررررتاندارد هررررا و دسررررتورالعمل هررررای موجررررود
پیرامون تجهیزات حفاظت انفرادی.
د-همررراهنگی برررا سرررایر سرررازمانهای مرررین زدائررری و
پاکسرررازی در کشرررور بررررای اطمینررران از عررردم وجرررود
رررای
رررتورالعمل هر
رررا و دسر
رررتاندارد هر
ررراقض در اسر
تنر
مربرروط برره نحرروه اسررتفاده و نگهررداری از تجهیررزات
حفاظت انفرادی.
ط -کمرررک بررره ملرررت میزبررران در خرررالل تاسررریس نهررراد
دولتررری مسرررئول عملیرررات مرررین در تهیررره وتررردوین
اسرررتاندارد هرررای ملررری بررررای تجهیرررزات حفاظرررت
انفرادی
 -4-5وظههههائف کارکنههههان سههههازمان مههههین زدائههههی و
پاکسازی:
مسرررتخد مرررین سرررازمانهای مرررین زدائررری و پاکسرررازی
بایستی به وظائف زیر توجه خان مبذول دارند
الرررف -بایسرررتی از تجهیرررزات حفاظرررت انفررررادی)(PPE
برررا سرراس ملزومررات مشررخ شررده بوسرریله سررازمانهای
رررامل
رررازنده شر
رررای سر
ررره هر
ررری و کارخانر
رررین زدائر
مر
رررررای
ررررده بر
ررررراهم شر
ررررات فر
ررررتفاده از تاسیسر
اسر
انبررررارداری و حمررررل و نقررررل تجهیررررزات مررررذکور
استفاده نمایند .

ب – تجهیررررزات حفاظررررت انفرررررادی را بررررر اسرررراس
ررین
ررازمانهای مر
رروی سر
ررادره از سر
ررای صر
ررتورالعمل هر
دسر
زدائرررری و پاکسررررازی تمیررررز نمرررروده و نگهررررداری
نماینرررد و برابرررر راهبردهرررا و خصوصررریات ارائررره
شرررده توسررری کارخانررره هرررای سرررازنده برررا تجهیرررزات
مرررذکور رفترررار نمررروده و آنهرررا را مرررورد اسرررتفاده
قرار دهند.
رررود را
ررری خر
رررود بخشر
رررنهادات بهبر
رررکالت و پیشر
ج -مشر
پیرامرررون دسرررتورالعمل هرررا و اصرررالد مرررواردی کررره
رررادی را
ررت انفر
ررزات حفاظر
ررات تجهیر
ررت ملزومر
ررن اسر
ممکر
برره چررالش بکشررد برره سررازمان مررین زدائرری گررزارش
ررراربرد
ررری و کر
رررون طراحر
ررره پیرامر
رررد و چنانچر
نماینر
تجهیرررزات حفاظرررت انفررررادی ) (PPEمطلبررری جهرررت اصرررالد
آنهررا برره نظرشرران میرسررد برره مسررئولین سررازمان مررین
زدائی و پاکسازی اعالم نمایند .

پیوست :A
مواخذ و مراجع :
ررات و
ررال عر
رراوی اطر
ررل حر
رراری شیر
ررناد معیر
رردارک و اسر
مر
مقرراترری اسررت کرره از طریررق مراجعرره برره متررون آنهررا
بخشررری از مطالرررب و مقرررررات ایرررن اسرررتاندارد شرررکل

گرفترره اسررت  .در مواخررذ و منررابع قرردیمی و ترراریخ
گذشرررته ،اصرررالحات و تجدیرررد نظرهرررای هیچکررردام از
ایررن نشررریات مررورد اسررتفاده قرررار نگرفترره انررد.
بهرصررورت طرررفین موافقررت نامرره هررا بررر اسرراس ایررن
بخررش از استانداردتبشرریر مرری گردنررد کرره بررا پیرردا
کرررردن امکررران بکرررارگیری جدیررردترین ویررررایش هرررا و
ور ن هررررا ،اسررررناد و مرررردارک معیرررراری را مررررورد
بررسررری و تجسرررس قررررار دهنرررد .جدیررردترین ویررررایش
هررای مرردارک و اسررناد اشرراره شررده ،مررورد اسررتفاده
رررازمان
رررای سر
ررردگی هر
رررد .نماینر
ررره انر
ررررار گرفتر
قر
اسرررتاندارد برررین المللررری ) (ISOو  IECلیسرررت نشرررریات
) (ISOیا ) (ENمعتبر را در اختیار دارند.
ررری-
ررروعات ایمنر
رررماره  (ISO) 51موضر
رررریه شر
رررف -نشر
الر
راهبردهائی برای استفاده دراستانداردها.
) (ISO/DIS) 14876 -1(Eسررررال 1999
ب – نشررررریه شررررماره
مربرروط برره لیاسررهای حفرراظتی -جلیقرره ضررد زره ،بخررش
یک (ملزومات عمومی)
ج –  IMASشماره  (S&OH) 10.10ملزومات عمومی
د IMAS -شرررماره  (S&OH) 10.20ایمنررری سرررایت هرررای مرررین
زدائی و پاکسازی
ه STANAG -شماره 2920
و -پایگررراه اطالعررراتی حررروادل مرررین برررا آدرس شررربکه
ای WWW.ddasonline.com
ز TNMA-شرررررماره  10.20-02/2009در زمینررررره شناسرررررائی
خطرات میدانی
آخرررین چرراپ یررا جدیرردترین ویرررایش ایررن مراجررع و
مواخذ بایستی مورد استفاده قرار گیرند .
مرکررز عملیررات مررین زدائرری بشردوسررتانه نررو )(GICHD
کررری تمررام مواخررذ و منررابع اسررتفاده شررده در ایررن
اسررررتاندارد را در اختیررررار دارد .فهرسررررت آخرررررین
ررین
ررات مر
رری عملیر
ررین المللر
ررای بر
ررتاندارد هر
رراپ اسر
چر
)، (IMASراهنمررررا هررررا و مراجررررع در  GICHDنگهررررداری
مررررررری گردنرررررررد و در شررررررربکه اینترنتررررررری
 WWW.mineactionstandards.orgمرررررری تواننررررررد مررررررورد
مطالعه قرار گیرند.
نهررراد ملررری عملیرررات مرررین )، (NMAAسرررازمانهای مرررین
زدائرری و پاکسررازی و سررایر سررازمانها و واحررد هررای
عالفمنرررد بایسرررتی قبرررل از شرررروع برنامررره هرررای
عملیررات مررین کررری مرردارک و اسررناد اشرراره شررده را
بدست آورده و مورد مطالعه قرار دهند .

ثبت اصالحات :
مدیریت اصالحات : IMAS
سررری اسررتاندارد هررای بررین المللرری عملیررات مررین هررر
سرره سررال یکبررار برره صررورت رسررمی مررورد تجدیررد نظررر
قرررار مرری گیرنررد  ،ولرری ایررن مسررئله باعررا نمرری شررود
کرره اصررالحات در خررالل ایررن سرره سررال برره لحرراظ بهبررود
وضررعیت ایمنرری و کررارآئی عملیررات یررا برررای انجررام
ررره
رررذیرد .همانطوریکر
رررورت نرر
ررری صر
رررالحات ویرایشر
اصر
اصررالحات ایررن اسررتاندارد بررین المللرری عملیررات مررین
انجررام مرری پررذیرد برره هررر کرردام از اصررالحات یررک
ررات
رراریخ و جزئیر
ررود و تر
رری شر
رران داده مر
ررماره اختصر
شر
اصررالحات بعمررل آمررده در یررک جرردول برره شرررد زیررر درج
مررری گردد.اصرررالحات بعمرررل آمرررده همچنرررین در برررا ی
ررالد و
ررماره اصر
ررد شر
ررا قیر
ررد بر
ررد مجلر
ررت جلر
ررمت راسر
سر
تاریخ اصالد نوشته می شود .
هرگرراه مرحلرره تجدیررد نظررر رسررمی هررر کرردام از IMAS
هررا کامررل شررود ممکررن اسررت ویرررایش هررای جدیررد منتشررر
شرروند .اصررالحات بعمررل آمررده تررا ترراریخ چرراپ جدیررددر
جرردول اصررالحات چرراپ جدیررد درج خواهنررد گردیررد و از
آن ترراریخ ثبررت اصررالحات بعرردی شررروع خواهررد شررد تررا
اینکه تجدید نظر بعدی انجام گردد.
آخرین اصالحات  IMASدر آخرین چاپ در شبکه اینترنتی IMAS
به آدرس زیر ارائه می گرددWWW.mineactionstandards.org.

ردی
ف
1

تاریخ

شرد جزئیات اصالحات

اول مررررارس  -1تعریف بروز شده نهاد ملی
2010
عملیات مین)(NMAA
-2آدرس جدید دفتر خدمات عملیات

2

3

4

مین سازمان ملل متحد )(UNMAS
 -3تغییرات جزئی سر تا سری برای
حصول اطمینان از مسائل جنسیتی و
مهمات خوشه ای
-4اشتمال مرجع معیاری  TNMA-FRAدر
متن و پیوستA
-5حذف پیوست ( Bتعاریف) از  IMASو
مواخذ آن از بند 3
اول انویرره -1مواخذ مربوط به ) (CWAبرای
2011
پروتوکل  T&Eدر تجهیزات حفاظت
انفرادی ) (PPEاز بند  1و پیوست A
حذف گردید.
اول
اوت  -1پیرامون گسترش اثرات راهبردهای
2012
فنی مهمات بین المللی ) (IATGتجدید
نظر گردید
 -2اصالحات جزئی تایری
اول وئررررن -1پیرامون اثرات  IMASجدید
2013
مربوط به کاهش اراضی مشکوک و

آلوده به مین ها و گلوله های
عمل نکرده ) (Land releaseتجدید
نظر گردید .
 -2نوشتن تعداد اصالحات و تاریخ
در عنوان و در سربرگ

