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 پیشگفتار

 یهاخطار

آنجایی  این سند از تاریخ مندرج بر روی جلد معتبر است. از

(  مرتبا IMASمللی عملیات مین )که استانداردهای بین ال

بررسی و بروز رسانی می شوند،کاربران می بایست برای آگاهی 

از آخرین وضعیت آنها با مراجعه به وب سایت ذیل 

http://www.mineactionstandards.org 

ع حاصل اطال http://mineaction.orgبه آدرس  UNMASو یا وب سایت 

 نمایند.

 حقوق انحصاری

متعلق به  ،این سند یک استاندارد بین المللی عملیات مین

سازمان ملل متحد بوده و حق چاپ آن برای این سازمان محفوظ 

است.هرگونه برداشت،تجدید چاپ، ذخیره و انتشارآن به هر شکل یا 

ه با هر وسیله ای یا به هر دلیلی بدون مجوز کتبی از دایر

عملیات سازمان ملل ) که نماینده این سازمان بوده( ممنوع می 

 باشد.

 فروش این سند ممنوع است.

 

United Nations mine action service (UNMAS) 
300 Madison Avenue, M11023, 
New York, NY 10017 
USA 

  

 ( 1 212) 963 1875تلفن:  

 ( 1 212) 963 2498 فکس:

http://mineaction.org/
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استاندارد های بین المللی پاکسازی بشر دوستانه ابتدا در ژوئیه 

میالدی توسط گروههای کاری در یک کنفرانس بین المللی در  1996سال 

معیارهایی برای تمامی جوانب  در این راستا.پیشنهاد گردیددانمارک 

و یک تعریف جهانی از استاندارد ها مطرح ، مین زدایی تعیین 

 مطرح شدهاصول  1996در اواخر سال  پاکسازی مورد توافق قرار گرفت.

و    ,  رسیدندثبت  بهسازمان ملل  سرپرستیبه  کادریدر دانمارک توسط 

 پاکسازی بشر دوستانه برا ی عملیات های  استاندارد های بین المللی

توسط 1997مارس  ماهنسخه اول این استاندارد ها در .شدپایه ریزی 

 منتشر گردید.  ) UNMAS) ملل متحد دایره عملیات مین سازمان

 

که  تاکنون به گونه ایی بسط یافته اندزمان  آناین استانداردها از

بویژه آموزش خطرات مین و رسیدگی و  سایر مولفه های عملیات مین،

شیوه های  در در برگرفته و تغییراتی که را کمک رسانی به قربانیان

اعمال میگردد را منعکس می  یو قواعد کارعملکردها ملیاتی ،ع

نماید.استاندردهای فوق الذکر بازنویسی شده و اکنون استانداردهای 

 نامیده میشوند. ( IMAS)بین المللی عملیات مین

سازمان ملل مسولیت کلی ترغیب ،تشویق و توانمند سازی مدیریت موثر 

استانداردها  حفظو تدوینز جمله و کارامد  برنامه های عملیات مین ا

بخشی ،  بنابراین دایره عملیات مین سازمان ملل را بر عهده دارد. 

را بر دوش خود  (IMAS (و حفظ تدوینمسولیت از این سازمان است که 

همکاری و مساعدت مرکز بین المللی مین زدایی  با IMAS حمل میکند. 

  نوشته می شود. GICHD))ژنو بشر دوستانه 

 

توسط کمیته های فنی و قوانین  ماده سازی، بازبینی و بازنگری اینآ

با حمایت سازمان های بین المللی، دولتی و غیر دولتی انجام می 

هر استاندارد به همراه اطالعات  عملکرد کمیته های  نسخه آخرینگیرد.

  فنی  را میتوان با مراجعه به تارنمای اینترنتی ذیل بدست آورد:

http://www.mineactionstandards.org    . 

 

حداقل هر سه سال ( IMASاستانداردهای بین المللی عملیات مین )

 و همچنین عملیات مین    یکبار  جهت انعکاس قواعد و عملکردهای

 ،رددیگلزامات بین المللی ایجاد متغییراتی که در مقررات و ماعمال 

 .گیرند بازنگری قرار می مورد
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مطالعه شود. شناسایی فنی  08.10و شناسایی عمومی  IMAS 07.11سازی زمین  این استاندارد باید همراه با پاک

ها  ود تعاریف از مرزهای مناطق خطرناک و طبیعت و پراکندگی محتویات آنای مهم در شناسایی، تائید و بهبوسیله

کند که خوب و توجیه روش شناسایی فنی به کسب اطمینان از این مسئله کمک می  ریزی شود. برنامهمحسوب می

مداخالت فنی مداخالت بیشتر الزم و کارآمد هستند و ممکن است باعث انتشار اعتماد درباره زمینی شود که نیازی به 

صورت فعالیتی مستقل انجام شود و یا ممکن است با عملیات برداشت مانع  بیشتر ندارد. شناسایی فنی ممکن است به

 ادغام شود.

سازی  گیری در زمینه پاک وتحلیل در پشتیبانی از فرآیند تصمیم هدف شناسایی فنی این است که شواهدی برای تجزیه 

طورمعمول در یک منطقه مشکوک به  ند سرزده است که در بررسی و برداشت موانع، بهیک فرآی زمین ارائه کند. این

عنوان روشی برای تحقیقات اولیه از بعضی مناطق  شود، هرچند که ممکن است بهخطر یا خطرناِک تأییدشده استفاده می

د، اغلب با برداشت مانع ادغام شود. اگرچه شناسایی فنی ممکن است یک فعالیت جداگانه باش تحت برخی شرایط استفاده 

تواند قبل، در همان زمان و یا بعد از برداشت مانع، بسته به شرایط محلی و نیازهای اطالعاتی  شود و میمی

 گیرندگان ادغام شود. تصمیم

که اگر  یطور که سطح بسیار باالیی از اعتماد را فراهم کند به شود  ریزی  ای برنامه گونه هر روش شناسایی فنی باید به

هم موارد خطرناکی وجود داشته باشد این اطمینان بدست آید که شناسایی خواهند شد. عملکرد موجودی بررسی در 

منظور توسعه  های عملکرد مناسب، به وتحلیل داده آوری و تجزیه  برابر انواع خطرات مختلف باید از طریق جمع

کند فنی به شکل منزوی عمل نمی ای از اهداف انجام شود.شناسایی ارزیابی مبتنی بر شواهد از سطح اعتماد برای نشانه

های غیر فنی، ازجمله شناسایی  آمده از طریق روش دست ریزی، اجرا و تنظیم در کنار اطالعات به و نیازمند برنامه

ص و عمومی و درنتیجه کشف اطالعات جدید در زمان شناسایی فنی است. شناسایی فنی باید متناسب با شرایط خا

. شناسایی فنی روشی اصلی شده است شدت با برداشت مانع یکپارچه اغلب بهشرایط مرتبط با سایت عملیاتی باشد و 

هایی است که نیاز به برداشت مانع دارد و ممکن است در پشتیبانی از برای تعریف دقیق و مطمئن در حدود حوزه

 گیرد که برای جلوگیری از برداشت مانع مناسب است. ها در مورد زمان و مکانی مورداستفاده قرارگیری تصمیم

در صورت امکان، شناسایی فنی باهدف شناسایی فنی برای بررسی سیستماتیک مناسب است. شرایطی که در آن تا حد 

طورکلی موضوع تالش غیر فنی  کمی در مورد تهدیدات بالقوه اطالعت وجود دارد توسعه یک رویکرد هدفمند باید به

که سطح موردنظر  طوری شده باشد به ریزی شود باید برنامهشد. در جایی که شناسایی فنی سیستماتیک پیاده میبیشتر با

ش که با آن مواج خواهد  از اعتماد را تأمین کند که اگر موارد خطر وجود دارد حداقل یک قطعه از شواهد از حضور

 شود و نشان داده شود. 

وتحلیل در مورد ماهیت و توزیع  برای تجزیه« سخت»منبع اصلی اطالعات  ERWشواهد فیزیکی از حضور معادن / 

ترتیب در روند پراکندگی زمین از ارزش زیادی برخوردار است و  این اقالم خطر و ارتباط آن با محیط اطراف است. به

آوری دقیق و ر داد. جمعهایی وجود دارد؛ نباید آن را هد شود. تنها یک فرصت برای ثبت چنین داده باید با نهایت دقت 
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سازی زمین است. استانداردها برای  مداوم، ثبت و گزارش دهی از اطالعات یک نیاز اساسی در هر فرآیند پاک

 شده باشد. تعریف NMAAsها باید توسط  آوری این داده جمع

کند ی فنی را فراهم میکند و مجموعه از حداقل الزامات موردنیاز برای شناسایاین استاندارد دستورالعمل تهیه می

 دهد.  تواند توسعه که استانداردهای ملی مناسب را می طوری به

 

 

 شناسایی فنی

 . محدوده1

سازی زمین و جزئیات  کند. همچنین دستورالعملی در رفتار مطالعه فنی در روند پاکاین استاندارد اصولی ایجاد می

 کند.را تهیه میروبی درگیر با آن  ها و تعهدات سازمان مین مسئولیت

 

 . منابع اصلی2

شده است. منابع اصلی اسناد مهمی هستند که مرجع در این استاندارد  . دادهAفهرست مراجع اصولی در ضمیمه 

 اند که بخشی از مفاد این استاندارد هستند. ساخته

 

 . شرایط، تعاریف و اختصارات3

 IMAS 04.10از استانداردها در  IMASدر مجموعه  ای کامل از تمام شرایط و تعاریف مورداستفادهنامه واژه

 شده است. ارائه

شده واز  برای نشان دادن درجه در نظر گرفته« ممکن»و « باید»، «باید»از استانداردها، کلمات  IMASدر سری 

 ا است.هو دستورالعمل ISOشود. این استفاده, سازگار با زبان مورداستفاده در استانداردهای انطباق استفاده می

های  نامه شود که که قرار است به قراردادها و توافقالف( باید, برای نشان الزامات روش و یا مشخصاتی استفاده می

 شناسایی فنی اعمال شوند.

 شود.موردنیاز، روش و یا مشخصات استفاده می ترجیحب( باید برای نشان دادن 

 شود.ی عمل استفاده میهج( ممکن است برای نشان دادن یک روش ممکن و یا دور 

روند استفاده از تمام تالش معقول و منطقی برای شناسایی، تعریف و حذف تمام وجود « سازی سرزمین پاک»اصطالح 

کند. معیار از طریق شناسایی عمومی، شناسایی فنی و / یا برداشت موانع را تشریح می ERWهای / و سوءظن از مین

 شود.  تعریف NMAAید توسط با« تمام تالشهای معقول»برای 

( اشاره به نهادی از دولت دارد که اغلب یک کمیته بین وزارتی، در NMAA« )روبی مرجع ملی مین»اصطالح 

 روبی است با مسئولیت تنظیم، مدیریت و هماهنگی مین ERW/ کشوری متأثر از مین
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المللی به  ا برخی دیگر بدِن بین، ممکن است برای سازمان ملل متحد و یNMAAدر صورت عدم وجود : توجه -

و یا کمتر،  MACشده باشد، با فرض برخی یا تمام مسئولیت و تحقق برخی یا تمام توابع، یک  رسمیت شناخته

NMAA. 

شود که در آن بر اساس شواهد غیر مستقیم سوءظن معقول ای گفته میبه منطقه« منطقه مشکوِک خطرناک»اصطالح 

 وجود دارد.

بر اساس شواهد  ERWشود که در آن وجود آلودگی مین / ای گفته میبه منطقه« ه خطرناِک تائید شدهمنطق»اصطالح 

 تائید شده باشد. ERWمستقیم از حضور مین / 

ها، بدون استفاده از مداخالت فنی، در مورد  وتحلیل داده آوری و تجزیه اشاره به جمع« شناسایی عمومی»اصطالح 

در  ERWمنظور تعریف بهتر از مکان آلودگی مین/  ، بهERWحیط اطراف آلودگی مین/ وجود، نوع، پراکندگی و م

بندی آزادی و فرآیندهای  برای حمایت از مین اولویتو شده است و یا جایی که در آن مین نیست  حال حاضر تعریف

 گیری از طریق ارائه شواهد است. تصمیم

ها، با استفاده از مداخالت فنی مناسب، در مورد  وتحلیل داده هآوری و تجزی اشاره به جمع« شناسایی فنی»اصطالح 

منظور تعریف بهتر از جایی است که در  است که  به ERWزیست اطراف آلودگی مین/ حضور، نوع، توزیع و محیط

سازی مین و  بندی پاک در پشتیبانی از اولویتوجود دارد و یا جایی که در آن مین نیست و  ERWآن آلودگی مین/ 

 گیری از طریق ارائه شواهد است. فرآیندهای تصمیم

اشاره  SHA / CHAبه بررسی در طول شناسایی فنی در مناطق خاص در درون یک « شناسایی هدفمند»اصطالح 

 شود.می ERWزیاد شامل مین /  احتمال دارد که به

اشاره   SHA / CHAی در مناطق به فرایند سیستماتیک استفاده ازشناسایی های فن« شناسایی  سیستماتیک»اصطالح 

زیاد  احتمال که به SHA / CHAای در شود که در آن هیچ منطقهطورمعمول درجایی استفاده می دارد. این اصطالح به

 و دیگر انواع میشود وجود ندارد. ERWدربردارنده مین / 

برای شناسایی و ثبت مناطق قبول از تالش  شرح آن چیزی است که حداقل سطح قابل« تمام تالش معقول»اصطالح 

زمانی « همه تالش معقول»شود. در نظر گرفته می ERWآلوده و یا برای حذف وجود و یا سوءظن از وجود مین / 

 رود.شود غیرمنطقی در رابطه با نتایج مورد انتظار می شود که تعهد منابع اضافی در نظر گرفته میبکار گرفته می

 (M2زمین پاک یا لغو شده )

دیده  SHA / CHAپس از شناسایی عمومی در مناطق  ERWشده است که شواهدی از آلودگی مین/  ای تعریفقهمنط

 شود.نمی
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 (M2زمین کاهشی )

دیده  SHA / CHAپس از شناسایی فنی در مناطق  ERWشده است  که شواهدی از آلودگی مین/  ای تعریفمنطقه

 شود.نمی

 (M2زمین پاک )

 ERWشده و خطرات  های مشخصده که پاک بودن آن از طریق حذف و / یا نابودی تمام مینش ای تعریفمنطقه

 تا عمق مشخصی تائید شده است.

 طور جداگانه ذکر نشده است. شود و بنابراین، بهنیز می ERWتوجه: مهمات منفجرنشده شامل  -

 

 

 . الزامات عمومی4

 . اصول شناسایی فنی4.1

 الزامات ایمنی را برآورده سازد. الف روش شناسایی فنی باید

شده  شود انجام زیاد در منطقه یافت می احتمال ب( هیچ شناسایی فنی نباید انجام شود مگر اینکه یک ارزیابی ازآنچه به

 ها استفاده شودوتحلیل های مربوطه، اطالعات و تجزیه باشد که برای این کار باید از تمام داده

جه باالیی از اطمینان را تأمین کند بطوریکه اگر آلودگی مشاهده شد باید قبالً تخمین زده ج( روش شناسایی فنی باید در

 شده باشد. 

 های فنی سیستماتیک ترجیح داده شود. ب( روش شناسایی فنی هدفمند باید بیش از بررسی

 منعکس کند. پ( روش شناسایی  فنی باید هرگونه نیاز به حفظ اطالعات در مورد ماهیت و توزیع آلودگی را

ت( جزییات چیزهایی که پیدا شده و در کجا پیدا شده و کارهایی که انجام شده و در کجا انجام شده  باید ثبت شود و 

دار از نوع، طبیعت و توزیع  وتحلیل معنی اجرا و اجازه تجزیه گزارش با دقت کافی برای برآوردن استانداردهای قابل

 گردد. آلودگی در محیط پیرامون خود ارایه

نفس در کیفیت  کیفیت شناسایی فنی برای بهبود روش شناسایی فنی و عملکرد آن باید برای ایجاد و حفظ اعتمادبهس( 

 شده و پراکندگی مین مورد نظارت قرار می گیرد. اطالعات ارائه

 

 

 . روند شناسایی فنی4.2

SHA  / بر اساس شواهد غیرمستقیم از حضور مینERW شود. می  تعریفCHA  بر اساس شواهد مستقیم از وجود

ای دیگر متفاوت است و ای به منطقهگونه مدارک از منطقه شود. کیفیت و جزئیات اینمی  تعریف ERWمین / 

 تواند تعریف شود. می CHAو  SHAچگونگی دقت و یا چه مقدار اعتماد را تعیین خواهد کرد و نسبت مرزهای 
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 طورمعمول باید موضوع را به غیرشناسایی فنی قبل از دارایی به به SHAدهد که  اصول یک پاسخ کامل نشان می

 . شناسایی عمومی باید شامل شناسایی و ثبت اطالعات مناسب برای کمک به توسعه یکپارچه وبررسی فنی متعهد شود

 مند و فنی شود. همچنین بررسی نظام

 

 

 های شناسایی فنی:ریزی نیازمندی برنامه

 SHA  /CHAطالعات موجود مربوط به منطقه و هر الف( بررسی تمام ا

 ها در منطقه / صحنه عملیات های آلودگی و توزیع معمولی در سایت های ویژگیوتحلیل ب( تجزیه

 زیاد با تراکم زیاد در منطقه توزیع شده و وجود دارد  احتمال پ( ارزیابی انواع آلودگی که به

شده است و همچنین هرگونه امکانات  تعریف NMASطوریکه در آوری اطالعات، همان ت( تائید الزامات جمع

 موردنیاز خاص نسبت به سایت و یا شرایط آن.

 ث( توجه به عملکرد دارایی در دسترس در برابر انواع آلودگی مورد انتظار در شناسایی فنی.

 کندج( شناسایی مناطقی که تحقیقات هدفمند را توجیه می

 شده در باال را برآورد سازد. ی که اصول شرح دادهچ( توسعه رویکرد شناسایی فن

شده و همچنین زمانی که اطالعات  صورت مکرر در پرتو آنچه کشف در طول انجام مطالعه فنی بازنگری باید به

توجهی از منابع دیگر در دسترس است انجام  شود.  در بررسی خاص باید هر زمان هرگونه اطالعات  اضافی قابل

ها و مفروضات مورداستفاده  است انجام شود چراکه ممکن است حاکی از تغییر در هریکی از ارزیابیجدید در دسترس 

در توسعه طرح بررسی فنی باشد. هرگونه تغییر نسبت به طرح شناسایی فنی ناشی از چنین بررسی باید ثبت شود، 

 ازجمله دالیل این تغییرات.

وری با آن زمینی را  توجهی را برای افزایش بهره های قابل وه فرصتطور بالق ادغام بررسی فنی با پاکسازی زمین به

های  که برای سوئیچ از بررسی گیری درصورتی اعتماد بیشتری منتشرشده است. تصمیم کند که با اطمینان و فراهم می

که آن را  میکه به تغییر از ترخیص کاال از پشت به بررسی فنی و هنگا دهد، هنگامیفنی به برداشت منابع رخ می

مناسب برای جلوگیری از عملیات فنی در دسترس نباشد، اساسی برای موفقیت، بازده و اعتبار روند انتشار زمین 

روز، در پرتو شواهد در  یافته، بررسی و به گیری باید توسعه است. معیارهای مرتبط با چنین سوئیچینگ / توقف تصمیم

 ه شرایط و شرایط محلی باشد.مورد ماهیت و توزیع آلودگی و باید خاص ب

های  تعاریف از محو شدن و مناطق حائل باید منعکس کننده ی  نوع آلودگی حاضر و توزیع نمونه و تراکم از دستگاه

شده در طول مطالعه و عملیات پاکسازی  و شناسایی فنی واطالعات در مورد  آوری وابسته، بر اساس شواهد جمع

وسط کاربران محلی باید گزارش شده باشد. تعاریفی از این قبیل باید مورد بررسی مجدد شده ت تاکتیک منعکس و استفاده

باید در نظر  NMAAقرار بگیرند و بروز شوند تا در طول عملیات و فاصله زمانی مناسب درست محاسبه شوند.

 ترین برسد.  سبگیری در مورد محو شدن در خارج و مناطق بافر را به سطح منا تفویض اختیارات را به تصمیم
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 ها و گزارش . مجموعه اطالعات، توصیه4.3

 شده در طول شناسایی فنی دارای سه هدف اصلی است: آوری اطالعات جمع

 ها. تر ماهیت و وسعت توزیع آن و برای تعریف دقیق ERWتائید وجود مین /  - 

 کارآمد در باره روند انتشار  گیری معتبر و گیرندگان در تصمیم وتحلیل برای کمک به تصمیم برای تجزیه - 

 زمین

 روبی در میان سهامداران، ازجمله مردم محلی است. برای ایجاد و حفظ اعتماد نسبت به تصمیمات برای مین- 

ریزی و غیره( اغلب مشابه خواهد بود، اما موضوع  بسته به  بندی، برنامه نیازهای کاربران اطالعات )برای اولویت

تر در منطقه، در سطح ملی و یا برنامه متنوع خواهد بود.  ا منطقه و با مالحظات گستردهشرایط خاص در ارتباط ب

کننده و کافی  تواند در دستیابی به اهداف خود موفق باشد اگر آن نیازهای کاربران اطالعات راضی شناسایی فنی نمی

 نباشد.

 آوری شود: صورت حداقل جمع در یک شناسایی فنی اطالعات زیر باید به

 ERWزیاد از آلودگی مین /  احتماالً  الف( جزئیات هرگونه شواهد از حضور، وسعت و تراکم 

 شوند. در طول بررسی مواجه می ERWب( با اطالعات مربوط به نوع، محل، عمق و شرایط از هر مین / 

 شده موجود. ج( شواهد جدید تائید یا با تردید نسبت به شواهد ثبت

زیست ازنظر شیب، توپوگرافی، خاک، آلودگی فلز، پوشش گیاهی، هرگونه تغییر  ن و محیطد( اطالعات مربوط به زمی

در زمین از موارد خطرناک / مستقر )مانند فرسایش، رسوب خاک توسط باد / جاری شدن سیل، رانش زمین(، 

 توجه باشد. وهوا عواملی که ممکن است قابل زیرساخت و آب

های هوایی و غیره( را نیز  سایت مفصل )طرح، نقشه دیجیتالی از منطقه، عکسعالوه بر اطالعات فوق، یک برنامه 

 است از:  شود. این طرح عبارت باید آماده 

 الف( خطوط اکتشافی )در صورت استفاده(، منطقه تحت پوشش دارایی شناسایی فنی و مسیرهای دسترسی امن.

 اجرا. قابل عنوان ب( نقاط مرجع، بنچ مارک، نقاط عطف و نقاط میانی به

 شود(. مشاهده و الگو )اگر شناخته می قابل ERWپ( محل ایمن / آلودگی 

 یافت شده / از بین رفته و یا در طول شناسایی فنی شناسایی شود. ERWت( مکان مین و یا 

 های آب، درختان و غیره؛ و  های طبیعی برجسته مانند زمین باال، دوره س( ویژگی

 شده. ه که توسط انسان ساختهج(  ویژگی برجسته در منطق

 زیاد میتواند برای کاربران اطالعات و تحلیلگران مفید باشد احتمال ج( هرگونه اطالعات دیگر که به

برآورده سازد. ابزار  IMAS 07،11آوری دقیق در  ها / اطالعات موردنیاز جمع ها باید حداقل داده آوری داده جمع

اندازه گیری و محل ضبط و موقعیت داده  ، باید برای NMAAتوسط  شده مناسب، رضایت دقت موردنیاز مشخص

 شود. استفاده 
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 . خروجِی شناسایی فنی5

 . عمومی5.1

 اند از: برآیند یک بررسی فنی عبارت

 .ERWالف( تعریف هر منطقه دارای آلودگی مین/ 

عنوان منطقه دارای آلودگی  ه بهشد سازی اولیه در هر منطقه شناسایی ریزی پاک ب( اطالعات بیشتری برای برنامه

 .ERWمین/

شده از طریق فعالیت های منطقی مسئوالنه( که ممکن است برای تعیین و نشان دادن اطمینان به  آوری پ( شواهد )جمع

 است مفید باشد. ERWکاربر برای کسب رضایت کاربران از زمین در این جهت که این منطقه عاری از آلودگی مین/ 

 های عملی آینده است. شتری برای ایجاد اولویتت( اطالعات بی

 

 

 ها . توصیه5.2

 های زیر باشد:تواند دربردارنده توصیه گزارش شناسایی فنی می

 شده در طول مطالعه. با توجه به شواهد کشف SHA / CHAالف( تنظیمات با مرزهای 

 وجود دارد؛ و ERWب( پیشنهاد عمیق پاکسازی برای مناطق خاصی که در آن آلودگی مین / 

شود که برای مناطق های می های مجدد ازجمله ازاد سازی که شامل دارایی شده برای انجام فعالیت ج( منابع توصیه

 گرفته است.خاص مورداستفاده قرار می

 

 های شناسایی فنی . کاهش5.3

تمام تالشهای »ت کرد که توان آن را نشان داد و ثاب که ب زمین ممکن است از طریق کاهش آزاد شده باشد هنگامی

و استفاده از  ERWشده است /  به شناسایی، تعریف و حذف تمام وجود و سوءظن از وجود مین به کار گرفته« معقول

 تالش بیشتر در رابطه با نتایج غیرمنطقی به نظر میاید.

تواند انتظار  منطقی می های کاربردی یابد الزم است که تالش برای زمینی که بتواند از طریق شناسایی فنی کاهش 

منظور انجام این  رود به شناسایی شواهدی از حضور آلودگی اگر آن را در حال حاضر بوده است نشان داده شود. به می

 ها و ادارات باید قادر باشند که نشان بدهند:  کار مقامات، سازمان

 الف( ارزیابی آلودگی مورد انتظار معقول بود است.

 ی فنی و روش کار مناسب برای ارزیابی پتانسیل آلودگی معقول بوده است.ب( تکنیکهای شناسای

ج( در مناطقی که در آن هیچ آلودگی پیدا نشده است میتوان به صورت منطقی و ارائه مدارکی برای نبودن آلودگی 

 شود.  ارزیابی

 باشد. NMASارزیابی، تصمیمات و اقدامات باید مطابق با الزامات مندرج در 
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 های معقولمه تالش. ه5.4

شده است و  است تا استفاده« تمام تالش معقولی»های شناسایی فنی در  شرایط برای آزادی زمین از طریق کاهش

در منطقه  ERWنفس باال است که هیچ شواهدی از معدن / آلودگی  توان آن را با اعتمادبه ازجمله بررسی و که می

 دهد. را توضیح می« تالش معقول تمام»بیشتر مفهوم  IMAS 07،11وجود دارد. 

 رود شامل و اما نه محدود به: هایی از تالش که منطقی در رابطه با شناسایی فنی انتظار می نمونه

 های آلودگی در منطقه عملیات. الف( تالش در جهت درک ماهیت و ویژگی

در برنامه شناسایی فنی و   دهد که عملکرد شناسایی فنی در برابر انواع خطرات مانیتور بررسی و ب( نشان می

 شده. عملیات منعکس

ریزی مناسب صورت گرفته، با استفاده از همه اطالعات در دسترس و  پ( ارائه شواهد موجود که برنامه

های  های آلودگی و همچنین عملکرد دارایی بررسی کننده درک درستی از ماهیت و ویژگی وتحلیل، منعکس تجزیه

 مختلف باشد.

ها و اطالعات مرتبط با فرآیند شناسایی  های مدیریت کیفیت مناسب نسبت به مردم، تجهیزات، روش ز تالشت( استفاده ا

 فنی

 وتحلیل و بررسی تمام اطالعات موجود. ث( گرفتن تصمیمات توسط افراد صالح و مجاز، بر اساس تجزیه

ریزی، عملیاتی، بررسی  های برنامه جنبهبر یک سیستم یکپارچه است که به تمام « همه ی تالشهای معقول»استفاده از 

 گیری متکی است. تالش کردن فقط در یک زمینه و تالش نکردن در بقیه زمینه ها زیاد خوشایند نیست و مراحل تصمیم

 

 . روش شناسایی فنی6

 . عمومی6.1

ها و  لف در سازمانگیری در سطوح مخت آوری اطالعات برای پشتیبانی از فرآیندهای تصمیم شناسایی فنی فرایند جمع

 را تأمین کند. 4.1است. هر دارایی و روش پیشنهادی برای شناسایی فنی باید الزامات بند  برنامه

کنیم، های مناسب نگاه می ها و روش کنند. وقتی به داراییهای بررسی مختلف مزایا و معایب مختلفی را ارائه می دارایی

گیری توجه کنند.  با دقت به اهمیت حفظ اطالعات برای حمایت از تصمیمریزان و اپراتورها باید مقامات، برنامه

طور  شود. بهگیری سطح باال می زیاد منجر به کیفیت باال و درنتیجه اعتماد، تصمیم احتمال اطالعات باکیفیت باال به

اطالعات در های فنی ممکن است از حفظ  خاص، تصمیمات کارآمد در مورد زمانی که برای متوقف کردن فعالیت

 مند شوند. ازآن عملیات برداشت موانع بهره مورد آنچه در آن در طول بررسی فنی پیدا شد و / یا پس

 های مختلف در نقش بررسی باید این موارد را در نظر بگیرند: ارزیابی عملکرد از دارایی

 ها.های ایمنی از دارایی الف( جنبه

 خطرناک را نشان خواهد داد. ها حضور یک آیتمکه دارایی ب( احتمال این

 های محیط اطراف است. پ( تا چه حد دارایی اطالعات مرتبط با موارد خطر و دیگر جنبه
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 دهد.تواند عملکرد بررسی فنی را انجام می ت( سرعت و هزینه است که با دارایی می

 وهوا. ها و آب زیست اطراف، زیرساخت ث( مناسب بودن دارایی در نور محیط

ای استقرار یک دارایی در نقش بررسی فنی باید برحسب مناسب بودن دارایی در برابر نوع خطر ارزیابی تصمیم بر

 .ثبت شود

 

 های بازرسی فنی . اعتباربخشی از دارایی6.2

طور خاص برای نقش مورد تائید شود. مناسب از چه نظر است،  های مورداستفاده برای بررسی فنی باید به دارایی

شده معتبر باشد. اعتباربخشی باید بر اساس شواهد از قابلیت دارایی در  ر برابر انواع خطرات مشخصدارایی باید د

دهد. نشانه ممکن است توسط دارایی به  نقش بررسی فنی، ازجمله احتمالی که آن را به وجود موارد خطر نشان می

که یکی از دارایی شرح زیر است تا  )مانند وقتیکه دارایی درروش تعریف و مورد تائید  تنهایی و یا وقتی دست آید و به

دهد،  های خود را نشان می عنوان دستگاه برداشت موانع، ازجمله قابلیت شود. استفاده از دارایی به دیگر( استفاده می

 طور جداگانه معتبر باشند. های منفجر باید بررسی شود و به حذف، از بین بردن و یا دستگاه

 

 مورد  بررسی  های ییدارابندی  . طبقه6.3

دهد اگر  هایی است که حضور اقالم خطرناک را نشان می های بررسی، ازنظر اطمینان نسبت به آن بندی دارایی طبقه

 ها وجود دارند، باید ترکیبی بر اساس موارد زیر باشد: آن

 دهنده حضور اقالم خطرناک الف( ارزیابی منطقی فرایند داشتن دارایی برای نشان

 شده در طول محاکمه و در جریان مداوم عملیات. آوری د جمعب( شواه

منظور انجام این کار باید  باگذشت زمان سطح اطمینان باید شواهد به میزان بیشتری از ارزیابی منطقی باشند. به

 های مختلف در آوری و گزارش اطالعات مربوط به عملکرد از دارایی موردنیاز باشد که اپراتورها ثبت کنند جمع

 برابر انواع خطرات مختلف در طول عملیات درست است و همچنین مورد اطمینان است.

 حساب تا تاریخ مورد عملکرد دارایی قرار گیرد. سطح اطمینان باید در سطوح مناسبی بررسی شود تا به

ی از دارایی نفس مختلف، مقامات ممکن است برای استفاده ترکیب های مختلف نشان سطح اعتمادبه که در آن دارایی

 نفس انتخاب کنید. قبول اعتمادبه منظور دستیابی به سطح تجمعی قابل به

 

 

 . هدفمند و بررسی سیستماتیک6.4

تا جایی که ممکن است، شناسایی فنی هدفمند باید به شناسایی فنی سیستماتیک ترجیح داده شود. در مناطق که در آن 

مند منطقه، به شکل تحقیقات سیستماتیک باید یک ارزیابی از نوع ممکن و باشد برای انجام تحقیقات هدف پذیر نمی امکان

 توزیع اقالم آلودگی که ممکن است وجود داشته باشد را منعکس کند.



IMAS 8.20 
  اولچاپ 

میالدی 2013 مارچ،  2متمم   

 

وتحلیل را  شناسایی فنی هدفمند باید اطالعات موجود در مورد حضور احتمالی از اقالم خطر را منعکس کند و تجزیه

 حساب بیاورد. ی درصحنه عملیات بهتری از آلودگ در زمینه وسیع

نفس در نتایج حاصل از شناسایی فنی، روش تحقیق باید برای کسب اطمینان  برای رسیدن به سطوح باالیی از اعتمادبه

 توسعه یابد:

-حساب می وتحلیل اطالعات موجود است و هر منطقه حائل مناسب را به الف( تعریف هر منطقه هدف بر پایه تجزیه

 آورد.

خطوط بررسی و یا مسیرها نباید قادر به گذر از طریق یک منطقه آلوده بدون شناسایی وحتی یک قطعه از شواهد ب( 

 باشد، اگردر واقع آلودگی درواقع وجود دارد.

های دو طرف یک منطقه آلوده  قدر بزرگ باشد بطوریکه بتوان دارایی پ( جدایی خطوط بررسی یا مسیرها نباید آن

 بررسی شود.

از شروع یک بررسی فنی سیستماتیک، برنامه ریزان باید یک بررسی از اطالعات موجود برای تعیین کردن قبل 

 انجام دهند:

 الف( آیا انجام بررسی هدفمند ممکن است؟

 تواند یک بررسی هدف را ممکن سازد.ای از اطالعات غیر فنی اضافی می آوری مجموعه ب( جمع

کردن هرگونه اطالعات در مورد انواع خطراتی بررسی شود که ممکن است در  روش شناسایی فنی باید برای منعکس

سایت موجود باشد و نوع و قابلیت دارایی بررسی در دسترس است. روش شناسایی فنی باید نسبت به زمین نیاز به 

نیاز برای ٪ در برخی موارد( ازنظر عرض، تنظیم و جدایی از هر خطوط تحقیقات و هرگونه مورد100تحقیقات )تا 

های دیگر تعریف شود. همه عملیات بررسی باید بارها موضوع بررسی مکرر بر اساس در  پیگیری توسط دارایی

سازی زمین  دسترس بودن شواهد جدید )و یا فقدان شواهد جدید( برای شناسایی فرصت برای رسیدن به اهداف پاک

 پذیر باشد. صورت مؤثر تا حد امکان به

 

 

 تیم بررسی های. نیازمندی7

شود، با استفاده از   شناسایی فنی باید توسط کارکنان صالح در انطباق با غالب استانداردهای ایمنی و عملیاتی انجام

 . باشد.NMASهای مورد تائید با الزامات  تجهیزات مناسب )معتبر که در آن مناسب( و مطابق با روش

های فنی مؤثر و کارآمد و شرکت  داشته باشند که شامل انجام فعالیت های شناسایی فنی باید منابع کافی و قابلیت راتیم

شود. عملیات شناسایی فنی باید موضوِع مدیریت کیفیت کردن در ارتباط با مقامات محلی و سایر اشخاص ذینفع می

 کند. راهنمایی بیشتری را فراهم میIMAS 07.40 داخلی و خارجی باشد. 
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 . مستندات8

سازی  شده جزء ضروری ترین قسمت از فرایند پاک آوری، ثبت و گزارش ط تیم شناسایی فنی جمعاطالعاتی که توس

شده در طول شناسایی فنی ضعیف است، یا اگر داده باکیفیت باال  آوری ها یا اطالعات جمع زمین است. اگر کیفیت داده

خواهد بود و ممکن است اعتبارش را  ازآن روند انتشار زمین ناکارآمد شده است، پس صورت ضعیف ثبت و گزارش به

 نسبت به ذینفعانش دست بدهد.

کننده کیفیت موردنیاز و  ها و ادارات باید اطمینان حاصل کنند که مدارک شناسایی فنی برآورده مقامات، سازمان

های  جنبه از QCو  QAهای مدیریت کیفیت مناسب )ازجمله  کننده نیازهای اطالعاتی همه کاربران باشد. سیستم منعکس

وتحلیل اطالعات مربوط به شناسایی فنی  آوری، ضبط، گزارش و تجزیه اطالعات( باید تأسیس و اجرا در رابطه با جمع

های بررسی، اطالعات و مستندات باید موردبررسی و اقدام اصالحی و  را انجام میدهند. هر کاستی در کیفیت فنی داده

 .پیشگیرانه مناسب در نظر گرفته شده باشد

ازآن داشته باشند  های شناسایی فنی باید فرصت مقایسه نتایج حاصل از شناسایی فنی خود را با هرگونه اطالعات پستیم

 شده است. که ناشی از پاکسازی و یا دیگر مداخالت فنی داده

لیاتی را شده باشد. این گزارش باید تصمیمات عم تعریف NMASفرمت گزارش مورداستفاده درشناسایی فنی باید در 

گیری بوده را شناسایی کند. شواهد  در طول مطالعه فنی تعریف کند و همچنین  شواهدی را که مبنایی برای تصمیم

آمده از یک شناسایی فنی ممکن است در یک گزارش بررسی خالصه شود، اما همه شواهد اولیه باید توسط یک  دست به

 مرجع مناسب حفظ و حفاظت شوند.

های مدیریت اطالعات  آوری و ثبت شوند. در صورت امکان، استفاده از سیستم مند جمع ای نظام شیوهاطالعات باید به 

 IMASتوان در  صورت استاندارد و ثابت و سیستم اطالعات جغرافیایی باشد. ارشاد در مدیریت اطالعات را می باید به

 یافت. 05،10

مورداستفاده قرار گیرد و نقطه مرجع،  ERWیی آلودگی مین/منظور نشان دادن میزان شناسا نقشه محل سکونت باید به

شده و یا روی  صورت الکترونیکی ثبت توجه را مشخص کند. اطالعات باید به های قابل نقاط دیدنی و یا دیگر ویژگی

ر های توپوگرافی اطالعات دردیابی باشد. اگر نقشه شده و قابل ای مشخص یک نقشه توپوگرافی، یک تصویر ماهواره

 شده باشد. شده ثبت های تهیه دسترس نیست باید در نقشه

شناسایی کند. سایر اطالعات مربوطه برای کمک به  ERWهای دارای آلودگی مین / های دقیق باید تمام مکان نقشه

 برنامه ریزان، تحلیلگران و تصمیم گیران باید گنجانده شود.

اسناد و مدارک موردنیاز برای تحویل به سازمان برای انجام شده در طول بررسی فنی باید بخشی از  اطالعات ثبت

 سازی نهایی زمین تشکیل شود. های فنی بیشتر و یا برداشت موانع و برای پاک بررسی
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 . مسئولیت و تعهدات9

 روبی . سازمان ملی مین9.1

 NMAA :باید 

 مین را توسعه دهد.الف( استانداردهای ملی برای شناسایی فنی سازگار با سیاست آزادسازی ز

 صورت مناسب برای به عهده گرفتن شناسایی فنی ب( سازمانی به

 هایی برای شناسایی فنی ازجمله:سازی و انتشار استاندارد و دستورالعمل پ( آماده

 شده. های اعمال نامه ( تضمین کیفیت و کنترل کیفیت برای قراردادهای شناسایی فنی و موافقت1 

 ایی فنی( مدارک برای شناس2 

 های موضعی. ( دقت موردنیاز برای داده3 

های کاری  ها  و برنامه سازی سفارش شده از طریق فرایند شناسایی فنی برای آماده آوری پ( استفاده از اطالعات جمع

 ساالنه و برای بهبود درک کلی از ماهیت و شکل آلودگی.

د مشغول به شناسایی فنی و جامعه محلی، مطابق با ت( تعریف مسائل مسئولیت مربوط به اپراتور پاکسازی، افرا

 قوانین ملی

 سازی زمین از شناسایی فنی. ت( نظارت بر کیفیت خروجی پاک

 

 

 روبی . سازمان مین9.2

 سازمان باید برای شناسایی فنی موارد زیر را انجام دهد:

 انجام شناسایی فنی. روبی یا معادل آن( مجوز رسمی موردنیاز برای ، مرکز مینNMAAالف. کسب )از 

ب. استانداردهای ملی برای شناسایی فنی را اعمال کند. در صورت عدم وجود استانداردهای ملی، این سازمان باید 

 صورت مشخص اعمال کند. گونه استانداردهایی را در قرارداد یا موافقت خود به و یا این IMASاستانداردهای 

 ندارد برای اجرای بررسی فنی.های عملیاتی استا پ. توسعه دستورالعمل

 عنوان مستندات بررسی فنی موردنیاز. آوری اطالعات الزم به ت. جمع

 های انجام شود. های موردبررسی به سازمان انجام پیگیری در فعالیت ث تا جای ممکن تحویل رسمی از سایت

شود؛ و گرم. ادل آن انجام مییا اقدام علیه مین مشخص مرکز یا مع NMAAج. حفظ و مستندسازی موجود که توسط 

دهد در مورد همه تصمیمات اتخاذشده در چ. مشورت نزدیک با همه مردان و هم زنان از جوامع تحت تأثیر قرار می

 است. شده طول بررسی فنی انجام
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های بیشتری را بپذیرد. این کار یا نهادی شبیه به آن، این سازمان باید مسئولیت NMAAدر صورت وجود غیبت 

تراز با آن و در غالب استانداردی  و مرکز اقدامان مین و یا هم NMAAشامل کشور میزبان در زمان استقرار یک 

 شود که شامل اطمینان کیفی و کنترل کیفی است.برای بررسی تکنیکی می

 

 

 )اصلی( منابع Aضمیمه 

ت این بخش از استاندارد را تشکیل شود که در سرتاسر متن است، مقررامستندات اصلی در ادامه شامل مقرراتی می

-کدام از این انتشارات انجام نپذیرفت. بهر حال بخش دهد. در مورد تاریخ منابع، اصطالحات بعدی، یا بازبینی، هیچمی

های اخیر مستندات کارگیری بیشتر ویرایش های موردبحث بر پایه این بخش از استانداردها تشویق به بررسی احتمال به

 IECو  ISOشده است. اعضاء  د. در مورد منابع بدون تاریخ، آخرین ویرایش مستندات اصلی به کار گرفتهکناصلی می

 را انجام دادند. ENیا  ISOنام صحیح  ثبت

 شرایط و تعاریف. IMAS 04.10الف( 

 روبی. های مین اعتباربخشی سازمان IMAS 07.30ب( 

 روبی. مانیتورینگ سازمان مین IMAS 07.40پ( 

 شناسایی عمومی IMAS 08.10ت( 

 شناسایی فنی. IMAS 08.20ث( 

 پاکسازی و آزاد سازی IMAS 09.10 ج( 

 آزاد سازی در منطقه نبرد IMAS 09.11خ( 

 مین یابیIMAS 05.10ح(  

 اسناد پس برداشت موانع. IMAS 08.30د( 

 .ERWگذاری خطرات مین و  عالمتIMAS 08.40ذ( 

 بازرسی زمین پاک  IMAS 09.20ر( 

 افزار مکانیک نرم IMAS 09.50ز( 

 

ای از تمام منابع مورداستفاده در این نسخه GICHDآخرین نسخه / ویرایش از این منابع باید مورداستفاده قرار گیرد. 

 GICHD، راهنما و مراجع توسط IMASنام از آخرین نسخه / نسخه از استانداردهای  دارد. ثبتاستاندارد را نگه می

 /( مطالعه شود.http://www.mineactionstandards.org) IMASسایت  تواند در وب می شود وحفظ می
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 ثبت اصالحات

 IMASمدیریت اصالحات 

دهد، اما این مانع از ایجاد اصالحات ساله موردبررسی قرار می صورت سه استانداردهای رسمی را به IMASسری 

 شود.وری و یا برای مقاصد سرمقاله نمی ی و بهرهساله به دالیل ایمنی عملیات در درون این دوره سه

شده در  شود تعداد و تاریخ و جزئیات عمومی از اصالح نشان دادهایجاد می IMASهمانطوریکه اصالحات برای این 

ترکیب تعداد »تحت تاریخ نسخه از عبارت  IMASجدول زیر آورده شده است. اصالحات نیز در صفحه ای از 

 شود. نشان داده می« 1ندگان( اصالحیه )بازدیدکن

شده صادر شود.  صورت تکمیل که به اتمام میرسد نسخه جدید ممکن است به IMASپس از بررسی رسمی هر 

اصالحات تا تاریخ نسخه جدید خواهد بود که در نسخه جدید گنجانیده شده و در جدول ثبت اصالح واردشده است. ثبت 

 د تا زمانی که بررسی بیشتر انجام گیرد.ازآن دوباره شروع خواهد ش اصالحات پس

قرار  www.mineactionstandards.orgدر  IMASسایت  هایی که بر روی وب در نسخه IMASاصالح اخیراً 

 داده خواهد شد.
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