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ترجمه شده در شرکت بین المللی زمین پاک پرشیا ) (ZPP. Int. C

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 میباشد.
نه کل 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 دفتر

 UNMASکه 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  UNMASمحفوظ می
باشد.
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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 مطرررح گردیررد .معیارهررا 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
ررح 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
رتانداردهای
روان اسر
را عنر
رده آن بر
ررایآ شر
رخه ویر
رین نسر
اولر
بین المللی عملیرات مرین ) (IMASدر مراه اکتبرر سرال 2001
میالدی 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 خآ 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

نررو )(GICHD

همکرراری مرکررز مررین زدائرری بشررر دوسررتانه
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
رین المللری عملیر
بر
فنرری بررا پشررتیبانی سررازمانهای بررین المللرری ،دولترری و
غیررر دولترری ) (NGOsصررورت مرری پررذیرد .آخرررین نسررخه هررر
کرردام از اسررتانداردها برره همررراه اطالعررات مربرروط برره
عمل کرد کمی ته های ف نی را می توان در شبکه اینترن تی
 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 :
ری و
رین زدائر
رات مر
رئول عملیر
ری مسر
راد ملر
رای نهر
رئولیت هر
مسر
پاکسررازی ) ، (NMAAسررازمانهای مررین زدائرری و پاکسررازی و
کارک نان سازمانهای مذکور پیرا مون فراهم سازی و ح فا
و نگهررداری یررک محررل کررار ایمررن ،در  IMASشررماره 10.10
ب طور خال صه شرح داده شده ا ست .ایم نی و بهدا شت م حیی
کررار ) (S&OHاز طریررق انجررام امررور مربرروط برره ایمنرری و
روزش و
ررل ،آمر
روثر و کنتر
رارت مر
راتی ،نظر
رای عملیر
راه کارهر
تعلرریم و تربیررت برررای هررر دو جنسرریت (مرررد و زن )
رده
ری شر
رن طراحر
ررز ایمر
ره طر
ره بر
ری کر
رتفاده از تجهیزاتر
،اسر
با شند ،ته یه تجه یزات حفا ظت ان فرادی موثر و همچ نین
لباسررهای مناسررپ و پیگیررری هررای زم برررای جلرروگیری از
بروز بیماری های مخت لف حا صل می گردد  .مدیریت خوب و
ن ظارت وکن ترل ،آ سیپ ها و زیان های احت مالی را کاهآ
خوا هد داد ا ما در کار گاه ها ی مین زدا ئی و پاک سازی
همی شه ب طور بالقوه وبالف عل و قوع حوادث مین زدا ئی و
ری
رین زدائر
رازمانهای مر
رایرااین سر
رود دارد بنر
رازی وجر
پاکسر
مذکور بای ستی ب طور
و پاک سازی و کارک نان سازمانهای
صحیح آ موزش ببین ند و مج هز گرد ند که ب خوبی بتوان ند
به حوادث مین زدا ئی و پاک سازی پا سخ ده ند .عمل یات
مین زدا ئی و پاک سازی در م حیی هائی هدایت می گرد ند
کرره از طریررق درگیریهررای جنگرری و چررالآ هررای مردمرری
وضعیت شان تغی یر کرده و شاید در ا ثر نزو ت آ سمانی و
عوا مل طبی عی از قب یل بار ندگیهای پی در پی و سیل و
طو فان و گرد باد و سایر پیآ آ مدها ،شرایط شان بدتر
شررده باشررد .تحررت ایررن شرررایی بیماریهررایی از قبیررل
رره
را و غیر
رودگی وبر
رواب آلر
رای خر
رل  ،بیماریهر
را  ،سر
ما ریر
قرربال بایسررتی مررورد آزمررایآ قرررار گیرنررد و بوسرریله

سررازمانهای کنترررل بیماریهررا در منطقرره ،مررورد بررسرری
وا قع شوند که ام کان بروز و ه مه گ یر شدن آن ها و جود
نداشته باشد .
تررامین یررک ظرفیررت مناسررپ برررای پاسررخگوئی برره حرروادث
ناخوا سته مین م ستلزم طرح ر یزی خوب ،کارک نان آ موزش
د یده و و جود خدمات پز شکی منا سپ که بتوان ند معال جات
ا ضطراری موثر را ان جام ده ند می با شد  .با ا ین ه مه،
مرردیران  ،تررامین بهترررین پشررتیبانهای پزشررکی ممکررن را
وظی فه قانونی و اخال قی خود بویژه در سایت های مین
زدا ئی و پاک سازی می دان ند و تاک ید دار ند که در طرح
ریزیهررا بایسررتی واقعیررت هررای عملیررات میرردانی در نظررر
گرف ته شوند .در ک شورهای آ لوده به مین که از آ لودگی
های عوا قپ ج نگ ر نج می بر ند ت سهیالت پز شکی ،م حدود و
ب سیار م شکل آ فرین می با شد .در ا ین شرایی م سئولین
عملیررات مررین و سررازمانهای مررین زدائرری و پاکسرراز ی
نبای ستی از ز یر ساخت های پز شکی ک شور میز بان توق عات
رند
رته باشر
ری داشر
رر منطقر
رول و غیر
رر معقر
رتهای غیر
و درخواسر
بررویژه در مراحررل اولیرره برنامرره هررای مررین زدائرری و
پاک سازی و لی بای ستی طوری برنا مه ر یزی نمای ند که تا
را
رود کفر
رکی ،خر
رای پزشر
رتیبانی هر
ره پشر
ران در زمینر
رد امکر
حر
با شند .هدف ا ین ا ستاندارد ارا ئه مشخ صات و خصو صیات
رکی
رای پزشر
رتیبانی هر
رامین پشر
ررای تر
رای زم بر
و راهنمائیهر
مناسررپ در خررالل انجررام عملیررات مررین زدائرری و پاکسررازی
میرردانی مرری باشررد.این سررند دارای سرره قسررمت اسررت :
دربنررردهای  1ترررا  3وسرررعت دیرررد ،مواخرررذ و منرررابع و
ا صطالحات به کار برده شده در ا ستاندارد و در ب ندهای
ررف و
ررا تعریر
رریات و مسررئولیت هر
 4و  5ملزومررات و خصوصر
ت شریح گرد یده ا ند و در ب خآ آ خر (پیو ست ها ) اطال عات
و جزئ یات و راهبرد های بی شتری پیرا مون ن حوه ا ستفاده
از این استاندارد نقل شده است .
ایمنی وبهداشت کاری وشغلی -پشتیبانیهای پزشکی در عملیات
مین زدایی وپاکسازی
 -1محدوده:
ایررن اسررتاندارد خصوصرریات ،مشخصررات و راهبردهررائی را
برای ا جرا و تو سعه پ شتیبانهای پز شکی در عمل یات مین
زدائی و پاکسازی ارائه می نماید.
ایررن اسررتاندارد حررداقل ملزومررات برررای آمرراده سررازی
ا ضطرارهای پز شکی شامل طرح ریزی های بای سته ،ق بل از
رات
روزش عملیر
رازی  ،آمر
ری و پاکسر
رین زدائر
رات مر
رروع عملیر
شر
رای
رازمان هر
ران سر
ررای کارکنر
رکی بر
رتیبانهای پزشر
رین و پشر
مر

مین زدا ئی

چه

مردان و

چه ز نان را م شخص

پاک سازی و
می نماید .
 -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
ررررپ 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 .
الررف -از وا ه بایررد ) (Shallبرررای نشرران دادن ملزومررات ،
رو شها یا مشخ صاتی که بای ستی به من ظور مطاب قت با
اسررتانداردهای بررین المللرری مررورد اسررتفاده و کرراربرد
قرار گیرند بهره برداری شده است.
ب -اروا ه بایسرررتی) (shouldبررررای نشررران دادن ملزومرررات
ار جح  ،رو شهای به تر یا مشخ صات بر تر مورد ا ستفاده
قرار گرفته است .
ج -از وا ه ممکررن اسررت ) (mayبرررای نشرران دادن ملزومررات
و دیگر روشهای ممکن مورد استفاده قرار گرفته است .
اصررطالح 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.
ره ای در
ره حادثر
رازی بر
ری و پاکسر
رین زدائر
ره مر
رطالح حادثر
اصر
کار گاه مین زدا ئی و پاک سازی ا طالق می گردد که در آن
خطررر آلررودگی مررین و گلولرره هررای بجررای مانررده از جنررگ
) (ERWشامل بمپ چه های بمرپ هرای خوشره ای وجرود داشرته
باشد .
ا صطالح طرح پا سخ به حاد ثه مین زدا ئی و پاک سازی به
یررک طرررح مسررتند سررازی شررده اشرراره دارد کرره برررای هررر
کارگرراه مررین زدائرری و پاکسررازی تهیرره میگررردد و حرراوی
ران
رردن قربانیر
رارج کر
رای خر
ریوه هر
را و شر
جزئی رات راه کارهر
حاد ثه از م حل و سایت حاد ثه مین زدا ئی و پاک سازی و
ر ساندن آن ها به یک مر کز منا سپ معال جات ،جرا حی ها و
مراقبت های پزشکی می باشد .
-4ملزومات عمومی:
 -1-4طرح ریزی و آماده سازی:
طرح ر یزی و آ ماده سازی شامل ه مه فعال یت هائی ا ست
که بو سیله ن هاد م لی م سئول عمل یات مین و سازمانهای
رک
رت از یر
رراری و حمایر
ررای برقر
رازی بر
ری و پاکسر
رین زدائر
مر
رام
رازی انجر
ری و پاکسر
رین زدائر
راه مر
رکی در کارگر
رآ پزشر
پوشر
می گردد و هم چ نین ح فا ارت باط تنگات نگ با مرا کز و
بیمارسررتانهای محلرری و ملرری و( در صررورت لررزوم) بررین
المل لی ج هت ان جام معال جات و ع مل های جرا حی احت مالی
که مم کن ا ست برای کارک نان و مین برداران سازمانهای
مین زدائی و پاکسازی پیآ بیاید .
 -1-1-4برنامههه ریههزی بههرای پاسهه گوئی بههه سههوان مههین
زدائی و پاکسازی:
طرح پا سخگوئی به سوانح و حوادث ناخوا سته مین زدا ئی
و پاکسررازی برره وسرریله سررازمان مررین زدائرری و پاکسررازی
برای هر کدام از کارگاه های پاک سازی ته یه و بر قرار
خواهد گردید.
طرح مذکور به شرح زیرعینیت پیدا خواهد کرد:
رتخدمین
ره مسر
رابی همر
رت یر
رای قابلیر
روزش و نیازهر
رف) -آمر
الر
در کارگرراه مررین زدائرری و پاکسررازی بررویژه کارمنرردان و
کارکنرررران مررررین زدائرررری و پاکسررررازی و کارکنرررران
پ شتیبانیهای پز شکی که م سئولیت های تخل یه م جروحین و
انجام معالجات اولیه آنها را بر عهده دارند.
ب) – تجهیزات وموادی که برای انجام طرح پاسخگوئی به
سوانح و حوادث ناخواسته در خالل عملیات مین زدائی و
پاکسازی مورد نیاز می باشد شامل تجهیزات پزشکی و کمکهای
اولیه  ،تدارکات و داروها ،نیازهای حمل و نقل برای
انتقال قربانیان از محل سانحه و حادثه و سایت به مراکز

پزشکی که معالجات در آن مراکز انجام می گردد و برقرار
کردن ارتباط در حین تخلیه مجروحین برای اطالع رسانی
پیشاپیآ برای تهیه جزئیات و اطالع پیدا کردن از وسعت و
وضعیت جراحات وارده به آنها.
ج-موقعیت و آدرس بیمارستانی که به خوبی مجهز و دارای
پرسنل و کارکنان با تجریه می باشد .جراحات وارده به
مجروحین سوانح مین زدائی و پاکسازی معمو بسیار وخیم
هستند و به متخصصین جراحی ورزیده نیاز می باشد
.نزدیکترین بیمارستان مناسپ و مجهز به پرسنل با تجربه
ممکن است در پایتخت و مرکز کشور یا حتی ممکن است در
کشورهای همسایه قرار داشته باشد .
مقدمات الزم برای مقابله با سوان مین در عملیات
پاکسازی شامل موارد زیر می باشد:الف ) -ایجاد و حفا دستور کا ر طرح ریزی شده برای کاهآ
خطرات سوانح و حوادث مین زدائی و پاکسازی و جلو گیری از
بروز خطرات مضاعف برای قربانیان و سایر کارکنان درحوادث
ناخواسته مین زدائی و پاکسازی.
ب) -آشنایی کارکنان مین زدایی وپاکسازی با کمک های
اولیه و مهارتهای پزشکی و منابع مورد نیاز برای پاسخ به
سوانح و حوادث ناخواسته مین زدائی و پاکسازی.
ج) -تهیه و حفا موارد زیر:
( -)1مستندات مدیریت کارگاه مین زدایئ و پاکسازی که
 Rhخون و عفونت ها ( از
شامل جزئیات گروه خون و نوع
جمله  ،HIVهپاتیت و غیره ) و آلر ی های شناخته شده برای
هر کدام از کارکنان مین بردار
( -)2یک ظرفیت مناسپ برای انتقال قربانیان  ،چه مرد و
چه زن  ،به یک مرکز مناسپ معالجات پزشکی با کادر پزشکی
مجرب و ورزیده.
(-)3تامین بیمه برای پوشآ هزینه های جراحی و معالجات
شامل ساخت اعضاء مصنوعی برای قربانیان سوانح ناخواسته
مین زدائی و پاکسازی.
( -)4بیمه مناسپ جهت تامین حقوق از کارافتادگی برای
کارکنان مین زدائی و پاکسازی که قربانی سوانح و حوادث
مین زدائی و پاکسازی گردیده اند و
د)-تست و بررسی منظم دوره ای راه کارهای اضطراری و راه
کارهای تخلیه مجروحین( از زمان وقوع سانحه و حادثه تا
رساندن قربانی به یک مرکز مناسپ پزشکی جهت انجام
معالجات و جراحی های زم).
-2-1-4طرح ریزی بهداشت کاری و حرفه ای:

طرررح بهداشررت کرراری و حرفرره ای ،بوسرریله سررازمان مررین
زدا ئی و پاک سازی ته یه می گردد که شامل موارد ز یر
می باشد:
ا لف) -توج یه ن مودن ت مام کارک نان سازمان مین زدا ئی
راظ
ره لحر
ره بر
رائی کر
ررات و زیانهر
رون خطر
رازی ،پیرامر
و پاکسر
را
رر آنهر
رت دامنگیر
رن اسر
رتی ،ممکر
رات بهداشر
رت نکر
ردم رعایر
عر
رات
رق حیوانر
ره از طریر
رائی کر
ره بیماریهر
رردد و از آن جملر
گر
و یا ح شرات بومی منط قه مورد مین زدا ئی و پاک سازی
به انسان منتقل می گردد.
(ب) -ا صول و م قررات زم ج هت پی شگیری و چ گونگی د فاع
در مقابل بیماریها.
(ج) -بر قراری بازر سی های دوره ای برای به بود و ضعیت
بهداشت.
(د) -مقررررات بروزرسررانی وا کسررن هررا جهررت مقابلرره و
ررپ زرد و
ررزاز  ،تر
ررل کر
ررا از قبیر
ررگیری از بیماریهر
پیشر
انررواع هپاتیررت وغیررره کرره بایسررتی برره همرران صررورتیکه
تو سی م سئولین بهدا شتی مح لی و بین المل لی پی شنهاد و
ارائه می گردد اجرا شود.
 -2-4ت لیه مجروح (مجروحین):
طرح پا سخگوئی به حوادث مین زدا ئی و پاک سازی شامل
ا صول و مقررا تی ا ست که ر ئوس م سئولیت ها را برا ساس
موارد زیر مشخص می نماید:
(الررف) -مرردیریت روشررها و راه کارهررای پاسررخگوئی برره
مرروارد اضررطراری در سررایت مررین زدائرری و پاکسررازی کرره
ممکررن اسررت شررامل روشررها و راه کارهررای خررارج کررردن
قربانیرران حرروادث مررین زدائرری و پاکسررازی از منرراطق
خطرنررراک یرررا بیررررون آوردن قربانیررران از تجهیرررزات
مکانیکی مربوط به مین زدائی و پاکسازی باشد.
(ب) – انجررام کمررک هررای اولیرره و مراقبررت هررای پزشررکی
برای قربانیان حوادث مین زدائی و پاکسازی در سایت.
(ج) -انت قال قربان یان به یک مر کز پز شکی با ظرف یت
انجام مراقبت های جراحی مناسپ .
رال
رل و انتقر
رایل نقر
را و وسر
راده هر
رعیت جر
رات وضر
( -)1جزئیر
طرح ریزی شده
رور از
رات عبر
رامل ملزومر
ری شر
رات امنیتر
رات ملزومر
( -)2جزئیر
مرز های بین المل لی یا ع بور از قرار گاه های امنی تی
و نظامی داخلی.
( -)3سوخت  ،غذا و وسرایل تعمیرر خرودرو در خرالل رفرت و
آمد در جاده ها
(د) -مراقبررت هررای پزشررکی از مصرردومین و مجررروحین در
خررالل انتقررال آنهررا از محررل حادثرره برره مرکررز تسررهیالت
پزشکی و جراحی.

(ه) -برقرررراری و نگهرررداری از تجهیرررزات  ،مرررواد و
متر یال و دارو های ز م ج هت پا سخگوئی به حوادث مین
زدائی و پاکسازی شامل:
( – )1داروهرررا  ،مرررواد و تجهیرررزات زم جهرررت انجرررام
مراقبت های پزشکی از مجروحین در سایت.
رطراری و
رعیت اضر
رخگو در وضر
رپ و پاسر
رودرو مناسر
رک خر
( -)2یر
مج هز به تجه یزات تخص صی مراق بت های پز شکی و و سائل و
لوازم ثا بت پز شکی برای ک مک به مدیریت وتن ظیم عال ئم
حیرراتی مجررروح یررا مجررروحین در حررین انتقررال آنهررا برره
مراکز پزشکی و جراحی.
( – )3تهیرره و نگهررداری سیسررتم هررای رادیرروئی در درون
سایت و در جاده ها برای ح فا ارت باط با م بادی ذ یر
بی از جمله مراکز پزشکی و جراحی و بیمارستانها.
 -3-4قابلیههت یههای پاسهه گوئی بههه سههواح مههین زدائههی و
پاکسازی :
 -1-3-4کلیات
هر کدام از کار گاه های مین زدا ئی و پاک سازی بای ستی
دارای توانائیها و قابلیت های زیر باشند:
(الف ) – تریم هرای مرین زدائری و پاکسرازی برا قابلیرت
ها و توانائی های زیر:
( – )1انجررام کمررک هررا ی اولیرره پزشررکی برررای مجررروحین
حوادث مین در سریعترین زمان ممکن
(-)2خررارج سرراختن قربررانی یررا قربانیرران از منطقرره
خطرناک
(-)3انتقال مجروح یا مجرروحین بره مراکرز مناسرپ پزشرکی
ج هت ان جام معال جات و جرا حی های زم یا انت قال آن ها
برره نقطرره تجمررع پزشررکی سررایت برررای انتقررال بهتررر و
سریعتر آنها به مراکز پزشکی مزبور
( -)4انجررام مراقبررت هررای پزشررکی برررای مجررروح یررا
مجرررروحین در حرررین انتقرررال بررره مراکرررز پزشرررکی و
بیمارستانها
( – )5ارتبررا ط بررا مراکررز پزشررکی و جراحرری  ،سررایر
مراکررز خرردماتی مرررتبی بررا وضررعیت اضررطراری یررا سررایر
سازمانهای هماه نگ کن نده که م سئولیت ک مک به سازمان
هررای مررین زدائرری و پاکسررازی در پاسررخگوئی مناسررپ برره
حوادث مین زدائی و پاکسازی را بر عهده دارند
(ب) -کارک نان آ موزش د یده و مج هز برای ان جام موارد
زیر:
رای
را دارو هر
را بر
روی آنهر
را و شستشر
رردن زخمهر
رز کر
( -)1تمیر
ضررد عفررونی کننررده ماننررد بتررادین و غیررره و پانسررمان
صحیح زخمها
( -)2ثابت نگهداشتن محلهای شکستگی

( -)3تخفیف دادن دردهای مجروح یا مجروحین
( -)4دادن داروهررای آنترری بیوتیررک و داروهررای پیشررگیری
راعت
رآ سر
رالل شر
رروح در خر
رورتیکه مجر
رنج در صر
رزاز و تشر
از کر
پس از زمان حادثه این داروها را دریافت نکرده باشد
 -2-3-4تیم یای کوچک و مستقل عملیات مین:
گف ته می شود که ته یه و تامین و اخت صاص پر سنل پز شکی
و تیم ک مک های اول یه به تیم های کو چک عمل یات مین
از قب یل تیم های شنا سائی و تیم های ان هدام مه مات
) (EODکه ممکرن اسرت زم شرود کره بره صرورت مسرتقل عمرل
کن ند و در موقع یت های دور و مدت مد ید م شغول به کار
باشررند امکرران پررذیر نمرری باشررد .در چنررین مررواردی
سررازمانهای مررین زدائرری و پاکسررازی بایسررتی اطمینرران
حا صل نمای ند که تیم های کو چک مین زدا یی وپاک سازی
دارای امکانات وتوانایی های زیر می باشند .
(ا لف) -کارم ندان مرد و یا زن کارآ مد و آ موزش د یده
در زمی نه ک مک های اول یه پز شکی و ارتبا طات راد یوئی
کرره بتواننررد در هنگررام حادثرره مررین زدائرری و پاکسررازی
ب خوبی با آن مقاب له نمای ند و قربان یان حاد ثه را به
یک مرکز پزشکی و جراحی متوسی انتقال دهند .
(ب) -دارای پر سنل کافی برای مدیریت و مقاب له منا سپ
بررا وضررعیت اضررطراری از طریررق اجرررای راه کارهررا و روش
های صحیح از جم له راه کار هائی که ام کان خ طر ا فزایآ
قربانیان مضاعف را در حادثه کاهآ می دهند باشد
مضررافا برره اینکرره هنگامیکرره ترریم فقرری دارای دونفررر
رای
رک هر
روزش کمر
رتی آمر
رر بایسر
رر دو نفر
رد هر
ری باشر
رنل مر
پرسر
اول یه را در یا فت کرده با شند و توا نائی آ نرا دا شته
با شند که بتوان ند به صورت منا سپ از طر یق ا جرای راه
کارهررای صررحیح بررا وضررعیت وشرررایی اضررطراری مقابلرره
نمایند .
-4-4آموزش :
 -1-4-4عمومی:
تمررام مررردان و زنررانی کرره در کارگرراه مررین زدائرری و
ری
ردن مر
راه مذکوردیر
را از کارگر
رد یر
ری کننر
رار مر
رازی کر
پاکسر
نماینررد بایسررتی آمرروزش هررای زم پیرامررون اقرردامات
احت یاطی ( که با عث کاهآ ام کان و قوع حوادث مین زدا ئی
و پاکسررازی مرری شرروند) و اقرردامات زم در هنگررام وقرروع
حوادث می زدا یی که با عث ج لوگیری از بروز حوادث
مضرراعف مرری گردنررد) را ببیننررد  .در پیوسررت  Bپیرامررون
سطح و در جه ا ین آموز شها که بای ستی ارا ئه گرد ند ،به
عنوان مثال عنوان گردیده است.
 -5مسئولیت یا:

 -1-5مسههئولیت یههای نهههاد ملههی مسههئول عملیههات مههین
):(NMAA
ن هاد م لی م سئول عمل یات مین بای ستی موارد ز یر را به
عنوان پاره ای از مسئولیت های خود انجام دهد :
ررون
ررای زم پیرامر
ررا و راه کارهر
ررتاندارد هر
ررف) -اسر
الر
رری و
ررین زدائر
ررات مر
رررای عملیر
ررکی بر
ررتیبانیهای پزشر
پشر
رداری
را پاسر
ررار و ازآنهر
رتند برقر
رورت مسر
رازی را ،بصر
پاکسر
به عمل آورد.
(ب) -تو سعه و گ سترش و حفا ظت از طرح های پا سخگوئی به
حرروادث مررین در سررازمانهای مررین زدائرری و پاکسررازی را
مورد نظارت و کنترل قرار دهد .
(ج) ک مک به ت عدیل و متنا سپ سازی پا سخگوئی صحیح به
حوادث مین زدا ئی و پاک سازی شامل پ شتیبانی و حما یت
ره
رتای غلبر
رازی در راسر
ری و پاکسر
رین زدائر
رازمانهای مر
از سر
یررافتن بررر تنگناهررای امنیترری درحررین اجرررای طرحهررای
پاسخگوئی به حوادث مذکور.
(د) -ارزیررابی ترراثیر پررذیری طرحهررای پاسررخگوئی برره
حوادث ا ضطراری و ک مک به ا جرای ا قدامات زم و منا سپ
برای اصالح آنها.
(ه) -برقرررار کررردن و پرراس داشررت اسررتانداردها و راه
کار های زم برای تحق یق و برر سی حوادث مین زدا ئی و
پاکسازی.
(و) -برقرررار کررردن و پرراس داشررت اسررتانداردهای زم
برای پو شآ بی مه ای معال جات پز شکی برای کارک نان مین
زدائرری و پاکسررازی بررا رعایررت حساسرریت هررای جنسرریتی و
ت ساوی حق بی مه برای ج بران خ سارت های نا شی از حوادث
مین زدائی و پاکسازی برای زنان و مردان.
 -2-5مسئولیت یای سازمانهای مین زدائی و پاکسازی:
بررا تفکررر پیرامررون نیازهررای مختلررف زنرران و مررردان
کارمنررد ،سررازمانهای مررین زدائرری و پاکسررازی بایسررتی
موارد زیر را مورد مالحظه قرار دهند .
(الررف) – راه کارهررای اسررتاندارد کرراهآ احتمررال وقرروع
حوادث مین زدا ئی و پاک سازی تدوین،برقرار و از آن ها
پاسداری بعمل آید.
(ب) – راه کارهررای اسررتاندارد زم پیرامررون کرراهآ سررطح
جرا حات نا شی از حوادث مین زدا ئی و پاک سازی ،تدوین
و از آنها پاسداری ونگهداری گردد.
(ج) – برررای هررر کرردام از کارگاههررای مررین زدائرری و
روادث
ره حر
رخگوئی بر
رای پاسر
ره طرحهر
رورت جداگانر
رازی بصر
پاکسر
مررین زدائرری و پاکسررازی ،تهیرره و ترردوین و از آنهررا
پاسداری بعمل آید.

(د) -آموزشررهای مررورد نیرراز و منررابع زم برررای اجرررای
طرح پا سخگوئی به حوادث مین زدا ئی و پاک سازی ارا ئه
و فراهم گردد.
(ه) -یک طرح بهدا شت منا سپ برای کار گاه مین زدا ئی و
پاکسازی تهیه و به اجرا گذاشته شود.
(و) -اطمی نان حا صل گردد که طرح پا سخگوئی به حوادث
مین زدائی و پاکسازی مورد مشق و تمرین قرار گیرد.
رین
رازمان مر
رین ،سر
رات مر
رئول عملیر
ری مسر
راد ملر
راب نهر
در غیر
دا ئی و پاک سازی بای ستی م سئولیت های م ضاعفی بر ع هده
بگ یرد که ا ین م سئولیت های م ضاعف م حدود به موارد
زیر نمی گردد .
(ز) -صرردور ،پاسررداری و بررروز رسررانی دسررتورالعمل هررا،
رراتی
ررای عملیر
ررنل ،راه کارهر
رری پرسر
ررائف تخصصر
رررح وظر
شر
اسررتاندارد ) (SOPsو سررایر مقررررات مفیررد و مناسررپ در
راستای پشتیبانیهای پزشکی.
(ح) -همرراهنگی بررا سررایر سررازمانهای مررین زدائرری و
پاک سازی در ک شور م حل کار برای ح صول اطمی نان از عدم
ت ناقص در ا ستاندارد های مر بوط به ج لوگیری از حوادث
مررین زدائرری و پاکسررازی ،روشررهای مقابلرره بررا وضررعیت
رتیبانی
ره ای و پشر
رغلی و حرفر
رت شر
رول بهداشر
رطراری و اصر
اضر
های پزشکی.
(ط) -ک مک به ک شور میز بان بویژه در خالل ت شکیل ن هاد
م لی م سئول عمل یات مین در ج هت تدوین د ستورالعمل های
ایم نی و بهدا شت شغلی و حر فه ای و شرح و ظائف تخص صی
پرسررنل برررای کلیرره جنبرره هررای پشررتیبانیهای پزشررکی در
عملیات مین زدائی و پاکسازی .
 -3-5وظهههائف کارکنهههاا سهههازماا یهههای مهههین زدائهههی و
پاکسازی:
کارک نان سازمانهای مین زدا ئی و پاک سازی شامل پر سنل
پ شتیبانیهای پز شکی بای ستی به موارد ز یر تو جه کا مل
داشته باشند .
(الررف) – روش هررای اسررتاندارد عملیرراتی ) (SOPsکرره برره
کاهآ احت مال و قوع حوادث مین زدا ئی و پاک سازی ک مک
مرری نماینررد بایسررتی برره طررور دقیررق مررورد توجرره قرررار
گرفته و به کار برده شوند
(ب) -روش هررای اسررتاندارد عملیرراتی ) (SOPsکرره برره کرراهآ
آ سیپ های نا شی از حوادث مین زدا ئی و پاک سازی م نتج
می گردد مورد توجه قرارگرفته و به کار برده شوند.
(ج) -چ یره د ستی و م هارت های مورد ن یاز پا سخگوئی به
رررایی
ررعیت و شر
ررازی و وضر
رری و پاکسر
ررین زدائر
رروادث مر
حر
اضررطراری گسررترش پیرردا نمایررد و در حفررا و پاسررداری از
آنها تالش گردد.

(د) -فر صت های به د ست آ مده در را ستای به بود د ستور
کار ها و در ج هت کاهآ احت مال و قوع حوادث مین زدا ئی
و پاکسررازی را مغتررنم شررمرده و مراتررپ گررزارش گررردد و
رین
روادث مر
ره حر
رخگوئی بر
ررح پاسر
رازی طر
راء وبهسر
ررای ارتقر
بر
رورت
رالش زم صر
ری تر
رین زدائر
رازمان مر
رازی سر
ری و پاکسر
زدائر
پذیرد .
(ه) -اقرردامات توصرریه شررده توسرری مسررئولین و عوامررل
پز شکی برای ح فا مرا تپ بهدا شت شغلی و حر فه ای ب طور
دقیق و کامل انجام گردند.

پیوست : A
مواخذ و منابع معیاری:
ری
رات و مقرراتر
راوی اطالعر
رل حر
راری ذیر
رناد معیر
ردارک و اسر
مر
اسررت کرره از طریررق اسررتفاده از متررون آنهررا بخشرری از
مطالپ و مقررات این استاندارد شکل گرفته است.
رالحات و
رته  ،اصر
راریخ گذشر
ردیمی و تر
رابع قر
رذ و منر
در مواخر
تجد ید نظر های هیچ کدام از ا ین ن شریات مورد ا ستفاده
قرار نگرف ته ا ند  .بهر صورت طرفین مواف قت نا مه ها
بر ا ساس ا ین ب خآ از استانداردتب شیر می گرد ند که با
پیرردا کررردن امکرران بکررارگیری جدیرردترین ویرررایآ هررا و
ور ن هررا  ،اسررناد و مرردارک معیرراری را مررورد بررسرری و
تجسررس قرررار دهنررد .جدیرردترین ویرررایآ هررای مرردارک و
رد
ره انر
ررار گرفتر
رتفاده قر
رورد اسر
رده  ،مر
راره شر
رناد اشر
اسر
،نماینرردگیهای سررازمان اسررتاندارد بررین المللرری ) (ISOو
ررار
ررر را در اختیر
ررا ENمعتبر
ررریات ) (ISOیر
ررت نشر
 IECلیسر
دارند.
الررف -مراقبررت میرردانی پزشررکی برررای قربانیرران سررالحهای
جنگرری و مرردیریت و راهبرررد هررای بهداشررت شررغلی کرراری
نشریه کمیته بین المللی صلیپ سرخ )(ICRC
(ب) IMAS -شرررماره  04.10فهرسرررت اصرررطالحات ،تعررراریف و
اختصارات عملیات مین

(ج) IMAS -شررررماره  10.10ایمنرررری بهداشررررت شررررغلی -
ملزومات عمومی
آ خرین چاپ یا جد یدترین و یرایآ ا ین مرا جع و موا خذ
بایستی مورد استفاده قرار گیرند .
مرکز عملیات مرین زدائری بشرر دوسرتانه نرو ) (GICHDکپری
ت مام موا خذ و م نابع ا ستفاده شده در ا ین ا ستاندارد
را در اخت یار دارد .فهر ست آ خرین چاپ ا ستاندارد های
را و مراجررع
رین ) ،(IMASراهنمررا هر
ری عملیررات مر
رین المللر
بر
رری
رربکه اینترنتر
ررد و در شر
رری گردنر
ررداری مر
در  GICHDنگهر

WWW.mineactionstandards.org

مررری تواننرررد مرررورد

مطالعه قرار گیرند
نهرراد ملرری عملیررات مررین )، (NMAAسررازمانها ی مررین
زدائرری و پاکسررازی و سررایر سررازمانها و واحرردهای عالقرره
منررد بایسررتی قبررل از شررروع برره اجرررای برنامرره هررای
عمل یات مین ،ک پی مدارک و ا سناد ا شاره شده را بد ست
آورده و مورد مطالعه قرار دهند .

پیوست :B
سط آموزش پزشکی:
 – 1 -Bکارکناا سازماا مین زدائی و پاکسازی:
عالوه برر ملزومراتی کره در مراده  1-4-4اشراره شرده اسرت
کارک نان سازمان مین زدا ئی و پاک سازی بای ستی آ موزش
های زیر را دریافت نمایند:
الف – مسرئولیت هرا و محردودیت هرای آنهرا بررای ترامین
کمک های اولیه
ب -ن حوه قرار دادن یک شخص بی هوش در موقع یت به تر
شدن
ج -چگررونگی بنررد آوردن خررونریزی در قسررمت هررای مختلررف
برردن  ،بررا اسررتفاده از پانسررمان تحررت فشررار یررا محکررم
ب ستن روی جرا حت  ،در غ یر ا ین صورت به ع نوان آ خرین
چاره  ،ا ستفاده از شریان ب ند با حداقل ری سک( یع نی
ر سیدن حد ا قل جر یان خون به ق سمت های ب عد از م حل
خون ریزی برای جلوگیری از مرگ سلولها)
(د) -اهم یت گفت گو و مکال مه با م جروح و ک سپ اطمی نان
رری و
ررین زدائر
رروادث مر
رران حر
ررودن قربانیر
رریار بر
از هوشر
پاکسازی.

سرما ،

باران ،

برف

(ه) -اهم یت محاف ظت قربان یان از
 ،باد و حرارت بیآ از حد
(و) -رو شهای بل ند کردن م صدوم ،جاب جائی و گذاردن وی
روی برانکار یا تخت روان
 -2-Bنههاظراا و سرپرسههتاا تههیم یههای مههین زدائههی و
پاکسازی:
عالوه برر ملزومراتی کره در مراده  1-4-4اشراره شرده اسرت
نرراظران و سرپرسررتان ترریم هررای مررین زدائرری و پاکسررازی
بایستی آموزش های زیر را دریافت نمایند:
چ گونگی ارز یابی و ضعیت ایم نی و شنا سائی ا ثرات و ضعیت
و شرایی ایم نی برای ا جرای موثر یک طرح پا سخگوئی به
حوادث مین زدائی و پاکسازی.
ب-چگو نه می توان خارج کردن یک قر بانی حاد ثه مین
زدائی پاکسازی را از منطقه خطرناک مدیریت نمود.
ج-چگو نه می توان یک حاد ثه مین زدا ئی و پاک سازی را
کرره منررتج برره قربانیرران مضرراعف گردیررده اسررت مرردیریت
نمود.
(د)-چگونرره مرری ترروان ماموریررت هررای ارائرره کمررک هررای
اول یه را به ک سانی که آ موزش ک می در ا ین خ صوص د یده
انررد یررا اصررال آمرروزش کمررک هررای اولیرره را ندیررده انررد
واگذار کرد .
(ه) -چگونرره مرری ترروان تخلیرره قربانیرران حرروادث مررین
زدائرری و پاکسررازی را از سررایت مررین زدائرری و پاکسررازی
رگ
رزی و هماهنر
ررح ریر
ری  ،طر
رای جراحر
رت هر
رز مراقبر
ره مراکر
بر
نمود.
(و) -سیسررتم ارتبرراط بررا مراکررز جراحرری و پزشررکی و
سررازمان هرراو مسررئولینی کرره نیرراز هسررت کرره در راسررتای
رت
ری مراقبر
رز متوسر
رک مرکر
ره یر
رال قربانی ران بر
رهیل انتقر
تسر
هررای پزشررکی و سررپس برره یررک مرکررز مراقبررت هررای جراحرری
مناسپ ومجهز با آنها ارتباط برقرار کرد
 -3-Bکارکناا پشتیبانهای پزشکی:
رت
رده اسر
راره شر
راده  1-4-4اشر
ره در مر
راتی کر
رر ملزومر
رالوه بر
عر
رر
رای زیر
روزش هر
رتی آمر
رکی بایسر
رتیبانیهای پزشر
ران پشر
کارکنر
را دریافت نمایند:
(ا لف) -شنا سائی شرایی ع مومی م جروح یا م صدوم و بر
رسی معالجاتی که مجروح یا مصدوم به آن نیاز دارد.
ب -شناسائی بهترین روش حمل مجروح یا مصدوم.
(ج) -مطلررع کررردن مسررئولین انجررام معالجررات پزشررکی از
رام
ررای انجر
رت بر
رده اسر
رام شر
ره انجر
ره ای کر
رای اولیر
رک هر
کمر
معال جات ب عدی در نق طه ب هداری مو جود در سایت یا به
مر کز متو سی پز شکی ق بل از انت قال به مر کز پی شرفته
پزشکی و جراحی.

(د) -معال جه ای من و صحیح م جروح یا م صدوم در کار گاه
راندن
رین رسر
راده وحر
ریر جر
رازی و در مسر
ری و پاکسر
رین زدائر
مر
وی به یک مرکز پزشکی و جراحی مجهز و پیشرفته
(ه) -کنترررل ونظررارت در خورانرردن یررا تزریررق داروهررای
آن تی بیوت یک ضروری  ،و صل کردن ما سک اک سیژن  ،تزر یق
مایعات ضد حساسیت از طریق ورید به مجروح یا مصدوم
ره
رورد مالحظر
رتی مر
ری بایسر
ریتی و فرهنگر
رائل جنسر
ره  :مسر
توجر
قرار گیر ند ،بع نوان م ثال ن یاز ه ست که یک م جروح یا
رکی
رتیبانی پزشر
رنل پشر
رر از پرسر
رک نفر
ریله یر
ره وسر
ردوم بر
مصر
مورد معای نه قرار گ یرد ا گر م جروح زن با شد به تر ا ست
بوسرریله یررک نفررر زن از پرسررنل پشررتیبانی پزشررکی مررورد
معای نه قرار گ یرد و ا گر م جروح مرد ا ست ار جح ا ست
بو سیله یک ن فر مرد از پر سنل پ شتیبانی پز شکی مورد
معاینه قرار گیرد .

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 باعررث نمرری
شررود کرره اصررالحات در خررالل ایررن سرره سررال برره لحرراظ
بهبررود وضررعیت ایمنرری و کررارآئی عملیررات یررا برررای
انجرررررام اصرررررالحات ویرایشررررری صرررررورت نپرررررذیرد
.همانطوریکرررره اصررررالحات ایررررن اسررررتاندارد بررررین
المللرری عملیررات مررین انجررام مرری پررذیرد برره هررر
کرردام از اصررالحات یررک شررماره اختصرراص داده مرری شررود
و تررراریخ و جزئیرررات اصرررالحات بعمرررل آمرررده در یرررک
ررل
ررالحات بعمر
رری گردد.اصر
ررر درج مر
رررح زیر
رره شر
رردول بر
جر
آمررده همچنررین در بررا ی سررمت راسررت جلررد مجلررد بررا
قید شماره اصالح و تاریخ اصالح نوشته می شود .
هرگرراه مرحلرره تجدیررد نظررر رسررمی هررر کرردام از IMAS
هررا کامررل شررود ممکررن اسررت ویرررایآ 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 گردد.
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