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

(  مرتبا IMASانداردهای بین المللی عملیات مین )که است

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 

اطالع حاصل  action.orghttp://mineبه 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 

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

دایره عملیات سازمان ملل ) که نماینده این سازمان بوده( 

 ممنوع می باشد.

 فروش این سند ممنوع است.
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300 Madison Avenue, M11023, 
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 ( 5 252) 369 2937 فکس:

http://mineaction.org/


 

IMAS 04.10 
 چاپ دوم

 (3102اردیبهشت  6)متمم 

 

3 

 

اتیمحتو  
 

 5 ....................................................... فهرست واژگان، تعاریف و اختصارات اقدام علیه مین

دامنه.     1  ................................................................................................................ 5 

ها مرجع و منابع.    3  .................................................................................................. 5 

اختصارات و تعاریف لغات،. 2  ..................................................................................... 6 

   ثبت اصالحیه  .......................................................................................34

   

 

  

 

 

 

 



 

IMAS 04.10 
 چاپ دوم

 (3102اردیبهشت  6)متمم 

 

4 

 

 پیشگفتار
استاندارد های بین المللی پاکسازی بشر دوستانه ابتدا در ژوئیه 

دی توس  گروههای کاری در یک کنفرانس بین المللی در میال 6991سال 

.در این راستا معیارهایی برای تمامی پیشنهاد گردیددانمارک 

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

اصول مطرح  6991از پاکسازی مورد توافق قرار گرفت. در اواخر سال 

به ثبت سازمان ملل  رپرستیسشده در دانمارک توس  کادری به 

و استاندارد های بین المللی برا ی عملیات های پاکسازی    ,  رسیدند

 ماه. نسخه اول این استاندارد ها دربشر دوستانه  پایه ریزی شد

  ) UNMASتوس  دایره عملیات مین سازمان ملل متحد )6991مارس 

 منتشر گردید.

 

ونه ایی بس  یافته اند این استانداردها ازآن زمان تاکنون به گ

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

رسیدگی و کمک رسانی به قربانیان را در برگرفته و تغییراتی که 

اعمال میگردد را  و قواعد کاریدر شیوه های عملیاتی ،عملکردها 

منعکس می نماید.استاندردهای فوق الذکر بازنویسی شده و اکنون 

 نامیده میشوند.(  IMAS)نداردهای بین المللی عملیات میناستا

سازمان ملل مسولیت کلی ترغیب ،تشویق و توانمند سازی مدیریت 

تدوین وحفظ موثر و کارامد  برنامه های عملیات مین از جمله 

استانداردها را بر عهده دارد.  بنابراین دایره عملیات مین 

 (ت که مسولیت تدوین و حفظسازمان ملل ، بخشی از این سازمان اس
IMAS ) .را بر دوش خود حمل میکند IMAS  با همکاری و مساعدت مرکز

  نوشته می شود. GICHD))بین المللی مین زدایی بشر دوستانه ژنو 

 

توس  کمیته های فنی قوانین  آماده سازی، بازبینی و بازنگری این

تی انجام و با حمایت سازمان های بین المللی، دولتی و غیر دول

آخرین نسخه هر استاندارد به همراه اطالعات  عملکرد می گیرد.

کمیته های فنی  را میتوان با مراجعه به تارنمای اینترنتی ذیل 

 .    http://www.mineactionstandards.org  بدست آورد:

 

( حداقل هر سه سال IMASیات مین )استانداردهای بین المللی عمل

عملیات مین و همچنین     یکبار  جهت انعکاس قواعد و عملکردهای

اعمال تغییراتی که در مقررات و ملزامات بین المللی ایجاد 

 بازنگری قرار می گیرند. میگردد، مورد

 

 

 

http://www.mineactionstandards.org/
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 اقدام علیه مین، تعاریف و اختصارات واژگانفهرست 

 دامنه.     1

ها  دهد. اگر دو یا چند تعریف متداول باشد، هر دوی آن را ارائه می اقدام علیه مین، تعاریف، و اختصارات مورد استفاده در ها واژهای از  الصهاین فهرست خ

 در این فهرست ارائه شده است.

تعاریف بسته به زمان، تاریخ مربوط به  افزوده شود. به منظور مرتب کردن IMASتعاریف جدیدی به این  و یا  نکته: تعاریف ممکن است تغییر کرده،

ول مورخ ا IMAS 04.10های دیگر در چاپ دوم  در پرانتز و زیر کلمۀ مورد نظر آورده شده است. تعریف,هایی که تغییر کرده  های جدید یا تعریف تعریف

 آورده شده است. 3002ژانویه 

 ها منابع و مرجع.    2

دار،  دهند. مراجع تاریخ یطی است که از طریق ارجاع در این متن، مقررات این بخش از استاندارد را تشکیل میاسناد نرماتیو زیر شامل مقررات و شرا

 شود درخواست میاز طرفین قرارداد  ,با این حال  بر اساس این بخش از استاندارد شود. ضمیمه متعاقب آن، یا بازبینی هریک از این انتشارات را شامل نمی

شود را بررسی کنند. مراجع بدون تاریخ، به آخرین چاپ سند نرماتیو ارجاع داده  های اسناد نرماتیوی که در ادامه ذکر می یری آخرین چاپامکان به کارگ که

 شود. اعضای  می

 ISO وIEC  مدعی ثبت و رجیسترISO  یاEN :معتبر حال حاضر هستند 

a) IATG 01.40نامه، اختصارات و تعاریف؛  ، واژه 

b) ISO 3166 نمایندۀ نام کشورها؛، کد 

c) ISO 9000:2000اصول و واژگان؛ –های مدیریت کیفیت  ، سیستم 

d) ISO 14000:2004ملزومات به همراه راهنمای استفاده؛ –های مدیریت محیط زیست  ، سیستم 

e) ISO 10241سازی و ترکیب کلی؛ آماده –المللی  ؛ استانداردهای اصطالحات بین 

f) ISO Guide 51آنها در استانداردها؛ ستورعمل لحاظ کردند –های ایمنی  ، جنبه 

g) ISO/IEC Guide 2واژگان عمومی؛ –های مربوطه  ، استانداردسازی و فعالیت 

h)  بخشنامهISO/IEC المللی؛ شناسی توسعه و تدوین استانداردهای بین بخش دوم، روش 

i)  بخش سوم بخشنامهISO/IECالمللی؛ نویس استانداردهای بین ، قوانین ساختار و پیش 

j) تاب راهنمای استانداردهای کISOکمیت و واحدها؛ ، 

k) OHSAS 18001:1999مشخصات؛ –های مدیریت ایمنی و سالمت شغلی  ، سیستم 

l) OHSAS 18002:2000سازی  دستورعمل پیاده –های مدیریت ایمنی و سالمت شغلی  ، سیستمOHSAS 18001؛ 

m) ILO R164 – ؛1321های سالمتی و ایمنی شغلی  توصیه 

n) ILO C155 –  ؛1321کنوانسیون سالمت و ایمنی شغلی 

o) AAP-6نامه و تعاریف ناتو؛ ، واژه 

p) نامه تخصصی  واژهAOP 38واژگان و تعاریف ایمنی مهمات؛ ، 

q) ( کنوانسیون منع مین ضد نفرAPMBC؛) 

r) کنوانسیون سالح ( های متعارف خاصCCW پروتکل اصالح شدۀ ،)II  و پروتکلV؛ 
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s) کنوانسیون مهمات خوشه ( ایCCM؛ و) 

t)  های اقدام علیه مین. دستورعمل جنسیتی برنامه –ملل متحد 

 لغات، تعاریف و اختصارات. 3

 (2002) ای متروک  مهمات خوشه       0.2

ها را جا  که آن فردیاند، و دیگر تحت کنترل  که مورد استفاده قرار نگرفته و جا گذاشته یا رها شده هستند ای یا مهمات انفجاری کوچکتری مهمات خوشه

 (CCMستند. این مهمات ممکن است برای استفاده آماده بشود یا نشود.  )گذاشته نی

 (2002) (AXO) مواد منفجرۀ متروک       3.2

و دیگر تحت کنترل  فاده نشده، جا گذاشته یا رها شده استکه در طول درگیری مسلحانه توسط یکی از طرفین درگیری است گفته میشود ای مواد منفجرهبه 

گذاری، و مسلح بکنند یا به شکل دیگری برای استفاده آماده کنند یا  باشد. مواد منفجرۀ متروک را ممکن است آماده، چاشنی میکه آن را جا گذاشته ن فردی

 (CCW protocol Vنکنند. )

 (2002) پذیرش       2.2

های اقدام علیه مین  ای استفاده در برنامهاذعان رسمی اسپانسر یا نمایندۀ منتخب اسپانسر مبنی بر این که تجهیزات با الزامات بیان شده مطابقت داشته و بر

 . پذیرش ممکن است با اخطارهای مهمی همراه باشد.مناسب است

 خط دسترسی       3.2

 کند. ۀ الزم را فراهم میبه منطقه یا نقط ایمنگذرد و حرکت  که از میان منطقه خطری که قبال پاکسازی شده میگفته میشود معبر مشخصی به 

 حادثه       3.2

 شود. موجب آسیب میرویدادی نامطلوب که 

  OHSAS 18001:1999نکته: برگرفته از تعریف 

 (2002) مجوز رسمی       6.2

های اقدام علیه مین به صورت  ریزی، مدیریت و انجام عملیات فعایت رسما صالحیتدار و قادر به برنامه ,از طریق آن سازمان اقدام علیه مین است روندی

 شود. ایمن، موثر و کارآمد شناخته 

المللی مانند ملل متحد یا نهادهای  های بین دهد. سازمان نهادی خواهد بود که مجوز رسمی را ارائه می NMAA های اقدام علیه مین، اکثر برنامه نکته: برای

 دهند. های مجوز رسمی را ارائه می طرحای نیز  منطقه

ها اعطاء  را به سازمان ISO 9000 مه یا ثبت" را که گواهینامهنهادهای "صدور گواهینا اعتباربخشی"نهاد "یک این است که  ISO 9000نکته: کاربرد 

 باشد که در جامعه اقدام علیه مین به خوبی درک شده است. می فوقکامال متفاوت بوده و براساس تعریف اصلی  IMASاین کاربرد در  .کند کنند معتبر میمی

 نهاد اعتباربخشی       3.2

 المللی است. سازی سیستم اعتباربخشی بین مسئول مدیریت و پیاده و است، NMAAمعموال جزئی از  به سازمانی گفته میشود که 

 حمایت        3.2

 ERWها و  ( به حمایت، و توصیه عمومی یا تبلیغات مثبت با هدف رفع، یا حداقل کاهش، ریسک و تاثیر مینadvocacyدر متن اقدام علیه مین، این واژه )

 اشاره دارد.

 (2002) نامه توافق       3.2

 باشد. شامل همۀ اجزای مهم قرارداد میاست که  نامه برای قرارداد. توافقی جایگزین  واژه

 نکته: این تعریف در معنای حقوقی است.



 

IMAS 04.10 
 چاپ دوم

 (3102اردیبهشت  6)متمم 

 

7 

 (2013) های معقول و منطقی همۀ تالش       01.2

ها /  ک به وجود مینیا مشکو مین از وجود شده های آلوده یا پاکسازی دسازی منطقهبل قبول تالش برای شناسایی و سنحداقل سطح قااین کار برای  تعیین 

ERW شود که منابع اضافی یا تعهد در رابطه با نتایج مورد نظر غیرمعقول درنظر  های معقول به کار برده می همۀ تالش که وقتیشود.  در نظر گرفته می

 گرفته شود.

 II (APII)پروتکل اصالح شدۀ        00.2

رسان فرض شده یا آثار  های متعارف خاص که به شدت آسیب یت استفاده از اسلحهکنوانسیون منع یا محدود عبارت است از  II (APII)پروتکل اصالح شدۀ 

 . (CCW)ای دارند کورکورانه

های انفجاری و وسایل دیگر  ها، تله های وسیعتر مین مجموعهاستفاده از  فر غیرقابل ردیابی را ممنوع کرده وهای ضدن استفاده از همۀ مین ,این پروتکلنکته: 

ثبت و استفاده از  3کند. مادۀ  گذاری شده را وضع می های مین گذاری و نظارت منطقه الزامات عالمت ,5، مادۀ IMASمنظور  این . برایکند را کنترل می

ن و های می المللی میدان ها را، از جمله دستورعمل ثبت اطالعات و عالئم بین ضمیمۀ فنی دستورعملگذاری شده  های مین های مین و منطقه اطالعات میدان

 دهد.  گذاری شده را ارائه می مناطق مین

 افزار جنگ       03.2

 مراجعه شود به مهمات

 دستگاه ضد دستکاری       02.2

به آن متصل شده و یا زیر آن قرار گرفته و در صورت مداخله یا هرگونه دخالت عمدی در  ,برای حفاظت از مین که بخشی از مین بوده  است که  دستگاهی

 [APMBCکند.  ] مین آن را فعال می

 (APMBCکنوانسیون منع مین ضدنفر )       03.2

 کنوانسیون اتاوا

 (APMBCمعاهدۀ ممنوعیت مین )

دهد. برای این هدف اسناد  ها می ( را کامال ممنوع کرده، دستور به نابودی آنAPMsهای ضد نفر ) نکته: این معاهده استفاده، انباشت، تولید و انتقال مین

IMAS 5، مادۀ APMBC  الزامات نابودیAPMسازی الزم تحت این معاهده  جزئیات اقدامات شفاف 6کند. مادۀ  گذاری شده تعیین می را در مناطق مین ها

گذاری و اقدامات الزم برای اخطار و آگاهی به مردم محلی  گذاری شده یا مشکوک به مین کند که شامل اطالعات موقعیت مکانی مناطق مین را بیان می

 باشد. می

 (APMهای ضدنفر ) مین       03.2

 رساند. لول، مجروح کرده و یا به قتل میطراحی شده و یک یا چند نفر را معینی که برای انفجار با حضور، نزدیکی یا تماس شخص م

های ضد دستکاری  اند، و مجهز به دستگاه ، نزدیکی یا تماس وسایل نقلیه و نه شخص طراحی شده در صورت حضورکه برای انفجار  هستند هایی نکته: مین

 شوند. در نظر گرفته نمی APMبه دلیل این تجهیزات  هستند،

 تحقیقات کاربردی       06.2

 های بازار تحقیقاتی متمرکز بر مسائل به خوبی تعریف شده و فرصت

هزینه،  ای مانند شدهای است که به خوبی در پارامترهای تعریف  کارگیری فناوری در حل مسئله بهو  پذیری  ایجاد امکان تحقیقات کاربردینکته: هدف اصلی 

 زمان و ریسک آمده است.

 (2002) مسلّح       03.2

 به شروع / شلیک هستند. خط شده، با انرژی اعمال شده قادر گذاری به ای که همۀ عناصر چاشنی وضعیت مین یا مواد منفجره

 (2002) بازرسی )حسابرسی(       03.2

ها؛ قابلیت اطمینان اطالعات مالی و اطالعات دیگر؛  ؛ حفاظت از داراییهای مدیریت برای اطمینان از استفادۀ کارا و اقتصادی از منابع کنترل بسندگیارزیابی 

 های سازمانی. ها و پروسه اثربخشی مدیریت ریسک؛ و بسندگی ساختارها، سیستمهای مقرر؛  سازگاری با قوانین، قواعد و سیاست
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 (2002میدان جنگ )       03.2

باشد که  های دفاعی ها و موقعیت های قبلی جنگ، مکان شامل میدانژه ممکن است یافت شده است. این وا AXOو  UXOاز جمله  ERWای که در آن  منطقه

 اند.  ای یا هوابرد رها شده، شلیک یا انداخته شده افزارهای توپخانه جنگ

 (2002) (BACپاکسازی منطقه جنگی )       31.2

 شود. ها نمی پاکسازی سیستماتیک و کنترل شدۀ مناطق خطرناک که مخاطرات آن شامل مین

 (2002) معیار       30.2

گذاری شده به کار  روبی بشردوستانه، این واژه به نقطۀ مرجع ثابتی اشاره دارد که برای تعیین موقعیت خطر یا منطقۀ خطرناک ثبت شده و عالمت در متن مین

 رود. معموال این معیار باید در فاصلۀ کوتاهی خارج از منطقۀ خطر قرار داشته باشد. می

 ازۀ کافی به محیط منطقۀ خطرناک نزدیک باشد نیازی به معیار نیست.نکته: اگر نقطۀ مرجع به اند

33.2       Bomb Live Unit (BLU) (2002) 

 .BLU 97یا  BLU 26بخشی از نامگذاری نوعی مهمات فرعی مانند 

 (bombletبمب کوچک )       32.2

 مراجعه شود به مهمات فرعی

 تله انفجاری       33.2

، که عمدا برای ایجاد آسیب و جراحت کار گذاشته شود و به ظاهر با دستکاری شیئی بی ضرر یا غیر انفجاری، یا هر مادۀ دیگری ,انفجاری   ی  به وسیله 

 [AAP-6. ]تله انفجاری میگویند  شود فعال می ,معموال ایمن

 خط مرزی       33.2

 منطقۀ خطر. محوطه مسیر یا خط پاکسازی شده دور 

 (2002جعبه )       36.2

 ت.ها ایجاد شده اسMDDای چهارگوشه که برای جستجوی  محوطه

 تواند داشته باشد. های دیگری هم می است ولی اندازه  10m x 10mبه مساحت نکته: جعبه معموال 

 (2002منطقه توجیهی )       33.2

 روبی. که به وضوح قابل شناسایی باشد و اولین نقطۀ ورود به محل کار میناست روبی بشردوستانه، نقطۀ کنترلی  در متن مین

که برای مقاصد توجیهی کافی باشد، موقعیت  از میدان مین و سطح پاکسازی حال حاضر آن در مقیاسی بسایر بزرگاست  نکته: محوطۀ توجیهی شامل پالنی

ها(، و جایی  هایی که کار پاکسازی مین در حال انجام است و فاصله های اولیه، محوطۀ ذخیره مواد منفجره، محوطه )پارکینگ، کمک شامل مکانی نقاط کنترل

 دهد. شود را نشان می ه بازدیدکنندگان داده میکه تجهیزات ایمنی ب

 (burning site( )2002سایت سوزان )       33.2

 ای برای سوزاندن و نابود کردن مهمات و مواد منفجره. منطقه

mمحوطۀ کنسل شده؛ زمین کنسل شده )       33.2
2

( )2013) 

 ندارد. ERWی مین / هیچ آلودگکه اند  به نتیجه رسیده SHA/CHA فنیای تعریف شده که پس از جستجوی غیر محوطه

21.2       CCM (2002( )2002ای  نوانسیون مهمات خوشهک) 

CCM ای در این کنوانسیون به کمک به قربانیان، پاکسازی مناطق آلوده،  های جداگانه کند. ماده ای را ممنوع می استفاده، انباشت، تولید و انتقال مهمات خوشه

 انبارها پرداخته است. انهدامو 

20.2       CCW (2002( )1220های متعارف خاص  )کنوانسیون اسلحه 

 های متعارف دربارۀ اسلحه 1320کنوانسیون 
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دسامبر  31ای دارند و در  رسان فرض شده یا آثار کورکورانه که به شدت آسیبهای متعارف خاص  منع و محدودیت استفاده از اسلحه1320نکته: کنوانسیون 

های  به مین IIشود. پروتکل اصالح شدۀ  ها به اقدام علیه مین مربوط می رد. تنها دو مورد از آنبخش یا پروتکل دا 5اصالح شده است. این کنوانسیون  3001

 ( است.ERWدر رابطه با مسئلۀ بقایای انفجاری جنگ ) Vپردازد، و پروتکل  های انفجاری و وسایل دیگر می زمینی، تله

23.2       CEN (Committee European Normalisation) 

CEN ی اروپاست.کمیتۀ استانداردساز 

با نهادهای جهان و شرکای اروپایی آنهاست.  همچنین در ارتباط داوطلبانه در اروپا و فنیسازی  ارتقای هماهنگ عبارت است از CEN نکته: ماموریت 

خود را به نفع کاربران دهند که استمرار  ای را تشکیل می شود( مجموعه گفته می Europe Normalisationیا  ENها  استانداردهای اروپایی )که به آن

 کند. تضمین می

22.2       CWA توافق(  نامه کارگاهCEN( )2002) 

 کند. ها و افراد شناخته شده به عنوان مسئول محتوای آن را منعکس می اتفاق نظر سازمانکرده و  تدوین CENای که کارگاه  نامه توافقعبارت است از  

 کمیته صدور گواهینامه       23.2

های گواهینامۀ سازمان ملل  دستورعملرا با  GMAAمنصوب کرده تا به طور منظم سازگاری مولفۀ تاثیر پروسۀ   UNMASای که  کمیتهعبارت است از 

 های نظارت تضمین کیفیت سازمان ملل از میدان بررسی کنند.  مبتنی بر گزارش,

 مۀ آن توسط کمیتۀ صدور گواهینامۀ ملل متحد بستگی دارد.به گواهینا ,المللی توسط انجمن بین یک کشور خاص GMAAهای مولفۀ تاثیر  نکته: پذیرش یافته

 (2013پاکسازی )       23.2

از یک منطقۀ خاص و  ERWها یا  همۀ خطرهای مین رفعکه برای تضمین برداشتن و / یا  اشاره دارددر متن اقدام عیله مین، این واژه به کارها و اقداماتی 

 شود. تا عمقی مشخص انجام می

mن پاکسازی شده )منطقه پاکسازی شده؛ زمی       26.2
2

 ( )2013) 

 مشخص تا عمقی معین پاکسازی شده باشد. ERWهمۀ خطرهای مین و  رفعای تعریف شده که با برداشتن و / یا  منطقه

 مسیر )خط( پاکسازی شده       23.2

 مسیر ایمن

المللی زمیِن پاکسازی شده ایمن و  دهای بینبنا به استاندار برای هر مسیری غیر از مسیر مرزی که توسط تیم جستجو یا پاکسازی واژه ای است عمومی که

تواند شامل مسیرهای دسترسی خارج از منطقۀ خطر یا مسیرهای عبور / تایید و بررسی درون منطقۀ خطر  . این مسیر میبه کار میرود پاکسازی شده باشد

 باشد.

 (CBU)ای  واحد بمب خوشه       23.2

 [AAP-6کننده و مهمات فرعی. ] ذخیرۀ مصرفی هواپیما متشکل از یک توزیععبارت است از  

های تکه  های نفوذی )تخریب راهرو(، بمب بمبتواند مین )ضد نفر یا ضدتانک(،  کند که این مهمات می ها را پخش می بمبی که شامل مهمات فرعی است و آن

 تکه شونده و غیره باشد.

 (2002ای ) مهمات خوشه       23.2

قرار  ERWای در تعریف کلی  مهمات خوشه ,فنیباشد. از دیدگاه  می CCMسی و طبق تعریف ای برای مقاصد سیا تعریف زیر از مهمات خوشهنکته: 

 گیرند. می

کیلوگرم بوده و این  30شود که برای پخش یا آزاد کردن مهمات فرعی انفجاری طراحی شده که هریک کمتر از  ای به مهمات متعارفی گفته می مهمات خوشه

 (CCMند. )مهمات فرعی انفجاری را در خود دار

 باشد: این مهمات شامل موارد زیر نمی

a)  ،بازی و کاه طراحی شده باشد؛ یا مهماتی که منحصرا برای نقش دفاع هوایی طراحی  فشفه و آتشمهمات یا مهمات فرعی که برای انتشار منور، دود

 شده باشد؛
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b) باشد؛ مهمات یا مهمات فرعی که برای تولید آثار الکتریکی یا الکترونیکی طراحی شده 

c) های زیر را دارا باشد: های ناشی از مهمات فرعی منفجر نشده همۀ ویژگی مهماتی که برای پیشگیری از آثار کورکورانه در منطقه و ریسک 

d)  مهمات فرعی انفجاری باشد؛ 10هر مهماتی که شامل کمتر از 

e)  کیلوگرم باشد؛ 9وزن هر مهمات فرعی انفجاری که بیش از 

f) ی که برای ردیابی و درگیری با یک شئ هدف طراحی شده باشد؛هر مهمات فرعی انفجار 

g) هر مهمات فرعی انفجاری که به مکانیزم خودنابودگر الکترونیک مجهز باشد؛ 

h) ساز الکترونیک باشد. هر مهمات فرعی انفجاری که مجهز به خودخنثی 

 (2002ای ) محوطۀ آلوده به مهمات خوشه       31.2

 (CCMای باشد. ) کوک به آلودگی با بقایای مهمات خوشهای که آلوده یا مش محوطهعبارت است از 

 همکاری       30.2

 رود. می در متن تدارکات تجهیزات اقدام علیه مین، این واژه به فعالیتی اشاره دارد که تنها برای خرید تجهیزات مشترک دو یا چند سازمان به کار

 (COTSافزار تجاری آماده ) نرم       33.2

گیرد و به غیر از اصالحات جزئی  کننده در دسترس قرار می ن، این واژه به تجهیزاتی اشاره دارد که مستقیما از تولیددر متن تدارکات تجهیزات اقدام علیه می

 نیاز به هیچ کار تکمیلی دیگری پیش از وارد کردن به سیستم ندارد.

 مشترکات       32.2

ها و / یا تجهیزات مشترکی  روش از ها ایی از افراد یا سازمانه گروهدر آن در متن تدارکات تجهیزات اقدام علیه مین، این واژه به وضعیتی اشاره دارد که 

 کنند. استفاده می

 ارتباطات اجتماعی       33.2

 (3003اقدام علیه مین ) اجتماعی ارتباطات

ای  ، خلق رابطهERWها و  برای تبادل اطالعات دربارۀ وجود و تاثیر مین ERWدیده از مین /   ارتباط با زنان و مردان اجتماعات آسیبعبارت است از 

های جوامع مختلف در  های کاهش ریسک. هدف از ارتباطات اجتماعی تضمین این امر است که نیازها و اولویت گزارشی با برنامۀ اقدام علیه مین و استراتژی

 سازی و نظارت عملیات اقدام علیه مین قرار دارد. ریزی، پیاده مرکز برنامه

کند  روبی( دخیل می گیری )قبل، بعد و طی مین بادل اطالعات بوده و زنان، مردان، پسران و دختران را در پروسۀ تصمیمنکته: ارتباطات اجتماعی بر اساس ت

های  کنندۀ حداکثر مشارکت در همۀ بخش جامع، متمرکز بر جامعه و تضمین,های اقدام علیه مین  های اقدام علیه مین تعیین شود. به این ترتیب برنامه تا اولویت

 شود. ها می نظارت و ارزیابی مشترک پروژه ،سازی ریزی، پیاده ماع است. این مشارکت موجب برنامهاجت

کند. این ارتباطات برای  امنیتی موقت خاصی است که تغییر رفتار اجتماعی و فردی را ترویج میهای  نکته: ارتباطات اجتماعی همچنین برای تدوین استراتژی

 شود. رفعافراد و جوامع است تا زمانی که خطر بر  ERWها /  کاهش تاثیر مین

 سازگاری و تطبیق       33.2

در همان محیط بدون  در متن تدارکات تجهیزات اقدام علیه مین، این واژه به قابلیت دو یا چند جزء یا جزء فرعی از تجهیزات یا مواد برای وجود یا عملکرد

 اشاره دارد. تداخل دو طرف

 تدوین مفهوم       36.2

 اولیه است. SONۀ تدارکات، که شامل دورۀ ظهور ایده برای اولین مرحله در پروس

 (CHA( )2013منطقۀ خطرناک تایید شده )       33.2

 وجود دارد. ERWبر اساس شواهد غیر مستقیم وجود مین /  ERWای که در آن تردید معقولی برای آلودگی مین /  منطقه
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 (2002منطقۀ آلوده )       33.2

 شناخته شده یا مشکوک به آلودگی است. ERWمین و یا  دارایاشاره دارد که  ای در متن اقدام علیه مین، این کلمه به منطقه

 (2002قرارداد )       33.2

 .آور حقوقی با شرایط خاص بین دو یا چند نهاد که در آن قول به انجام کاری در قبال نفعی ارزشمند وجود دارد  توافق رسمی و الزامعبارت است از 

 (2002پیمانکار )       31.2

که  ی)دولتی، غیردولتی یا نهاد تجاری( که برای انجام فعالیت اقدام علیه مین با آن قرارداد بسته شده باشد. به سازمان قابل اطمینان هر سازمانعبارت است از 

زای انجام اج پروسۀ های دیگری که پیمانکار اصلی وارد ها یا طرف سازمانشود.  تحت قرارداد مسئول انجام کل قرارداد است "پیمانکار اصلی" گفته می

 مالک اصلی. نهخوانند. پیمانکاران فرعی در قبال پیمانکار اصلی مسئولیت دارند و  کند را "پیمانکار فرعی" می قرارداد کلی می

 (2002نقطه یا منطقۀ کنترل )       30.2

 شوند. روبی استفاده می همۀ نقاط یا مناطقی که برای کنترل حرکات بازدیدکنندگان و کارکنان در محل کار مین

 صرفگی مقرون به       33.2

 ارزیابی تراز بین عملکرد سیستم و هزینه کلی عمر آن.

 (2002المالی )هزینه به اضافۀ سود( ) قرارداد راس       32.2

گیرد و مبلغی اضافی به صورت یکجا یا  شود را باز پس می هایی که در اجرای مقیاس خاصی از کار متحمل می قراردادی که در آن پیمانکار همۀ هزینه

 کند. های بازپس گرفته را دریافت می درصد ثابتی از هزینه

 (2002عدم تطابق بحرانی )       33.2

1.0mعدم تطابق واحد 
2

 کند: دو نوع عدم تطابق بحرانی را مشخص می IMASاز زمین طی بازرسی از نظر ملزومات پاکسازی مذکور.  

a)  کشف مین یاERW؛ و 

b) های بحرانی دیگر به تعریف  عدم تطابقNMAA. 

 زدایی آلودگی       33.2

 (.MDDشوند. )تعریف فقط برای استفادۀ  سازی تست میدانی استفاده می های تست، ابزار و وسایلی که هنگام آماده لودگی نامطلوب از آیتمپروسۀ رفع آ

 (2002احتراق )سوزش( )       36.2

سوخت الیۀ بعدی مادۀ سرد را  دهد ]مواد داغ در حال یابد شرح می فنی که احتراق مادون صوتی را که معموال با رسانایی حرارتی انتشار می است  ای واژه

 [.(AOP 38)زند  داغ کرده، آتش می

 (2002زدایی ) نظامی       33.2

ها در  آن کردن های نظامی پیش از آزاد ضروری برای آیتم است ای زدایی مرحله سازی پتانسیل نظامی مهمات. نظامی عمل رفع یا خنثیعبارت است از 

 (.AOP 38محیطی غیرنظامی )

 سازد. ها نامناسب می برای قصد و هدف اصلی آن ای که مهمات را پروسه

 (2002روب ) مین       33.2

 روبی. روبی در محل کار مین های مین مرد یا زنی تعلیم دیده و استخدام شده برای انجام فعالیت

 روبی مین       33.2

 روبی بشردوستانه مین
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گذاری، سندسازی پس از  برداری، پاکسازی، عالمت ، نقشهشود، از جمله جستجوی فنی می ERWها و  هایی که موجب رفع خطر مین فعالیتعبارت است از 

ها، NGOهای مختلفی انجام شود، مانند  روبی ممکن است توسط سازمان مین پاکسازی، ارتباطات اجتماعی اقدام علیه مین و تحویل زمین پاکسازی شده.

 تواند اضطراری یا تکوینی باشد. روبی می های ملی اقدام علیه مین یا واحدهای نظامی. مین های تجاری، تیم شرکت

 شود. روبی لحاظ می تنها یک قسمت از پروسۀ مین ERW، پاکسازی مین و IMASنکته: در استاندارد و دستورات 

 روبی یکی از اجزای اقدام علیه مین است. ، مینIMASنکته: در دستورات و استانداردهای 

 روبی بشردوستانه قابل جایگزینی هستند. روبی و مین ، واژگان مینIMASنکته: در دستورات و استانداردهای 

 روبی حادثۀ مین       61.2

 حادثۀ مین(. مرجع )همان ERWروبی با خطر مین یا  ای در محل مین حادثه

 روبی برنامۀ پاسخ به حادثۀ مین       60.2

ه را از محل به مرکز درمانی یا جراحی که جزئیات روند خارج کردن قربانی حادث ,روبی ای مستند و ثبت شده برای هر محل مین برنامهعبارت است از 

 کند. مناسب مشخص می

 (2002روبی ) ماشین مین       63.2

 شود. روبی استفاده می در متن اقدام علیه مین، این واژه به واحدی از تجهیزات مکانیکی اشاره دارد که در عملیات مین

 وربی اتفاق مین       62.2

 اق مین(.اتفمرجع )همان  ERWروبی با خطر مین یا  اتفاقی در محل مین

 روبی سازمان مین       63.2

روبی ممکن است پیمانکار اصلی،  روبی باشد. سازمان مین سازی پروژۀ مین ، نظامی یا تجاری( که مسئول پیادهNGOهر سازمانی )دولتی، عبارت است از 

 پیمانکار فرعی، مشاور، یا عامل باشد.

 (2002روبی ) زیر واحد مین       63.2

صالحیت دارد، مانند  و روبی از پیش تعیین شده ، با هر اسمی، که برای عملیات و اجرای یک یا چند فعالیت مینروبی جزئی از سازمان مینعبارت است از 

 .MDDهای  یا استفاده از تیم EODجستجوی فنی، پاکسازی دستی، 

 (2002روبی ) کارگر مین       66.2

 کنند. روبی کار می همۀ کارکنان، زن و مرد، که در محل مین

 (2002روبی ) محل کار مین       63.2

 شود. روبی در آن انجام می های مین هر محیط کاری که فعالیت

ها  مین انهدامدفع متمرکز که برای های  شود، از جمله محل انجام می EODهای  هایی است که جستجو، پاکسازی و فعالیت روبی شامل محل های مین نکته: محل

 شوند. ده میاند استفا که در عملیات پاکسازی شناسایی و برداشته شده ERWو 

 شود. و مناطق خطرناک انجام می ERWها و  جستجوی عمومی که برای شناسایی خطر مین عبارت است ازروبی  نکته: جستجو، در رابطه با محل مین

 (dmlتخریب )       63.2

 (.AAP 6ها، تاسیسات یا مواد با استفاده از آتش، آب، مواد منفجره، وسایل مکانیکی و غیره ) سازه انهدام

 (2002یب )زمین تخر       63.2

 مهمات و مواد منفجره از طریق انفجار. انهدامای با مجوز  منطقه

 انهدام )نابودی( در محل       31.2

 (3003انفجار در محل )

 بدون حرکت دادن آن از جایی که پیدا شده، و معموال با انفجار یک چاشنی منفجره در کنار آن. ,افزار با مواد منفجره انهدام هر آیتم از جنگعبارت است از 
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 ( 2002انهدام )       30.2

 اثر به طوری که دیگر قادر به عملکرد طراحی شده نباشند. پروسۀ تبدیل نهایی مهمات و مواد منفجره به حالت بی

 (2002سازمان انهدام )       33.2

تواند پیمانکار اصلی،  ام میباشد. سازمان انهد های انهدام موجودی انبارها می سازی پروژه اشاره دارد به سازمان )دولتی، نظامی یا تجاری( که مسئول پیاده

 پیمانکار فرعی، مشاور یا عامل باشد.

 (2002ردیابی )       32.2

 ای اشاره دارد. با هر وسیله ERWها یا  روبی بشردوستانه، این واژه به کشف وجود مین در متن مین

 کنندۀ چاشنی مشتعل       33.2

 [AAP-6که برای ایجاد موج انفجار گذاشته شده است. ] است وسیلۀ انفجاری حساسی

 غیرمسلح کردن       33.2

ج مشتعل کنندۀ آن. در این روند معموال یک یا دو رابط از زنجیرۀ آتش وسازی یک مین یا مواد منفجره با برداشتن فیوز یا خر عمل ایمنعبارت است از 

 شود. )شلیک( برداشته می

 (2002پخش کننده )       36.2

 (-AAPشود. ) تفاده میمحفظه یا دستگاهی که برای حمل و آزادسازی مهمات فرعی اسعبارت است از 

 (2002محل دفع / انهدام )       33.2

 ای مجاز برای انهدام مهمات و مواد منفجره با انفجار و / یا سوزاندن. محوطهعبارت است از 

33.2       DNT ( )(2002)دینیتروتولوئن 

هر وسیله انفجاری حاوی تی ان تی یافت معموال به مقادیر مختلف در پاشی تی ان تی که ، و محصول تجزیۀ واTNTمحصول باقیماندۀ تولید عبارت است از 

 تر است. از تی ان تی ساده DNTبوده، تحت شرایط خاصی ردیابی  TNTبسیار سبکتر از بخار  DNTشود. فشار بخار  می

 (2002مهمات مشقی )       33.2

 اند. اثر مهمات که به طور ویژه برای تمرین، نمایش یا مقاصد آموزشی تولید شده کپی بیعبارت است از 

 اریماندگ       31.2

با گذر زمان  عملکرد قابلیت اطمینانِ ماندگاری یک آیتم یا ماده برای ادامۀ اجرای عملکرد الزم تحت شرایط معین با گذشت زمان. ماندگاری عبارت است از 

 است.

 ارجی است.و آثار آسیب جسم خ تورق، شوک حرارتی، فرسودگیخوردگی،  نکته: ماندگاری شامل مقاومت در برابر تجزیه، پوسیدگی، ترک

 (2002) وری بهره       30.2

 و حاصل(  ها )بودجه، تخصص، زمان، و غیره( به نتایج )خروجی در متن ارزیابی اقدام علیه مین، این واژه به اندازۀ اقتصادی بودن تبدیل منابع / ورودی

 گردد. برمی

 (2002اثربخشی )       33.2

 ها اشاره دارد. ها، با توجه به اهمیت نسبی آن مداخله، یا میزان انتظار دستیابی به آن در متن ارزیابی اقدام علیه مین، این واژه به میزان دستیابی به اهداف

 ( Ensembleلباس و تجهیزات پوشیدنی به طور کلی )       32.2

 شود. مجموع لباس محافظ که برای اقدام محافظتی پوشیده می
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 محیط       33.2

 ISOها. ] ها، و رابطۀ متقابل آن مین، منابع طبیعی، گیاهان، جانوران، انسانکند، از جمله هوا، آب، ز ار میکای که سازمان در آن  محوطهعبارت است از 

14001:2004 (E]) 

 جوانب محیطی       33.2

 ([ISO 14001:2004 (E. ]میباشدکه با محیط در تعامل  است های سازمان جزئی از خدمات، محصوالت یا فعالیتشامل 

 عوامل محیطی       36.2

گذارند. )یعنی باد،  ها در کار ایمن و موثر تاثیر می قال بوی مین، ردیابی بوی هدف یا توانایی افراد و سگعوامل مربوط به محیط که بر انتعبارت است از 

 است(. MDD بلندی، خورشید و پوشش گیاهی(. )این تعریف تنها برای استفادۀ باران، دما، رطوبت، 

 (2002تاثیر محیط )       33.2

 ([.ISO 14001:2004 (Eجزئی که ناشی از جوانب محیطی سازمان باشد. ]هرگونه تغییر محیط، خوب یا بد، کلی یا عبارت است از 

 (EIA( )2002ارزیابی تاثیر محیط )       33.2

های  فعالیتبا مرتبط دیگر بینی، ارزیابی، و کاهش آثار بیوفیزیکی، اجتماعی، و هرگونه اثر محیطی  در متن اقدام علیه مین، این واژه به پروسۀ شناسایی، پیش

 گیری و تعهد به انجام کار اشاره دارد. یش از تصمیماقدام علیه مین پ

 (EMS( )2002سیستم مدیریت محیطی )       33.2

 ISOشود. ] های محیطی آن و مدیریت جوانب محیطی استفاده می سازی سیاست که برای تدوین و پیاده است بخشی از سیستم مدیریتی سازمانشامل 

14001:2004 (E]) 

 (2002سیاست محیطی )       31.2

 ISO 14001:2004]محیطی آن که رسما توسط مدیر ارشد بیان شده است.  گیری سازمان در رابطه با عملکرد زیست قاصد کلی و جهتمعبارت است از 

(E)] 

 تجهیزات       30.2

 شود. های انسانی به کار برده می ها، روندها و شیوه سیستم فیزیکی، مکانیکی، و / یا الکترونیک که برای ارتقای فعالیت

 (EN( )2002نرمالسازی اروپا )       33.2

 )کمیته نرمالسازی یا استانداردسازی اروپا( CENمراجعه شود به 

 (2002ارزیابی )       32.2

افزار، یک جزء، تجهیزات یا سیستم، درون محیطی  ای از نتایج برای تعیین اثربخشی کّمی و کیفی و ارزش نرم تحلیل یک نتیجه یا مجموعهعبارت است از 

 کند. که کار می

 شود. تست و ارزیابی تجهیزات استفاده می نکته: این تعریف در متن

تعیین ارتباط و تحقق  سازی و نتایج. هدف ای در حال انجام یا تمام شده، برنامه یا سیاست، طراحی آن، پیاده پروژه عینیتا حد امکان سیستماتیک و  ارزیابیِ 

های آموخته را در پروسۀ  ت معتبر و مفید را فراهم کرده، استفاده از درسارزیابی باید اطالعاوری تکوینی، اثربخشی، تاثیر و پایداری است.  اهداف، بهره

 کننده و دهنده میسر سازد. گیری دریافت تصمیم

 .DAC ،1331ای، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی،  های توسعه نکته: تعریف از اصول ارزیابی کمک

 تعیین کند. عینیمکان سیستماتیک و ای که سعی دارد شایستگی یا ارزش یک مداخله را تا حد ا پروسه

اندازهای ذینفعان مختلف )همۀ کسانی که ذینفع و تحت  دهندۀ نیاز دستیابی به تحلیل متعادل، شناخت سوگیری و نزدیک کردن چشم کلمۀ "عینی" نشاننکته: 

 ها و منابع مختلف است. روش ها هستند، از جمله زنان و مردانی که ذینفعان اصلی هستند( از راه استفاده از تاثیر برنامه

 شود. کاری استراتزیک درنظر گرفته می,نکته: ارزیابی 

 (UNICEFریزی و سیاست  شود )دستورکار برنامه ها استفاده می نکته: این تعریف در رابطه با برنامه
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 (2002خاکبرداری )       33.2

 زیر سطح زمین ردیابی یا تایید شود. ERWها و / یا  دارند تا وجود مین روبی که در آن خاک را برمی های به کار رفته در پروسۀ مین روشعبارت است از 

 مواد منفجره       33.2

کنند و حاوی کمی مواد منفجره است یا رفتاری انفجاری دارد، مانند گرم کننده یا  روبی استفاده می های مین های کمکی که سازمان اجزاء یا آیتمعبارت است از 

 مشتعل کنندۀ چاشنی.

 (EO)مهمات منفجره        36.2

های  ها و کالهک شامل بمب,های شیمیایی و بیولوژیک. این مهمات  ای و عامل همۀ مهمات حاوی مواد منفجره، مواد فیسیون و فوزیون هستهعبارت است از 

مواد  د زیردریایی وها، موشک و بمب ض های کوچک، همۀ مین انداز، راکت، و مهمات اسلحه های هدایت شونده و بالستیک، توپخانه، خمپاره جنگی، موشک

های انفجاری اصالح شده و مخفی، و  های انفجار الکترونیکی، دستگاه های فعال شده با سوخت و کارتریج، دستگاه ها، دستگاه کننده ها و پخش بازی، خوشه آتش

 [AAP-6] باشد.   ها و اجزای مشابه و مربوط انفجاری در طبیعت می همۀ آیتم

 (EOD( )2002دفع مهمات منفجره )       33.2

 به صورت زیر انجام شود: است . این کار ممکنEOردیابی، شناسایی، ارزیابی، تحویل ایمن، بازیابی و دفع عبارت است از 

a) به عنوان بخش روتین عملیات پاکسازی مین، بر اساس کشف ERW؛ 

b)   دفعERW  ممکن است یک آیتم یا( ،کشف شده خارج از منطقۀ خطرERW  ؛ یاباشد، یا تعداد بیشتری در)یک محوطه معین 

c)  دفعEO  .که خطرناک شده با انفجار، آسیب یا انهدام عمدی 

 (ERW( )2002بقایای انفجاری جنگ )       33.2

 (.Vپروتکل  AXO( .)CCW) ترک شده( و مهمات انفجاری UXOمهمات منفجر نشده )عبارت است از 

 مواد انفجاری       33.2

 [AAP-6]ی قادر به آزادسازی سریع انرژی به شکل گاز و حرارت هستند. ماده یا مخلوطی از مواد که تحت فشارهای خارجعبارت است از 

 (2002مهمات فرعی انفجاری )       011.2

شود و طراحی شده تا با انفجار یک چاشنی قبل یا بعد و یا  ای پخش یا آزاد می مهمات متعارفی که برای انجام کار خود از یک مهمات خوشهعبارت است از 

 (CCMدر اثر فشار عمل کند. )

 (2002) (عمل نکردهشکست خورده )ای  همات خوشهم       010.2

ای که شلیک شده، رها شده، پرتاب شده، انداخته شده یا به هر طریقی تحویل شده و باید مهمات فرعی انفجاری خود را پخش یا  مهمات خوشهعبارت است از 

 (CCMکرده اما ناموفق بوده است. ) آزاد می

 شکست       013.2

 کنند. ، اجزاء یا اجزائ فرعی طبق آنچه قبال تعیین شده عمل نمیرویدادی که در آن سیستم، تجهیزات

 توان بسته به دلیل، درجه، ارتباط، وابستگی، و مسئولیت طبقه بندی کرد. نکته: شکست را می

 (FSپذیری ) مطالعه امکان       012.2

 و زمان.ها  ( از لحاظ فناوری، هزینهSTOها ) پذیری بیانیۀ وظایف و خروجی ای برای تعیین امکان مطالعه

 ویرایشگر میدان       013.2

 های میدان است. فردی که مسئولیت اصلی او تضمین درستی و دقت، سازگاری، خوانایی، و روشنی اطالعات گردآوری شده توسط شمارندهعبارت است از 

و در حالی ۀ کوتاهی بعد از پایان جستجو نکته: ویرایشگر میدان باید با گروه جستجو رابطه کاری نزدیکی داشته باشد تا تضمین شود پروسۀ بازبینی به فاصل

 گیرد. ها در جامعۀ مورد بازبینی در مجاورت هم هستند صورت می که تیم
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 (2002)قرارداد قیمت مقطوع        013.2

یا تجهیزات مکانیکی(  MDDهای  روبی، تیم های مین قراردادی که در آن پیمانکار مبلغ ثابتی برای انجام مقیاس معینی از کار یا ارائۀ تعداد معینی دارایی )تیم

 فراهم کند.باید انجام دهد و کند. قیمت ثابت شامل همۀ کارها، ملزومات و خدماتی است که پیمانکار  طی چارچوب زمانی معینی دریافت می

 (2002فورس ماژور )       016.2

که خارج از کنترل طرفین قرارداد باشد رها  هرگونه شرایط یا حادثۀ غیرعادیاساسا هر دو طرف را از مسئولیت یا تعهد بند مشترکی در قراردادها که 

 کند. می

 (FDتوسعه کامل )       013.2

 شروع تولید کامل میسر شود.تا  ،گیری نهایی های الزم برای تعیین جزئیات تصمیم ها و تست های مهندسی، آزمایش روندی شامل همۀ پروسهعبارت است از 

 فیوز       013.2

 [AAP-6کند. ] دستگاهی که سلسلۀ انفجار را آغاز می

 (2002لیل جنسیتی )تح       013.2

این تحلیل ابزاری است برای درک بهتر ها.  ها به منابع و کنترل بر آن های نقش زنان و مردان و همچنین دسترسی متفاوت آن مطالعۀ تفاوتعبارت است از

IDRCایی کرد. )های شرکت در توسعه را شناس توان چالش ها و می ها و مسائل آن چگونگی تاثیر تفاوت بین زنان و مردان بر فرصت
1

) 

 (2002برابری جنسیتی )       001.2

 اند. ها و نیازهای هردو به طور برابر لحاظ شده دهد منافع، اولویت های برابر مردان و زنان که نشان می ها و فرصت ولیتمسئ حقوق،

 (2002انداز جنسیتی( ) سازی چشم سازی جنسیتی )یا جریان جریان       000.2

ها، در همۀ  ها، یا برنامه ریزی شده، از جمله قانونگذاری، سیاست ت برای زنان و مردان و هرگونه اقدام برنامهبه پروسۀ ارزیابی مفاهیم متفاواین عبارت 

سازی، نظارت، و  ناپذیر طراحی، پیاده های زنان و مردان به بعد جدایی ها و تجربه تبدیل دغدغه عبارت است از ها و تمام سطوح اشاره دارد. استراتژی حوزه

ماندگار نابرابری  نتیجه اینکه  های سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی تا زنان و مردان به طور برابر  منتفع شوند و ها در همۀ حوزه ها و برنامه ستارزیابی سیا

 (UNMAT 2005. )نیست

 (2002حساس به جنسیت )       003.2

بر زنان، مردان، پسران و دختران دارد. هدف نهایی اقدام علیه  های زمینی تاثیر متفاوتی که مین عبارت است از  رویکرد حساس به جنسیت به اقدام علیه مین

 ای مبتنی بر برابری جنسیتی و احترام به آن است. )مراجعه شود به برابری جنسیتی(. اجرای اقدام علیه مین به شیوه ,حساس به جنسیت مینِ 

 (GMAA( )2000ارزیابی کلی اقدام علیه مین )       002.2

، کمّیت و نوع خطرهای ERWهای گزارش شده یا مشکوک به آلودگی مین یا  ست آوردن فهرست جامعی از همۀ مکانپروسۀ پیوستۀ به دعبارت است از 

 بر فرد، جامعه و کشور. ERWهای خاک، پوشش گیاهی، و اقلیم محلی؛ و ارزیابی مقیاس و تاثیر مسئلۀ مین زمینی و  ویژگیانفجاری، و اطالعات دربارۀ 

 الزامات عمومی       003.2

 پیشنهادی مشترک هستند. از تجهیزاتِ ریزی شده  های برنامه همۀ استفاده درمحیطی و عملکردی که های  ویژگی

 زمین مرجع کردن       003.2

شوند تا مقایسه ساده، تالیف و تحلیل  جدولی اضافه میهای  که به موجب آن مختصات گرافیکی یا دیگر کدهای مرجع غیرمستقیم به داده است ای پروسه

 های مشترک میسر شود. تجانس بر اساس مکانهای غیرم مجموعه داده
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006.2       GIS 

 سیستم اطالعاتی جغرافیایی )یا فضازمینی(

های جغرافیایی، و پرسنلی که برای ثبت، ذخیره، به روزرسانی، دستکاری،  افزار کامپیوتر، داده افزار و نرم یافته از سخت ای سازمان مجموعهعبارت است از 

 اند. اطالعات با مرجع جغرافیایی طراحی شدههای  تحلیل، و نمایش موثر همۀ شکل

ها به صورت گرافیکی ببیند و ابزار قدرتمندی را برای تحلیل روابط بین  ها را براساس رابطه و توزیع جغرافیایی آن های چندگانۀ داده دهد الیه به کاربر اجازه می GISنکته: 

 کند.  های متعدد اطالعات ایجاد می الیه

 (2002سازی زمین ) آماده       003.2

کاهش یا رفع موانع پاکسازی مانند سیم ,با استفاده از وسایل مکانیکی  , شده اثباتشده ویا خطرناک  ای که خطرناک تعریف در منطقه یعنی سازی زمین آماده

امل انفجار، تخریب، یا سازی زمین ممکن است ش د. آمادهمتعاقب آن موثرتر باش رهاساز، پوشش گیاهی، آلودگی فلزی و خاک سفت تا عملیات پاکسازی

 های زمینی باشد یا نباشد. برداشتن مین

 (2002مصاحبه گروهی )       003.2

 خورده دربارۀ آنچه باید در آن جامعه جستجو کرد. خبررسانان کلیدی، زن و مرد، در اجتماعی ضربهانجام مصاحبۀ رسمی با گروهی از عبارت است از 

 (2002تحویل )       003.2

از طرف جامعه محلی یا استفاده کننده از زمین( زمینی را که پیشتر مشکوک به داشتن خطر  NMAAینفعان )مثال، ای که طی آن ذ پروسهعبارت است از 

کاهش پیدا  یاز بین رفته یا به سطحی قابل تحمل این شک، از طریق جستجوی غیرفنی، جستجوی فنی یا پاکسازیپذیرد که  انفجاری بود را دریافت کرده و می

 کرده است.

 (2002ه تحویل )گواهینام       031.2

شود که پیشتر مشکوک به خطر انفجاری بود اما متعاقبا این شک رفع شده یا به سطحی قابل  سندی که برای ثبت تحویل زمینی استفاده میعبارت است از 

 تحمل کاهش پیدا کرده است.

 افزار سخت       030.2

 افزار. تجهیزاتی با اندازه و جرم فیزیکی، بر خالف نرم

 زیان       033.2

 ([ISO Guide 51:1999(E]  یزیکی به سالمتی مردم، یا خسارت به امالک و دارایی یا محیط زیستخسارت یا صدمه ف

 (2002رویداد زیانبار )       032.2

 ([.ISO Guide 51:1999(Eشود. ] رویدادی که در آن وضعیتی خطرناک منجر به زیان می

 خطر       033.2

 ([ISO Guide 51:1999(Eمنبع بالقوۀ زیان و آسیب. ]

 منطقه خطر)ناک(       033.2

 (3003آلوده ) منطقه

 ادراک شده است. ERWای که دارای مین یا  ای عمومی برای منطقه واژه

 خطر  نشانگر       036.2

تعیین  NMAAشوند. نشانگرهای خطر با مشخصاتی که  استفاده می ERWهای منطقه خطر مین و  که برای شناسایی محدوده، غیر از عالئم خطر، اشیائی

 مطابقت دارند.کرده 
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 طرگذاری خ سیستم نشانه       033.2

اند. این سیستم شامل استفاده  طراحی شده ERWاقدامات )عالئم و حصارها( که برای اخطار و دادن آگاهی به مردم و محافظت از خطرهای مین و ترکیبی از 

 باشد. از عالئم یا نشانگرها، یا نصب حصارهای فیزیکی می

 عالمت خطر       033.2

آگاهی به مردم در رابطه با وجود مین یا  دادن شود برای اخطار و گذاری نصب می تم نشانهای که وقتی به عنوان بخشی از سیس عالمت موقتی ساخته شده

ERW .طراحی شده است 

 (2002وضعیت خطرناک )       033.2

 ([ISO Guide 51:1999(Eگیرند. ] شرایطی که در آن مردم، اموال یا محیط زیست در معرض یک یا چند خطر قرار می

 (2002سالمتی )       021.2

باشد که مستقیما با ایمنی و بهداشت  تنها به نبود بیماری یا ناتوانی اشاره دارد، بلکه شامل عناصر جسمی و روانی موثر بر سالمت نیز میدر رابطه با کار، نه 

 [ILO C155] در کار رابطه دارند.

 (2002منطقه پرخطر )       020.2

 یا گذاری شدن مینای قرار دارد که بدون جستجوی فنی احتمال  منطقهشده، یا  اثباتای قابل شناسایی که معموال مین گذاری شده و در منطقۀ خطرناک  منطقه 

 داشته باشد.را   ERW وجود

 روبی بشردوستانه  مین       023.2

 شوند(. روبی بشردوستانه به جای هم به کار برده می روبی و مین ، واژۀ مینIMASروبی. )در راهنمایی و استاندارد  مراجعه شود به مین

 (IATG( )2012همات )المللی م دستورعمل فنی بین       022.2

فع لجستیک مهمات مربوط دروبی در رابطه با ذخیره، حمل و نقل، و  های مین مناسب در نظر گرفته شده و به سازمان IMASدر  IATGنکته: دستورات 

 دهد. مناطق ذخیرۀ مهمات پس از انفجار دستوراتی ارائه می EODدر رابطه با پاکسازی  IATGشود. همچنین  می

 (IED( )2013سازی شده )ترفجاری بهدستگاه ان       023.2

بازی یا مواد شیمیایی است  زا، و مربوط به آتش دستگاهی که به صورتی بهتر قرار داده یا تولید شده و شامل مواد انفجاری، مواد مخرب، مرگبار، مضر،آتش

ساخته  نظامیست نظامی باشند ولی معموال از اجزای غیرممکن ا ها آزار طراحی شده باشد. این دستگاهتخریب، از شکل انداختن، گیج کردن یا که برای 

 (IATG 01.40:2011) اند.  شده

 (2002تاثیر )       023.2

 ERWمین و در متن اقدام علیه مین، این واژه به سطح ضرر و زیان اقتصادی و اجتماعی اشاره دارد که جامعه در نتیجۀ آسیب یا ریسک ناشی از خطرهای 

 شوند. و منطقۀ خطرناک متحمل می

 نکته: تاثیر حاصل موارد زیر است:

a)  / وجود خطر مینERW .در جامعه 

b) ها، بازارها و غیره. ریسک غیرقابل تحمل در رابطه با استفاده از زیرساختی مانند جاده 

c) های معیشتی مانند استفاده از زمین زراعی، منابع آب و غیره. ریسک غیرقابل تحمل در رابطه با فعالیت 

d) مین و  تعداد قربانیان حوادثERW .در دو سال گذشته 

مستقیم یا غیرمستقیم، عمدی یا غیرعمدی  و ثانویۀ درازمدت حاصل از مداخلۀنکته: در متن ارزیابی اقدام علیه مین، این واژه به آثار مثبت و منفی، اولیه 

 گردد. واژۀ "نتیجه نهایی" نیز می تواند جایگزین این واژه باشد. برمی
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 (2002بی تاثیر )       026.2

اقتصادی منفی بر جوامع ندارند، مثال  –گذاری شده تاثیر اجتماعی  های مین اند ولی زمین گذاری شده هم مین شود که هنوز به کشورهایی اطالق می واژهاین 

 گذاری شده و خالی از سکنه باشند. ها در مناطق دورافتاده، نشانه ممکن است مین

تاثیر در این نقطه از زمان( زیرا تغییر در الگوهای اچتماعی اقتصادی  درنظر گرفت )یعنی بیآن عنای استاتیک تاثیر" را باید به م در بیشتر موارد، "بینکته: 

 هایی بشود که قبال هیچ تاثیری نداشتند.ERWها /  ممکن است موجب تماس مردم با مین

 (2002جستجوی تاثیر )       023.2

های  ها و پروژه دهی برنامه ریزی و اولویت ، به منظور کمک به برنامهERWها و  شدۀ مینارزیابی تاثیر اجتماعی اقتصادی ناشی از وجود حقیقی یا ادراک 

 اقدام علیه مین.

023.2       IMSMA ( )(2002)سیستم مدیریت اطالعات برای اقدام علیه مین 

کاربران را در  IMSMAلل متحد است. م سازمان های میدانی با حمایت های بحرانی در برنامه این سیستم مرجح سازمان ملل متحد برای مدیریت دادهنکته: 

ها در MACکند.  استفادۀ اصلی آن برای کارکنان  های مدیریت پروژه پشتیبانی می دهی، تحلیل اطالعات، و فعالیت ها، گزارش ها، ذخیره داده آوری داده جمع

روبی در همۀ  های مین های اقدام علیه مین و سازمان دگان پروژهکنن توان در پشتیبانی از پیاده ای است، با این حال این سیستم را می سطح کشوری و منطقه

 سطوح به کار گرفت.

 (2002اتفاق )       023.2

 دن حادثه را دارد.شود یا پتانسیل به وجود آور رویدادی که موجب یک حادثه می

 (inertخنثی )       031.2

 .ند، شیمیایی، بیولوژیک یا سمی نیستآور، رادیواکتیو مهماتی که حاوی هیچ ماده یا جزء انفجاری، آتشبازی، اشکعبارت است از 

اثر یا خنثِی  اند. حالت بی نکته: مهمات خنثی با مهمات مشقی از این نظر تفاوت دارند که مهمات خنثی الزاما به طور ویژه برای مقاصد آموزشی تولید نشده

این واژه همچنین به حالت مهمات طی تولید پیش از  باشد. میهای دیگر برداشتن همۀ مواد و اجزای خطرناک  سازی یا پروسه مهمات ناشی از روند ایمن

 شود. پرکردن مواد یا نصب اجزای خطرناک یا منفجره اطالق می

 (2002روبی غیررسمی ) مین       030.2

بالفصل خود  گذاری منطقه خطرناک، که معموال توسط ساکنین محلی، از طرف خود یا جامعۀ و نشانه ERWخودحمایتی مین و / یا پاکسازی عبارت است از 

رسمی یا به  شود، معموال خارج از ساختار اقدام علیه مین روبی خودجوش یا طرح خودیاری نامیده می روبی غیررسمی، که اغلب مین شود. مین انجام می

المللی و  های غیردولتی بین سازمانای که به حمایت ملل متحد،  روبی بشردوستانه دهند یا مین ها انجام می روبی که نظامی مانند مین موازات آن قرار دارد.

 گیرد. های خصوصی انجام می ها یا شرکت کشوری، دولت

 خوانند. روبی روستایی" می روبی غیررسمی را گاهی "مین نکته: مین

 (2002بازرسی )       033.2

 ملزومات خاص برای تعیین مطابقت. ها با گیری، بررسی، تست، ارزیابی، یا سنجش یک یا چند جزء از محصول یا خدمات و مقایسه این مشاهده، اندازه

 نهاد بازرسی       032.2

 دهد. بازرسی انجام می های مناسب و پذیرفته شدۀ دیگرِ  گیری رندوم، یا روش با انجام نمونه NMAAپس از پاکسازی را از طرف  QCسازمانی که 

 (2002بیمه )       033.2

به شرایط خاصی که مشخص شده، در رویدادی که موجب خسارت یا از برای جبران خسارت مالی، تا سطحی از پیش تعیین شده و بنا تعیین شده مقرراتی 

 شود. دست رفتن اموال و / یا جان فرد یا سازمانی می

 پزشکی، مرگ، و معلولیت برای همۀ پرسنل و همچنین پوشش مسئولیت شخص ثالث باشد. مناسب نکته: بیمه باید شامل پوشش

های )تعهد( بیمه  طرحصورت بگیرد، مگر این که در مقررات قراردادی چنین آمده باشد.  کارگزار یا شرکت بیمهای الزاما نباید از طریق یک  نکته: چنین بیمه

 تواند جایگزین قابل قبولی باشد. پذیرفته شده آورده شده باشد و پوشش کافی ارائه کند، می فرما، به شرطی که رسما در اصول آماریِ  خویش
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 (2002توسعه و اقدام علیه مین یکپارچه )رابطه اقدام علیه مین و توسعه( )       033.2

دهد، به ویژه در متنی که آلودگی  تالش برای باال بردن همکاری که اقدام علیه مین برای توسعه اجتماعی اقتصادی و کاهش فقر انجام میعبارت است از ( 1)

های اقدام علیه مین کار  تالش بازیگران توسعه، که با سازمان یا به عبارتی(3از جنگ است. )مانع از توسعه و بازسازی پس  ERWهای زمینی و  مین

 گذاری. کنند، برای پیشبرد فعال توسعه جوامع و مناطق قربانی مین می

 استفاده مورد انتظار )زمین(       036.2

 روبی. استفاده از زمین پس از عملیات مین

 ISO Guide 51:1999(E)ول، پروسه، یا خدمات مطابق با اطالعات ارائه شده توسط تامین کننده. ]نکته: استفاده مورد انتظار: استفاده از محص

 نکته: استفادۀ مورد انتظار زمین باید در مشخصات کاری پاکسازی و اسناد تحویل کار پاکسازی قید شده باشد.

 قابلیت تعویض و تبادل       033.2

دارند که  ای های فیزیکی ه شرایطی اشاره دارد که در آن دو یا چند آیتم از تجهیزات عملکرد و ویژگیدر متن تدارکات تجهیزات اقدام علیه مین، این واژه ب

های مجاور، و بدون انتخاب برای تناسب و عملکرد با یکدیگر تعویض شوند، به  ها، یا آیتم معادل عملکرد و ماندگاری بوده، و قادرند بدون تغییر خود آیتم

 استثنای اسباب تنظیم.

 (2002قطه میانی )ن       033.2

 شوند. گذاشته میمتر از هم  50بیشتر از های جستجو که بین نقاط برگشت با فاصلۀ  ریگذا نشانه

 (IMAS( )2002المللی اقدام علیه مین ) استانداردهای بین       033.2

کارایی اقدام علیه مین با ارائه دستورعمل،  المللی، که با هدف بهبود ایمنی، کیفیت، و اسناد ارائه شده توسط ملل متحد از طرف جامعه بینعبارت است از 

 تعیین اصول، و در بعضی موارد، با تعریف مشخصات و ملزومات بین المللی فراهم شده است. 

ادی اثربخشی دستیابی و نمایش سطوح قرارد های اقدام علیه مین را به ها و برنامه مدیران پروژه ،کنند که اسپانسرها این اسناد چارچوب مرجعی فراهم مینکته:

 کند. و ایمنی تشویق، و در بعضی موارد ملزم، می

سازد؛ این تبادل  کنند که تبادل آزاد اطالعات مهم را میسر می ها را مطرح می ها و قواعد دستکاری داده نکته: این اسناد زبان مشترکی ایجاد کرده، و فرمت

 کند. دهی و مدیریت منابع کمک می ، اولویتهای دیگر مفید بوده، به بسیج ها و پروژه اطالعات در برنامه

 (ISOالمللی استانداردسازی ) سازمان بین       031.2

المللی است که با عنوان  کشور. حاصل کار این فدراسیون قراردادهای بین 120فدراسیون جهانی نهادهای کشوری از بیش از عبارت است از نکته: 

کند داوطلبانه و اختیاری هستند، اگرچه بعضی از این  است و استانداردهایی که ایجاد می NGOیک  ISOشوند.  منتشر می ISOدستورعمل و استانداردهای 

هایی که در رابطه با سالمت، ایمنی، و محیط زیست هستند( توسط بسیاری از کشورها به عنوان بخشی از چارچوب قانونی اتخاذ شده  استانداردها )عمدتا آن

هایی که در اقدام علیه مین مشارکت دارند استاندارد مربوطه را  پردازد و بسیاری از وظایف و پروسه ای انسانی میه به طیف کاملی از فعالیت ISOاست. 

 [.www.iso.ch/infoe/catinfo/htmlارائه شده است ] ISOدر کاتالوگ  ISOاستانداردهای   ها و دستورعمل دارا هستند. فهرستی از

مزایای  ISOاند. اتخاذ فرمت و زبان  تدوین شده ISOهای  ام علیه مین برای سازگاری با استانداردها و دستورعملنکته: استانداردهای تجدیدنظر شدۀ اقد

ای که به  المللی، کشوری، و منطقه های بین چشمگیری به همراه دارد، از جمله انسجام طرح، استفاده از واژگان بین المللی، و پذیرش بیشتر از طرف سازمان

 اند. عادت کرده ISOو استانداردهای ها  دستورعمل

 (2002دستگاه نفوذی )       030.2

رنفوذی" به در متن اقدام علیه مین، این واژه به دستگاهی اشاره دارد که برای کار داخل منطقه خطرناک طراحی شده است، در حالی که واژۀ "دستگاه غی

 کند.  خطر کار می آن در منطقۀ من طراحی شده و ابزار مکانیکیِ هایی اشاره دارد که برای کنترل از یک منطقه پاکسازی شده یا ای دستگاه

 ارزشیابی سرمایه گذاری        033.2

های جایگزین دستیابی به این اهداف و ارزیابی این که کدام راه بیشترین ارزش پولی را ایجاد  پروسۀ تعریف اهداف مخارج، شناسایی راهعبارت است از 

 ند.ک می
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 (2002خبررسانان کلیدی )       032.2

 ها، مردها و کودکانی که دانش نسبتا خوبی از مناطق خطرناک در جامعه خود و اطراف آن دارند. همۀ زن

 شوند. مذهبی و غیره هستند اما به این موارد محدود نمیلمین مدارس، رهبران ران جامعه، افراد قربانی مین، معنکته: خبررسانان کلیدی شامل رهب

 آور مهمات اشک       033.2

 ها طراحی شده است. ریزی یا التهاب کوتاه مدت چشم در اثر اشک چشمها سازی ات شیمیایی است که برای ناتوانآور شامل ترکیب مهمات اشک

 (2013آزادسازی زمین )       033.2

از طریق  ERWهای معقول را برای شناسایی، تعریف، و رفع وجود یا شک به وجود مین ها /  در متن اقدام علیه مین، این واژه پروسۀ اعمال همۀ تالش

 تعریف شده است. NMAAهای معقول" توسط  عیار "تالشمدهد.  جوی غیرفنی، جستجوی فنی، و / یا پاکسازی شرح میجست

 (2002نامه توافق )       036.2

، کند. از این نامه به عنوان پیش مادۀ قرارداد رسمی یا، در بعضی موارد تری از قرارداد که اساس توافق را بدون جزئیات بیان می شکل سادهعبارت است از 

 شود. تر استفاده می به جای قراردادی رسمی

 (2002مجوز )       033.2

در رابطه با ظرفیت و توانایی یک تاسیسات صادر کرده است، مثال سایت تخریب  NMAAگردد که  ای برمی در متن اقدام علیه مین، این واژه به گواهینامه

ق ذخیره مواد منفجره ممکن است مجوز انواع و مقادیر خاصی از مهمات را داشته های خاصی از مواد منفجره را داشته باشد یا مناط تواند مجوز محدوده می

 مجاز دانسته است. NMAAکنند که  روبی اعتبار سازمانی یا عملیاتی را از نهاد اعتباربخشی دریافت می های مین باشند. سازمان

 (LMAD( )2002رابطه اقدام علیه مین با توسعه )       033.2

 دام علیه مین یکپارچه.مراجعه شود  به توسعه و اق

 ملزومات محلی       033.2

 کند.  حیطی محلی، روند عملیات و ملزومات عملیاتی را منعکس میم های تجهیزات پیشنهادی که شرایط زیست عملکرد و ویژگی

 (2002دفع لجستیک )       061.2

های مختلف اشاره دارد، )که الزاما شامل انهدام نیست(.  وشدر متن اقدام علیه مین، این واژه به رفع و برداشتن مهمات و مواد منفجره از انبار با استفاده از ر

 نیاز داشته باشد یا نداشته باشد. RSPن است به استفاده از کدفع لجستیک مم

 اندازه انباشته       060.2

1.0mشامل تعدادی واحدهای  ای اشاره دارد که روبی بشردوستانه، این واژه به منطقه در متن مین
2

برای بازرسی ارائه از زمین پاکسازی شده بوده و  

 شود. می

 (magazine( )2013انبار مهمات )       063.2

انبار  مرجع شود که برای ذخیرۀ مواد منفجره تایید شده باشد، همان در متن اقدام علیه مین، واژۀ "انبار مهمات" به هر ساختمان، سازه، یا مخزنی اطالق می

 (IATG 01.40مواد منفجره. )

 (2002قابلیت نگهداری )       062.2

استفاده، برای حفظ یا بازگرداندن به وضعیتی خاص، وقتی که نگهداری توسط افراد دارای  جهیزات، اجزاء یا اجزای فرعی تحت شرایط معینِ توانایی ت

 گیرد. ها و منابع از پیش تعیین شده صورت می مهارت خاص و تحت شرایط معین و با استفاده از روش

 گذاری نشانه       063.2

های رنگی و غیره، یا نصب  ها برای شناسایی موقعیت خطر یا مرز منطقه خطر. این کار شامل استفاده از عالئم، نشانه اسقراردادن مقیاس یا ترکیبی از مقی

 حصارهای فیزیکی است.
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 گذاری سیستم نشانه       063.2

 گذاری خطر یا محوطۀ خطرناک. قرارداد مورد توافق نشانه

 (2002روبی ) عملیات مکانیکی مین       066.2

کند، تنها یک  تواند شامل تنها یک دستگاه که از یک ابزار مکانیکی استفاده می روبی و می آالت در عملیات مین ستگاه و ماشیناشاره دارد به استفاده از د

 باشد. آالت با ابزارهای مختلف کند یا تعدادی از ماشین دستگاه که از ابزارهای متعددی استفاده می

 (2002ابزار مکانیکی )       063.2

لت نوسانی کوبنده، اهرم، الک، غلتک، حفرکننده، خیش و شخم، مگنت و غیره. یک دستگاه منفرد ستگاه متصل است، مانند آه به یک دجزء یا اجزای کار ک

 تواند از ابزار مختلفی استفاده کند که ثابت یا قابل تعویض هستند. می

 (2002کارکنان پشتیبانی پزشکی )       063.2

روبی زخمی در اثر حادثه تعیین  نان مینکهای اولیه و درمان پزشکی به کار برای ارائه کمک روبی که های مین کارکنان مرد و زن سازمانعبارت است از 

 اند. شده، آموزش دیده، و تجهیز شده

 (MOUیادداشت تفاهم )       063.2

جود ندارد اما تعهدات المللی و شود وقتی که قصدی برای ایجاد حقوق و التزام رسمی در قانون بین سندی که برای تسهیل یک موقعیت یا عملیات استفاده می

 کند. االجرا بیان می مهم را به صورت غیرالزم

 مین       031.2

 مهماتی که برای قرار دادن زیر یا نزدیک زمین یا هر سطح دیگری طراحی شده تا با حضور، نزدیکی یا تماس شخص یا وسیله نقلیه منفجر شود.

[APMBC] 

 حادثه مین        030.2

 روبی( حادثه مینمرجع است )همان  ERWن یا روبی که شامل خطر می ای دور از محل مین حادثه

 (2002اقدام علیه مین )       033.2

 از جمله مهمات فرعی منفجر نشده. ERWها، و  یر اجتماعی، اقتصادی و محیطی مینهایی با هدف کاهش تاث فعالیت

گیرند مربوط  قرار می ERWهای زمینی و آلودگی  ت؛ بلکه به مردم و جوامع و این که چطور آنها تحت تاثیر مینروبی نیس اقدام علیه مین تنها میننکته: 

تا حدی است که مردم بتوانند در امنیت زندگی کنند؛ که در این سطح توسعه اقتصادی،  ERWهای زمینی و  شود. هدف از اقدام علیه مین کاهش خطر مین می

شود. اقدام علیه  گیرد، و نیازهای مختلف قربانیان تامین می یصورت م ERWاز آلودگی مین زمینی و  ناشی اجتماعی و سالمت و بهداشت بدون محدودیتِ 

 ها تشکیل شده است: گروه مکمل از فعالیت 5مین از 

a) MRE؛ 

b) روبی بشردوستانه، یعنی جستجوی مین و  مینERWها؛ گذاری و پاکسازی آن برداری، نشانه ، نقشه 

c) کمک به قربانی از جمله توانبخشی و استقرار مجدد؛ 

d) ها؛ و هانهدام انباشت 

e)  دفاع درمقابل استفاده ازAPM. 

دهی منابع،  ریزی، بسیج و اولویت جزء اقدام علیه مین الزم است، از جمله ارزیابی و برنامه 5های توانمندسازی دیگری هم برای حمایت از این  نکته: فعالیت

 وثر، مناسب و ایمن.و کاربرد تجهیزات م QMهای انسانی و آموزش مدیریت،  مدیریت اطالعات، توسعه مهارت

 (MACمرکز اقدام علیه مین )       032.2

 (MACC( )3003مرکز هماهنگی اقدام علیه مین )
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ریزی، هماهنگی، نظارت، و در بعضی موارد  سازمانی که از طرف مقام کشوری اقدام علیه مین )در صورتی که وجود داشته باشد( معموال مسئول برنامه

 را دارد. NMAAمعموال حکم دفتر عملیاتی  MAC/MACCهای کشوری اقدام علیه مین،  ست. برای برنامههای اقدام علیه مین ا سازی پروژه پیاده

 (MACC)مرکز هماهنگی اقدام علیه مین        033.2

 (MACمراجعه کنید به مرکز اقدام علیه مین )

 (2002سازمان اقدام علیه مین )       033.2

های اقدام علیه مین است. سازمان اقدام  سازی کارها یا پروژه دنی( که مسئول پیاده/ جامعه م NGOاشاره دارد به هر سازمانی )دولتی، نظامی، تجاری یا 

 تواند پیمانکار اصلی، پیمانکار فرعی، مشاور یا عامل باشد. علیه مین می

 (2002آگاهی از مین )       036.2

 (MREمراجعه شود به آموزش ریسک مین )

 پاکسازی مین       033.2

 اندارد از پیش تعیین شده. ای مشخص با است از محوطه ERWها و  پاکسازی مین

 (MDDهای ردیاب مین ) سگ       033.2

 شود. های انفجاری تعلیم دیده و به کار گرفته می ، و دیگر دستگاهERWسگی که برای ردیابی مین ها، 

 (2002بدون مین )       033.2

ای که مسئلۀ آلودگی مین نداشته هم  ر یا منطقهرود که تایید شده تا عمق مشخصی از مین پاک شده است. همچنین برای کشو ای به کار می برای منطقه  این واژه

 شود. به کار برده می

 اتفاق مین       031.2

 روبی(. اتفاق مینمرجع آید )همان  پیش می ERWروبی و به دلیل خطر مین یا  اتفاقی که دور از محل مین

 (2002ریسک مین )       030.2

. ]اقتباس از دستور عمل ERWیط زیست در اثر انفجار غیرعمد مین یا فیزیکی وارده به مردم، اموال یا مح و آسیب شدت جراحتو احتمال عبارت است از 

ISO ،51:1999(E).] 

 (MRE( )2002آموزش ریسک مین )       033.2

پذیری  ها و آسیب با افزایش آگاهی مردان، زنان، و کودکان و بنا به نیازها، نقش ERWناشی از مین /  و آسیب هایی که برای کاهش ریسک جراحت فعالیت

 دهند. عمومی، آموزش، و تعلیم، و ارتباط اجتماعی اقدام علیه مین را افزایش می رسانی انتشار اطالعد و تغییر رفتاری از جمله نگیر صورت میها  مختلف آن

 (2002کاهش ریسک مین )       032.2

 ISO Guideقتباس از دهند. ]با ا فیزیکی وارده به مردم، اموال یا محیط زیست راکاهش می اقداماتی که احتمال و / یا شدت جراحت و آسیب

51:1999(E)گذاری، یا از طریق تغییرات رفتاری که  توان با اقدامات فیزیکی مانند پاکسازی، حصارکشی یا نشانه [. میMRE کند در کاهش  ایجاد می

 ریسک مین به موفقیت رسید.

 عالمت مین       033.2

 ی اخطار و آگاهی به مردم در رابطه با وجود مین طراحی شده است.شود برا گذاری قرار داده می عالمتی که وقتی به عنوان بخشی از سیستم نشانه

 گذاری شده منطقه مین       033.2

 [APMBCای که بنا به وجود یا شک به وجود مین خطرناک است. ] منطقه

 میدان مین       036.2

 [AAP-6اند. ] ای از زمین حاوی مین هایی که با یا بدون الگوی مشخصی قرار داده شده محوطه
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 (2002نظارت )مونیتورینگ( )       033.2

های میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف، و  ها دربارۀ نشانگرهای معین برای ارائه نشانه آوری سیستماتیک داده جمعاشاره دارد به عملکرد مداومی که از 

 (OECD/DACکند. ) ه میدر حال انجام استفاد فعان اصلی برنامه، سیاست یا پروژۀبه مدیران و ذین ،های تخصیص یافته پیشرفت در استفاده از بودجه

 نهاد ناظر       033.2

 سازی سیستم نظارت کشوری است. ، که مسئول مدیریت و پیادهNMAAمعموال جزئی از  است که  سازمانی

 MRE (2002)سازمان        033.2

، نهادهای تجاری و های جامعه مدنی )مانند سازمان زنان، سازمان جوانان، جوامع صلیب سرخ و هالل احمر و غیره( هر سازمان دولتی، غیردولتی، سازمان

تواند پیمانکار اصلی، پیمانکار  می MREسازمان باشد.  MREها یا کارهای  سازی پروژه پرسنل نظامی )از جمله نیروهای حافظ صلح(، که مسئول پیاده

ک یا چند فعالیت از پیش تعیین شدۀ " به جزئی از یک سازمان، با هر اسمی، اشاره دارد که برای انجام یMREفرعی، مشاور یا عامل باشد. واژۀ "زیرواحد 

MRE عمومی، پروژه آموزش مبتنی بر مدارس یا ارزیابی پروژۀ ارتباطات اجتماعی اقدام علیه مین. رسانی معتبر است مانند پروژۀ اطالع 

 MRE (2002)شریک        031.2

 کار کند. MREسازی پروژۀ  پیادهو برای تسهیل، شروع و  MREقربانی مین که قادر است با یک سازمان  نهادی یا عاملی در جامعۀ

 مهمات       030.2

ای، بیولوژیک یا شیمیایی برای استفاده در عملیات  دستگاه کاملی با چاشنی منفجره، باروت، مواد آتشبازی، ترکیب آغازکننده، یا مواد هستهعبارت است از 

 [AAP-6نظامی، از جمله تخریب. ]

 شود. و تجهیزات نظامی گفته می ها، مهمات، نکته: در استفادۀ عام، "مهمات" به اسلحه

 (2002مقام کشوری )       033.2

نگی انهدام در متن انهدام انباشت، این واژه به بخش)ها(، سازمان)ها( یا نهاد)های( دولتی اشاره دارد که در هر کشور مسئول تنظیم، مدیریت، و هماه

 ها هستند. انباشت

 (NMAA( )2002مقام کشوری اقدام علیه مین )       032.2

 اغلب کمیته بین وزارتی است، در کشوری قربانی مین که مسئول تنظیم، مدیریت و هماهنگی اقدام علیه مین است.نهاد دولتی، که 

ها را به عهده بگیرد، و  المللی شناخته شدۀ دیگر، همه یا بیشتر مسئولیت ملل متحد، یا هر نهاد بین سازمان ، شاید الزم و مناسب باشدNMAAنکته: در نبود 

 را انجام دهد. NMAAیا گاهی  MACظایف بعضی یا همۀ و

 سازی خنثی       033.2

 زنه. های ایمنی مانند خار یا میله در آیتم منفجره برای جلوگیری از عملکرد فیوز یا آتش عمل گذاشتن دستگاهعبارت است از 

 خلع سالح(. مرجع )همان کند زیرا برداشتن دستگاه ایمنی آیتم را مجددا فعال خواهد ساخت نکته: این کار آیتم را کامال ایمن نمی

 گویند مین خنثی شده که با استفاده از وسایل خارجی دیگر نتواند با عبور یک هدف عمل کند، اگرچه دستکاری آن خطرناک خواهد بود. نکته: وقتی می

[AAP-6] 

 (2002مواد ضدجرقه )       033.2

 زنند. موادی که با ضربۀ ابزار، سنگ، یا افتادن مواد روی سطوح سخت جرقه نمی

 (2013ستجوی غیرفنی )ج       036.2

برای تعریف بهتر  ERWها، بدون استفاده از مداخالت فنی، دربارۀ وجود، نوع، توزیع و محیط اطراف آلودگی مین /  آوری و تحلیل داده اشاره دارد به جمع

 گیری با ارائۀ شواهد. های تصمیم و پروسه کجا وجود دارد، کجا وجود ندارد، و برای حمایت از اولویت آزادسازی زمین ERWاین مسئله که آلودگی مین / 

 (OAتحلیل عملیاتی )       033.2

 (3003تحقیق عملیاتی )
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 گیرد. تحلیل کیفی و کّمی مبتنی بر علم را برای کمک به تصمیم های مدیریتی در رابطه با عملیات به کار میای از تحقیقات که  حوزه

 تحقیقات عملیاتی       033.2

 (OA) مراجعه شود به تحلیل عملیاتی 

 (2002) خروجی       033.2

ها تغییرات  ای اشاره دارد که حاصل مداخلۀ اقدام علیه مین هستند. خروجی در متن ارزیابی اقدام علیه مین، این واژه به محصوالت، کاالها و خدمات سرمایه

 گیرند. دربرمیهای محلی( نیز  ای که به دستیابی به نتایج مربوط است )مانند توسعه قابلیت حاصل از مداخله

 (2002حاصل( )نتیجه )       311.2

های مداخله اشاره دارد. نتایج به "اثربخشی"  در متن ارزیابی اقدام علیه مین، این واژه به آثار کوتاه مدت و میان مدت احتمالی یا به دست آمده از خروجی

 شوند. مداخله مربوط می

 (2002نئوپان )       310.2

 شود. روبی استفاده می های مین اند و برای نفوذ خاک با ماشین به هم چسبیده های پروفیل ای مرکب از قطعات کوچک چوب، که با استفاده از تخته تخته

 (2002گذاری دائم ) سیستم نشانه       313.2

 گذاری موقتی(  باشد )همان مرجع سیستم نشانه گذاری که دورۀ استفادۀ نامحدودی دارد، معموال نیازمند نگهداری و تعمیر می سیستم نشانه

 (PPEتجهیزات محافظت شخصی )       312.2

هایی که برای محافظت طراحی شده، و باید توسط کارمند در محل کار پوشیده یا نگه داشته شود و از او در مقابل یک یا چند ریسک  تجهیزات و لباس همه

 کند. ایمنی و سالمتی محافظت می

 تست آزمایشی       313.2

آوری  از این که همۀ عناصر پروژۀ جستجو، مانند استقرار تیم، جمع ها برای اطمینان آوری گستردۀ داده قبل از شروع جمع ,که باید   ای پروسهعبارت است از 

 .انجام شود کنند دهی و اجرا، طبق برنامه عمل می ها، گزارش داده

 (2002سیاست )       313.2

 کند. یان میکند را ب را تعریف کرده، قوانین، استانداردها، و اصول عملیاتی که روش دستیابی به این اهداف را تعیین می یک سازمان و هدفقصد  

 (2002ارزیابی پس از پاکسازی )       316.2

سازی، با هدف ارتقاء قابلیت تولید و  بندی، پیاده ریزی اقدام علیه مین، اولویت های برنامه پژوهش برای ارزیابی اثربخشی و کارایی پروسهعبارت است از 

به شناسایی  بندی، و کمک های اولویت فیت، وضوح و درستی انجام پروسهاثربخشی اقدام علیه مین، نظارت بر استفاده از زمین بعد از پاکسازی، تضمین شفا

 ای پایدار مواجه هستند. های اقدام علیه مین )مانند زمین پاکسازی شده( به نتایج توسعه مسائلی که جوامع در تبدیل خروجی

 (2002بازرسی پس از پاکسازی )       313.2

 ای از زمین پاکسازی شده با ملزومات پاکسازی اشاره دارد. گیری، بررسی، تست یا مقایسه نمونه هروبی بشردوستانه، این واژه به پروسۀ انداز در متن مین

 (PDSخدمات پس از طراحی )       313.2

 خدمات دیگری مانند توسعه و اصالحات مداوم تجهیزات، متعاقب پذیرش تجهیزات.عبارت است از 

 جهیزات در پاسخ به شرایط و الزامات متغیر استفاده کرد.توان پس از قرارداد اولیه برای به روزرسانی ت می PDSنکته: از 

 (PD( )2002توسعه مقدماتی )       313.2

های عدم قطعیت فنی و ارائه برآورد تفصیلی مدت زمان و هزینه قبل از تصمیم  ریزی، طراحی و مهندسی الزم برای تفحص در حوزه برنامهعبارت است از 

 به ادامۀ کار تا توسعۀ کامل.

 پذیری باید بین مشخصات فنی و الزامات عملیاتی وجود داشته باشد. بطۀ نسبتا انعطاف، راPDنکته: طی 
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 مطالعه مقدماتی       301.2

 ای از عملی بودن ایده از لحاظ امکانات فنی و هزینه. ای برای ارائه نشانه مطالعه

 پیش تست       300.2

 شی انتخاب شده. ای در شروع جستجو و پژوهش برای معتبر ساختن شفافیت و مناسب بودن ابزار پژوه پروسه

 پرایمر )چاشنی(       303.2

 کند. گیرد و وسایل اشتعال چاشنی باروت را فراهم می مهمات کامل )خودشامل( که در یک محفظه کارتریج یا مکانیزم شلیک قرار می

 (2002) مالک / مدیر اصلی       302.2

عمل  NMAA، سازمانی که از طرف NMAAتواند دهنده،  صلی میبندد. مدیر ا نهادی که با نهادی دیگر برای انجام فعالیت الزم اقدام علیه مین قرارداد می

 کند. خواهد اقدام علیه مین انجام شود و یک سازمان اقدام علیه مین را وارد این کار می کند، سازمان تجاری یا هر نهاد دیگری باشد که می می

 (2002بندی ) اولویت       303.2

بندی برای همۀ جوانب اقدام علیه  منابع و زمان محدودی به آن تخصیص داده شود. اولویتو م شود، گیری دربارۀ این که کدام کار باید اول انجا پروسۀ تصمیم

 ، آزادسازی زمین، انهدام انباشت، و حمایت(.MREشود ) مین اعمال می

 تدارکات       303.2

( PDSلوازم یدکی و خدمات پس از طراحی ) پروسۀ تحقیقات، توسعه و تولید یا خرید که موجب پذیرش تجهیزات مناسب برای استفاده شده، با فراهم کردن

 یابد. در سراسر عمر تجهیزات ادامه می

 (proddingُسک زدن )       306.2

زنند )همان مرجع نقب  سک می ERWهای زیر سطحی و / یا  شود و در آن زمین را برای ردیابی وجود مین روبی استفاده می روشی که در پروسۀ مین

 زنی(.

 (2002برنامه )       303.2

ها و یا  قراردادها به صورت مستقل و  شوند تا فوایدی را ایجاد کنند که اگر پروژه ای هماهنگ مدیریت می هایی که به شیوه ها یا فعالیت گروهی از پروژه

 پذیر یا مقرون به صرفه نخواهند بود.  امکان جداگانه مدیریت شوند

 (2002پروژه )       303.2

جام مقیاس منحصربفردی از کار، با مشخصات معین، در محدودۀ هزینه و زمان، به کار گرفته تالش و کوششی که در آن منابع انسانی، مادی و مالی برای ان

 کنند حاصل شود. شوند تا تغییر سودمندی که اهداف کّمی و کیفی تعریف می می

 (2002مدیریت پروژه )       303.2

 رسد. ای که به موجب آن پروژه به نتیجه می پروسه

 اقدام محافظتی       331.2

 ([ISO Guide 51:1999(Eشوند. ] کاهش ریسک به کار گرفته می هایی که برای وسایل و راه

 V (2) (2002)پروتکل        330.2

 دربارۀ بقایای انفجاری جنگ CCWبرای  Vپروتکل 

(، و اطالعات مربوط به 2اقدام کنند )مادۀ  ERW، کشورهای عضو و طرفین درگیری مسلحانه باید برای پاکسازی، رفع یا انهدام Vتحت پروتکل نکته: 

پذیر را برای محافظت  های امکان (. آنها همچنین ملزمند که همۀ احتیاط و پیشگیری9اده یا ترک جنگ افزار انفجاری را ثبت، حفظ و منتقل کنند )مادۀ استف

گذاری،  در نشانه (. کشورهای عضو که در موقعیت این کار هستند6ها صورت دهند )مادۀ  های بشردوستانه و سازمان ( و ماموریت5افراد غیرنظامی )مادۀ 

 اجرایی شد. 3006نوامبر  13در  V(. پروتکل 2و  7های  کنند )ماده پاکسازی، برداشتن، انهدام، و کمک به قربانیان، و کارهای دیگر کمک و همکاری می
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 طرح )نمونه( اولیه       333.2

 باشد. نهایی ساخته شده تجهیزات، جزء یا جزء فرعی که تا حد امکان نزدیک به طرح و استاندارد ساخت

 شوند. استفاده میها  های اولیه برای کمک به تدوین استاندارد محصول نهایی و / یا نشان دادن عملکرد یا تطابق مشخصه نمونهنکته:  

 تایید مجاورت       332.2

 که طی مصاحبه اجتماعی گزارش شده است. ERWبرای مشاهدۀ مناطق خطر مین / است  فعالیتی 

 های مربوطه انجام شود. مطابق با پروتکلامن و  مشاهده باید از منطقۀ نکته:

 (2002آموزش عمومی )       333.2

 های آموزشی رسمی و غیررسمی. رسانی عمومی، سیستم ، از طریق اطالعERWای با هدف افزایش آگاهی عمومی از خطر مین و  پروسه

تواند به شکل آموزش رسمی یا  این آموزش می. دهد را ارائه می ERWآموزش عمومی رویکرد بسیج عمومی است که اطالعات دربارۀ خطرمین و نکته: 

وجود داشته  تفاوتیهای گروهی استفاده کند. شاید در دسترسی به آموزش عمومی بین مردان، زنان، پسرها و دخترها  های رسانه غیررسمی باشد و از تکنیک

 ش، پیام و مواد دیگری را بطلبد.های آموز باشد که بر توسعۀ پیام آگاهی از مین تاثیر گذاشته و ممکن است اتخاذ راه

ها، این روش بهترین راه انتقال اطالعات ایمنی و امنیتی است. در مواقع دیگر  های زمانی و عدم دسترسی داده نکته: در وضعیت اضطراری، بنا به محدودیت

 تواند پشتیبانی باشد برای ارتباطات اجتماعی. این کار می

 (2002انتشار اطالعات عمومی )       333.2

شود. چنین اطالعاتی  رسانی یا به روزرسانی مردان و زنان و کودکان استفاده می ، که برای اطالعERWاطالعات مربوط به موقعیت مین و ت است از عبار

هایی  . چنین پروژهشود بر مسائل خاصی مانند انطباق با قانون ممنوعیت مین متمرکز است یا برای افزایش حمایت عمومی از برنامۀ اقدام علیه مین استفاده می

 معموال شامل پیام کاهش ریسک هستند اما ممکن است برای منعکس کردن سیاست کشوری در اقدام علیه مین هم استفاده بشوند.

 کیفیت       336.2

 [ISO 9000:2000های ذاتی با الزامات. ] ای از ویژگی درجۀ تطابق مجموعه

 (QA( )2002تضمین کیفیت )       333.2

 ISO] [9000:2000مینان مبنی بر تامین الزامات کیفی. با تمرکز بر ارائه اط QMبخشی از 

روبی مناسب هستند، به کار گرفته  های عملیاتی برای مین های مدیریت و روش روبی بشردوستانه تایید این مطلب است که شیوه در مین QAقصد نکته: 

شود، اما  روبی انجام می های مین داخلی توسط خود سازمان QAبند. یا ای ایمن، موثر و با کارایی به ملزومات بیان شده دست می شوند، و به شیوه می

 های خارجی را نهاد نظارتی خارجی باید انجام دهد. بازرسی

 (QCکنترل کیفی )       333.2

 [ISO 9000:2000با تمرکز بر تامین الزامات کیفی. ] QMبخشی از 

 شردوستانه، محصول زمین پاکسازی شدۀ ایمن است.روبی ب شود. در مورد مین به بازرسی محصول تمام شده مربوط می QCنکته: 

 (QMمدیریت کیفیت )       333.2

 [ISO 9000:2000های هماهنگ برای هدایت و کنترل سازمان در رابطه با کیفیت. ] فعالیت

 گیری رندوم نمونه       321.2

صد تست استفاده ق های عینی یا بیطرف انتخاب حوزهباشد و از آن به عنوان وسیله  ای که شامل شانس برابر انتخاب برای هر آیتم می ها با پروسه انتخاب نمونه

 شود. می

 های راستری داده       320.2

جداگانه در یک شبکه  که های ستونی / ردیفی انداز. ویژگی نقاط به عنوان ورودی ها برای نشان دادن چشم استفاده از شبکۀ فرضی سلولعبارت است از 

 شوند. ها مشخص می تشکیل تصویر توسط همۀ سلولها با  مساحتشوند؛ و  گرفته می های متصل درنظر ای از سلول شوند؛ خطوط مجموعه ذخیره می



 

IMAS 04.10 
 چاپ دوم

 (3102اردیبهشت  6)متمم 

 

28 

323.2       RDX (1،3 ،2 – triazacyclohexane( )2002) 

RDX  شود.  به عنوان ماده منفجره در فرمول مهمات بسیاری استفاده میبه طور گسترده ماده انفجاری نظامی دیگری است کهRDX  نسبتا غیرحساس است؛

شود زیرا خطر انفجار اتفاقی وجود دارد. این  هرگز به صورت خالص و خشک استفاده نمی RDXاست.  TNTیایی باالیی دارد، اگرچه کمتر از پایداری شیم

 شود. استفاده می یماده به عنوان یک جزء در ترکیبات منفجره، به ویژه مواد منفجره پالستیک

 (2002) با دلیلبینی  استفاده قابل پیش سوء       322.2

بینی انسان باشد.  به سادگی قابل پیش ناشی از رفتارِ ای که مد نظر تامین کننده نبوده است، اما ممکن است  از یک محصول، پروسه، یا خدمات به شیوه استفاده

[ISO Guide 51:1999(E]) 

 (2002قطعه تشخیص )       323.2

 شود تا با فلزیاب قابل شناسایی باشد. ای فلزی، که زیر آیتم تست قرار داده می قطعه

m) کاسته شدهزمین        323.2
2

( )2013) 

 در آن یافت نشده است. ERW، شواهدی از وجود آلودگی مین / SHA/CHAای که پس از جستجوی فنی  منطقۀ تعریف شده

 نقطه مرجع       326.2

 عالئم محل مین

پل( تا بتوان از آن برای ناوبری یک یا چند  از منطقه خطر. این نقطه باید به راحتی قابل شناسایی باشد )مانند چهارراه یا خارجنقطۀ مرجع ثابتی کمی دورتر 

 معیار استفاده کرد.

 اند مانند نقاط مثلث بندی. هایی اشاره دارد که پیشتر جستجو شده نامند که به مکان المللی نقاط ژئودزی می نکته: این نقاط را به صورت بین

 (RDMSای ) های رابطه داده  سیستم مدیریت پایگاه       323.2

کند. این  ها استفاده می های متعدد داده از کدهای شناسایی برای ارتباط جدول RDMSهای مختلف برای هر رکورد ورودی،  با رشته برعکس یک جدول منفرد

ن های مفصلی را برای تعیی ها بسیار موثر بوده و پرسش و پاسخ در مدیریت مقادیر فراوان داده RDMSکنند.  ها را تعیین می های داده کدها رابطۀ بین جدول

 سازند. های انباشته شده در مقابل رکوردهای مختلف میسر می رابطۀ بین داده

 (2002تناسب و ارتباط )       323.2

های جهانی، و  تدر متن ارزیابی اقدام علیه مین، این واژه به میزان سازگاری اهداف پروژه، برنامه یا سیاست با الزامات سودمندی، نیازهای کشور، اولوی

 دارد.های دهنده اشاره  سیاست

 قابلیت اطمینان        323.2

 توانایی تجهیزات، اجزاء، یا اجزائ فرعی برای اجرای عملکردی الزم تحت شرایط بیان شده برای مدت زمانی معلوم.

 (2002اطالعات )اقدام علیه مین( قابل اطمینان )       331.2

 روبی قابل قبول فرض شده باشد. برای انجام عملیات مین NMAAاطالعاتی که توسط 

 (RSPی )ساز روند ایمن       330.2

 برای قطع عملکرد یا جداسازی اجزای اصلی برای پیشگیری از انفجار غیرقابل قبول. EODهای ویژۀ  به کارگیری ابزار و روش

 ریسک باقیمانده       333.2

از  ERWها یا  های معقول برای رفع و / یا نابودی خطر مین که پس از اعمال همۀ تالش اطالق میشود روبی بشردوستانه، این واژه به ریسکی در متن مین

 [Modified from ISO Guide 51:1999ماند. ] یک منطقه مشخص تا عمقی مشخص باقی می

 ریسک       332.2

 ISO Guide] [(E)51:1999ترکیب احتمال وقوع آسیب و زیان و شدت آن زیان. 
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 تحلیل ریسک        333.2

 ISO Guide] [(E)51:1999استفادۀ سیستماتیک از اطالعات موجود برای شناسایی خطرها و برآورد ریسک. 

 ارزیابی ریسک       333.2

 ISO Guide] [(E)51:1999ای کلی متشکل از تحلیل ریسک و ارزیابی ریسک.  پروسه

 ارزیابی ریسک       336.2

 ISO Guide] [(E)51:1999ای مبتنی بر تحلیل ریسک برای تعیین این که آیا ریسک قابل تحمل حاصل شده است یا خیر.  پروسه

 کاهش ریسک       333.2

 شود. ، پیامدهای منفی یا هر دو، در رابطه با ریسکی ویژه انجام میاقداماتی که برای کاهش احتمال

 (2002ایمن )       333.2

 تر است. تر و صحیح نبود ریسک. معموال واژۀ ریسک قابل تحمل مناسب

 در متن مهمات، واژۀ ایمن به "وضعیت ایمن" فیوز مربوط است.نکته: 

 ایمنی        333.2

 [ISO Guide 51:1999(E)]کاهش ریسک تا سطح قابل تحمل. 

 نمونه       331.2

1.0mروبی بشردوستانه، این واژه به یک یا چند واحد  در متن مین
2

 شوند. جدا میانباشته از زمین اشاره دارد که به صورت رندوم از یک  

 اندازۀ نمونه       330.2

1.0mروبی بشردوستانه، این واژه به تعداد واحدهای  در متن مین
2 

 زمین در نمونه اشاره دارد. 

 گیری نمونه       333.2

هایی از یک منطقۀ زمین پاکسازی شده برای تست به  ای اشاره دارد که به موجب آن بخش یا بخش شده ی بشردوستانه، این واژه به روند تعریفروب در متن مین

 شوند. عنوان نمایندۀ کل منطقه درنظر گرفته می

 گیری پالن نمونه       332.2

دهد که قرار است بازرسی  اد واحدهای ا مترمربعی زمین از هر انباشته را نشان میه تعدکای اشاره دارد  روبی بشردوستانه، این واژه به پالن ویژه در متن مین

 ا(. باشد )تعداد پذیرش و مردودی معیار تعیین قابل قبول بودن انباشته میهای نمونه( و  شوند )اندازۀ نمونه یا سری اندازه

 بو       333.2

 ای مشخص. رایحه

 تکه تکه شدن ثانویه       333.2

 نبوده است. ERWنی که در اصل بخشی از مین /  در رویداد انفجاری، تکه تکه شد

 (2002مکانیزم خودنابودگر )       336.2

سازد.  شود، و انهدام مهماتی که این مکانیزم در آن قرارداده شده را ایمن می مکانیزم عملکرد اتوماتیک ترکیبی که به مکانیزم آغازگر اولیۀ مهمات اضافه می

(CCM) 

 یساز خودخنثی       333.2

های  گرداند ولی الزاما دستکاری آن ایمن نخواهد بود. در مین گیرد که در مین قرار داده شده، و مین را ناکارا می صورت می عملی که از طریق دستگاهی

 [AAP-6پذیر باشد. ] زمینی، این پروسه ممکن است برگشت



 

IMAS 04.10 
 چاپ دوم

 (3102اردیبهشت  6)متمم 

 

30 

 (SADD( )2002های جداسازی شده بر حسب جنسیت و سن ) داده       333.2

و چه کسی  –زنان، مردان، دختران یا پسران  –دهد چه کسی تحت تاثیر قرار گرفته  یتی و سنی است، نشان میهایی که شامل جزئیات جنس آوری داده جمع

ها دربارۀ جمعیت قربانِی بحران باید همیشه  شود. داده بیشتر از همه در معرض ریسک است، و به این ترتیب مانع از ارائه خدمات به هدف نادرست می

 های مرتبط دیگری مانند قومیت و مذهب تقسیم شوند.برحسب سن و جنسیت و فاکتور

 منطقه تعیین شده       333.2

یا سازمانی که  NMAA، مطابق با ERWای اشاره دارد که قرارداد یا توافق عملیات پاکسازی آن از مین یا  منطقهروبی بشردوستانه، این واژه به  در متن مین

 کند، بسته شده است.  از طرف آن عمل می

 عمق مشخص       361.2

تا آن عمق قرارداد یا توافق صورت  ERWروبی بشردوستانه، این واژه به عمقی اشاره دارد که برای پاکسازی منطقۀ مشخص شده از مین یا  تن میندر م  

 باشد. یا سازمانی از طرف آن می NMAAگرفته است که مطابق با 

 (SQLمحدودۀ مشخص کیفیت )       360.2

 کیفیتی اشاره دارد که برای عملیات پاکسازی الزامی است.روبی بشردوستانه، این واژه به نشانۀ  در متن مین

توان در  توان به عنوان متوسط معقول درنظر گرفت و چیزی که نمی خط مرزی مشخص بین چیزی است که می SQLگیری،  نکته: به منظور پذیرش نمونه

 یا آژانس طرف قرارداد( قابل تحمل باشد. NMAAکننده ) و برای مصرف یقابل دستیابروبی(  این حد دانست. این محدوده باید برای تولیدکننده )سازمان مین

ای طوالنی و آهسته را نشان  پروسههای غیرمنطبق در هر متر مربع( پس از  آلودگی متوسط )برحسب آیتم ERW ،SQLنکته: در مورد پاکسازی مین / 

 دهد. می

 اسپانسر       363.2

 ام آزمایش را دارد.اسپانسر آزمایش تجهیزات مقامی است که درخواست انج

 روبی یا دهنده است. کشوری، سازمان مین MACالمللی،  نکته: به احتمال زیاد اسپانسر یک سازمان بین

 استاندارد       362.2

فاده ها مورد است شامل مشخصات فنی یا دیگر معیارهای دقیقی که باید پیوسته به عنوان قوانین، دستورعمل، یا تعاریف ویژگی استاندارد توافق مستندی است

 مناسب مقاصد خود هستند. ,ها و خدمات قرار بگیرند تا تضمین شود مواد، محصوالت، پروسه

ها و روندهای مرجح در سطوح میدانی و فرماندهی  نکته: استانداردهای اقدام علیه مین به منظور افزایش امنیت و کارایی در اقدام علیه مین با ارتقای شیوه

 گیری، قابل دستیابی، و قابل تایید باشند. داردها باید قابل تعریف، قابل اندازهاستان ،باشد. برای اثربخشی می

 (SOPsروندهای استاندارد عملیات )       363.2

 (SOPsروندهای ثابت عملیات )

 کنند. انجام کار یا فعالیت عملیاتی را تعریف می دستورهایی که روش مرجح یا در حال حاضر مقررِ 

گیری دیسیپلین، یکپارچگی، ثبات و سازگاری و مشترکات درون یک سازمان، با هدف  درجات قابل تشخیص و قابل اندازه هدف این استانداردها ارتقاینکته: 

 را منعکس کنند. محلیها باید شرایط و الزامات SOPبهبود اثربخشی و ایمنی عملیات است. 

 نکته:

 (SOPsروندهای ثابت عملیات )       363.2

 (SOPsت )مراجعه شود به روندهای استاندارد عملیا

 (SON( )2002بیانیه نیاز عملیاتی )       366.2

 دهد. سندی که نیازهای عملیاتی کاربر را شرح می

 کند. باید توسط کاربری تهیه شود که نیاز را شناسایی کرده، یا اسپانسری که از طرف کاربر کار می SONنکته: 
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 (SORبیانیه ملزومات )       363.2

 دهد. ارائه می ر تجهیزات را بر اساس راه حل مرجحاها و عملکرد مورد انتظ سندی که بیانیۀ مفصل ویژگی

 ( STOها ) بیانیۀ وظایف و خروجی       363.2

دهد و بر خروجی الزم تاکید دارد، نه بر  های کلیدی تجهیزات را ارائه می کند، وظایف و ویژگی سندی که نیازهای کاربر را در شرایط گسترده بیان می

 هم کامال لحاظ شوند. های دیگر حل های دستیابی به آن، تا راه راه

 انباشت       363.2

 اشاره دارد. EOدر متن اقدام علیه مین، این واژه به موجودی انباشتۀ زیادی از 

 (2002انهدام انباشت )       331.2

 افزار انفجاری. روند انهدامی فیزیکی به سوی کاهش پیوستۀ انباشت جنگ

 مهمات فرعی       330.2

 [AAP-6شود. ] مهماتی که برای انجام کار خود از مهمات مادر جدا می

 موشک است. ، گلولۀ توپ یا محمولۀCBUها یا مهماتی که بخشی از یک  مین

 (2002نشانۀ جستجو )       333.2

 شود. روبی استفاده می گذاری شده و پاکسازی شده در عملیات مین نشانه مدتی که برای کمک به مدیریت زمینِ  نشانۀ ماندگار و طوالنی

 (2012بازمانده )       332.2

 ای دچار آسیب شده است. یا مهمات خوشه ERWحادثۀ مین، ی که در اثر کمرد، زن، یا کود

 کمک به بازمانده       333.2

 مراجعه شود به کمک به قربانی

 (SHA( )2013منطقۀ مشکوک به خطر )       333.2

 وجود دارد. ERWشک معقولی برای آلودگی مین /  ERWای که در آن بر اساس شواهد غیرمستقیم وجود مین /   منطقه

 (2002پایداری )       336.2

 های عمده اشاره دارد. ی اقدام علیه مین، این واژه به ادامۀ منافع حاصل از مداخلۀ اقدام علیه مین پس از اتمام کمکدر متن ارزیاب

 (2013بررسی سیستماتیک )       333.2

ن / برای داشتن می SHA/CHAای در  شود که هیچ منطقه . این کار معموال وقتی انجام میSHA/CHAای سیستماتیک از انجام جستجوی فنی در  پروسه

ERW .احتمال بیشتری نسبت به جاهای دیگر نداشته باشد 

 (2013بررسی هدفمند )       333.2

 ها بیشتر است. در آن ERWکه احتمال داشتن مین /  SHA/CHAبررسی طی جستجوی فنی مناطق معینی در 

 (IDشماره شناسایی وظیفه )       333.2

 اختصاص داده شود. NMAAه شناسایی وظیفه باید توسط رود. شمار شمارۀ منحصر بفردی که برای نشان دادن منطقه خطرناک به کار می

 (2013جستجوی فنی )       331.2

، برای تعریف ERWها، با استفاده از مداخالت فنی مناسب، دربارۀ وجود، نوع، توزیع، و محیط اطراف آلودگی مین /  آوری و تحلیل داده اشاره دارد به جمع

 گیری آزادسازی زمین از طریق ارائه شواهد. بندی و تصمیم های اولویت و برای حمایت از پروسهبهتر این که کجا آلودگی وجود دارد و کجا وجود ندارد 

 تست       330.2

 [ISO 9000:2000تعیین یک یا چند ویژگی بنا به یک روش و پروسه. ]
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 (T&Eارزیابی و تست )       333.2

 افزار. فعالیت های مربوط به تست سخت افزار و نرم

های پردازش شده بسته به  ها و سنجش و ارزیابی نتایج تست و داده از روندها و استانداردها، کاهش و پردازش داده هایی شامل تشکیل و استفاده نکته: فعالیت

 های تعریف شده. معیارهایی مانند استانداردها و ویژگی

 (2002سایت تست )       332.2

 ست.آماده شده ا MDDها یا خطوط تست برای تست اعتباربخشی عملیات  سایتی که در آن یک سری جعبه

 (2002دربرابر دزدی ) مقاوم       333.2

 مورد استفاده برای ذخیرۀ مواد منفجره طراحی شده است. ساختمانی که برای ممانعت و / یا کند کردن ورود غیرقانونی به تاسیساتِ 

333.2       TNT (2 ,2 ,2 Trinitrotoluene) 

، شوک، و انرژی کیار پایدار، غیرنمگیر و نسبت به ضربه، اصطکاو خاصیت انفجاری باالیی دارد. تی ان تی بس  یکی از موادی که استفادۀ نظامی گسترده

 ه بیشترین استفاده را در مین و مهمات دارد.کای است  غیرحساس است. تی ان تی مادۀ منفجرهنسبتا الکتروستاتیک 

 ریسک قابل تحمل       336.2

 ISO Guide] [(E)51:1999است.  شده های جاری جامعه پذیرفته ریسکی که در متنی معین و بر اساس ارزش

 آزمایش       333.2

 انجامد. نتایج آن به ارزیابی کلی یک جزء، تجهیزات یا سیستم میتک تک ای سیستماتیک سازماندهی شده و  یک سری تست که به شیوه

 (2002بندی ) مثلث       333.2

تحلیل برای تایید و اثبات یک ارزیابی اشاره دارد.  های متعدد، منابع یا انواع اطالعات، یا انواع در متن ارزیابی اقدام علیه مین، این واژه به استفاده از تئوری

 باشد. ای و غیره می ها، تصویربرداری ماهواره ها، عکس منابع اطالعات الزاما مردم نیستند بلکه شامل اسناد، نقشه

 (2002نقطۀ برگشت )       333.2

باید از اشیای فلزی گذاری و ثبت شده باشد.  روشنی عالمت دهد. این نقطه باید به نقطۀ ثابتی روی زمین که تغییر در جهت محیط منطقۀ خطر را نشان می

 گذاری همۀ نقاط برگشت و مراجعۀ دائمی در آینده استفاده شود. مدفون شده برای عالمت

 (2002بمب کوچک منفجر نشده )       331.2

 (CCMمنفجر نشده است. ) هرفت میبمب کوچک انفجاری که پرتاب شده، آزاد شده، یا به هر طریقی از پخش کننده جدا شده و آن طور که انتظار 

 (UXOافزار منفجر نشده ) جنگ       330.2

EOگذاری، فیوزگذاری، مسلح یا به هر طریقی برای استفاده آماده شده یا استفاده شده است. ممکن است شلیک شده باشد، انداخته شده باشد،  ای که چاشنی

 لیل دیگری منفجر نشده باشد.پرتاب شده باشد اما به دلیل عملکرد بد و یا طراحی نادرست یا هر د

 (2002مهمات فرعی منفجر نشده )       333.2

 (CCMای پخش یا آزاد شده یا به هر طریقی جدا شده اما طبق انتظار منفجر نشده است. ) مهمات فرعی انفجاری که از مهمات خوشه

 (2002نرخ واحد )       332.2

 در قرارداد قید شده است. ها و کمّیت فعالیت با قیمت معین که های مورد توافق و قبول برای آیتم نرخ

 (2002) (UNMAS)خدمات اقدام علیه مین ملل متحد        333.2

 های مربوط به مین. نقطۀ کانونی سیستم ملل متحد برای همۀ فعالیت

 باشد. می IMASالمللی توسعه و نگهداری  دبیرخانۀ ملل متحد است که مسئول جامعۀ بیندفتری در  UNMASنکته: 

 است. UNMASدر دستورعمل هماهنگی کلی  MREنکته: یونیسف نقطۀ کانونی 
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 (2002کاربر )       333.2

 کند. مرد یا زن یا سازمانی که با تجهیزات کار می

و تجاری  NGOای مرکب از آراء آگاهانه و معتبر دربارۀ نیازهای کاربران  به عنوان "مجموعه توان را میبرای مقاصد اقدام علیه مین، کاربر نکته: 

 .کرد" نیز تعریف کشوری، امروزه و در آینده

 معتبرسازی       336.2

 گیرد. انجام می اثباتعمل تصویب که پس از 

 های برداری داده       333.2

 انداز؛ نقطه، خط و مساحت. های چشم برای تعیین موقعیت سه نوع اصلی ویژگی Yو  Xاستفاده از مختصات 

ها و غیره( با یک سری نقاط مختصات  ها، رودخانه ها )جاده . خطشوند نشان داده می Yو  Xنکته: نقاط )شهرها، مکان اتفاقات و غیره( با یک جفت مختصات 

X  وY ای از مختصات  ها )دریاچه، مرزها و غیره( با مجموعه شوند. مساحت ها یا چندگوشه اند نشان داده می که با نظم متصل شدهX  وY شوند  نشان داده می

 که روی خودشان بسته شده و فضای داخل آن مد نظر است.

 اثبات       333.2

 [ISO 9000:2000]. از طریق ارائه شواهد عینی ،که ملزومات خاص تامین شده استاین تایید 

 (2012قربانی )       333.2

، به صورت فردی یا جمعی دچار آسیب فیزیکی، عاطفی، و روانی، ضرر اقتصادی یا  ERWافرادی که به دلیل اقدامات یا غفلت در استفاده از مین یا وجود 

هایشان، و جوامعی که تحت تاثیر  اند، خانواده اند. قربانیان عبارتند از افرادی که مستقیما تحت تاثیر قرار گرفته اساسی خود شده اختالل قابل توجه در حقوق

 اند. قرار گرفته ERWهای زمینی یا  مین

بوده و از این رو معنی وسیعتری از  ERWواژۀ قربانی شامل وابستگان یا اشخاص دیگر در محیط بالفصل صدمۀ مین / نکته: در متن کمک به قربانی، 

 صرفا بازمانده دارد.

 کمک به قربانی       211.2

 (3009کمک به بازمانده )

ها، تسکین، آسایش، و حمایتی که با هدف کاهش پیامدهای فوری و درازمدت پزشکی و روانشناختی تروما به قربانیان )از جمله  اشاره دارد به همۀ کمک

 شود. بازماندگان( ارائه می

 (2002دکننده )بازدی       210.2

 تایید شده باشد. NMAAروبی که توسط  روبی است، و نه کارگر مین ، یعنی شخصی که نه عضو سازمان مینIMASبرای مقاصد 

 روبی باید وضعیت غیرکارمندان را تعیین کند. سیستم اعتباربخشی نداشته باشد، سازمان مین NMAAنکته: در شرایطی که 

 (2002) (WPفسفر سفید )       213.2

 سوزد، )و اگر در تماس مستقیم با شخص باشد اثر ضدنفر شدید و جدی دارد(. میایی پوشاننده که در تماس با هوا میدود شی

 محل کار        212.2

تند. جا تحت کنترل مستقیم یا غیرمستقیم کارفرمایشان هس جا بروند و در آن هایی که در آن کارمندان به دلیل کارشان باید حضور داشته باشند یا به آن همۀ مکان 

[ILO R164] 
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 ثبت اصالحیه

 IMASهای  مدیریت اصالحیه

، این کار مانع ویرایشیامنیت و کارایی عملیاتی یا مقاصد  گیرند، با این حال به دلیل ار میهر سه سال یکبار مورد بازبینی قر IMASمجموعه استانداردهای 

 شود. ساله نمی 2ایجاد اصالحات در این دورۀ 

و زیر تاریخ  IMASاصالحیه همچنین در صفحۀ اول شود )جدول زیر(.  ، شماره، تاریخ و جزئیات عمومی اصالحیه ارائه میIMASت در با ایجاد اصالحا 

 شود. و غیره" نشان داده می 1با عبارت "شامل شماره)های( اصالحیه  ویرایش

ی جدید تا تاریخ چاپ جدید هم در آن گنجانده شده و جدول ثبت اصالحیه ها ، چاپ جدیدی ممکن است منتشر شود. اصالحیهIMASبا انجام بازبینی رسمی هر 

 شود تا بازبینی دیگری انجام شود. ها مجددا آغاز می ثبت اصالحیهسپس شود.  تصحیح می

 . www.mineactionstandards.orgهای منتشر شده در وبسایت زیر هستند:  اصالح شده نسخه IMASجدیدترین 

 

 جزئیات اصالحیه تاریخ شماره

 تغییرات فرمت. .1 3009دسامبر  01 1

 ویرایش متن. جزئی تغییرات .3

 تغییرات ماهوی .2

a) ترک شدهافزار انفجاری  : جنگتعاریف جدید (AXO؛ توافق؛ دستگاه نمونه)  گیری هوا؛ حسابرسی؛ واحد زندۀ بمب

(BLU؛ توافق کارگاه (؛ منطقه بافر )اطاق خ)رجCEN (CWA ؛ قرارداد؛ پیمانکار؛ قرارداد سود اضافه برهزینه؛)

روبی؛ سازمان انهدام؛ داکتیلیته؛ آموزش، بروندهی؛ بیماری اپیدمیک؛ جعبه فیلتر؛  روبی؛ محل کار مین کارگر مین

پردازش زمین؛ سازی زمین؛  پذیر؛ فورس ماژور؛ آماده محفظه فیلتر؛ قرارداد قیمت ثابت؛ لوله یا مجرای انعطاف

تاثیر؛ بازرسی؛ جستجوی تاثیر مین زمینی  ؛ بیi/v؛ i/m؛ IATAرویداد زیانبار؛ موقعیت خطرناک؛ اثبات تاریخی؛ 

(LIS ؛ نامه توافق؛ کاربرد مکانیکی؛ مرکز هماهنگی اقدام علیه مین)(MACC) ؛ سازمان اقدام علیه مین؛ آگاهی از

؛ شریک MRE(؛ سازمان MTLهش ریسک مین؛ ایمن از مین؛ سطح تهدید مین )مین؛ بدون مین؛ ریسک مین؛ کا

MREنگهداری پیشگیرانه؛ مالک / مدیر اثر؛ بازرسی پس از پاکسازی؛  ؛ مقام کشوری؛ فیلترهای مثبت، منفی و بی

بینی با دلیل؛  پیشاستفاده قابل  اصلی؛ برنامه؛ پروژه؛ مدیریت پروژه؛ پیشنهاد؛ انتشار اطالعات عمومی؛ قرنطینه؛ سوء

فوالد؛ مادۀ هدف؛ مناقصه / مزایده؛ پروسه مناقصه / ؛ s/cقطعۀ تشخیص؛ اطالعات قابل اطمینان )اقدام علیه مین(؛ 

کننده؛ مقاوم  روبی روستایی؛ بازدید مزایده؛ سایت تست؛ مقاوم در برابر دزدی؛ سختی )کشش(؛ نرخ واحد؛ مین

 عریف(.ت WP( .)73دربرابر هوا؛ فسفر سفید )

b) نظر متخصص؛ پاکسازی با کمک مکانیک؛ اطالعات عمومی.تعاریف حذف شده : 

c) ه؛ زمین سوزان؛ منطقه کنسل شده یج؛ تعیین معیار؛ جعبه؛ منطقه توکاهش مساحت: اعتباربخشی؛ تعاریف تغییر یافته

ه کنترل؛ عدم تطابق )فقط نکته(؛ منطقه پاکسازی شده )فقط نکته(؛ ارتباطات اجتماعی )و نکته(؛ نقطه یا منطق

روبی؛ زمین تخریب و انهدام؛ انهدام؛ ردیابی؛ سایت دفع؛  روب؛ زیرواحد مین زدایی )فقط نکته(؛ مین بحرانی؛ نظامی

)فقط نکته(؛ اتفاق )تغییر  IMSMA( )و نکته(؛ سالمتی؛ بازرسی؛ GMAAمشق؛ ارزیابی عمومی اقدام عیله مین )

دفع لجستیک؛ انبار مهمات؛ اقدام علیه مین؛ ریسک مین؛ ۀ میانی؛ مجوز؛ (؛ نقطinertاثر ) فقط در مرجع(؛ بی

)فقط نکته( )به اضافۀ تغییر "باید" به "شاید"  (PD)( ؛ نظارت؛ مواد ضد جرقه؛ توسعه مقدماتی MREآموزش )

(must   بهshould ( ؛ تضمین کیفیت)QA  ؛)( بیانیۀ نیاز عملیاتیSONن زمینی / (؛ نشانۀ جستجو؛ بازمانده  )می

ERW( ؛ جستجوی فنی؛ تهدید؛ نقطۀ برگشت؛ خدمات اقدام علیه مین ملل متحد)UNMAS نکته فقط(؛ منطقۀ قابل( )

 استفاده )فقط نکته(؛ قربانی؛ کمک به قربانی.

 ، تغییر در مقیاس.1بند  .1 3005جوالی  2 3

 ، بند فرعی جدید.3بند  .3

 تعریف(. ERW( .)2بقایای انفجاری جنگ )(؛ ENسازی اروپا )(؛ نرمالBAC: پاکسازی منطقه جنگی )تعاریف جدید .2

گیر )اپیدمی(؛ جعبه فیلتر؛ کارتریج  دهی؛ بیماری همه وا؛ منطقه بافر؛ داکتیلیته؛ برونگیری ه : دستگاه نمونهتعاریف حذف شده .9

از مین؛ سطح تهدید مین؛ ؛ ایمن I.A.T.A؛ i/v؛ i/mپذیر؛ اثبات تاریخی؛  لوله یا مجرای انعطاففیلتر؛ محفظۀ فیلتر؛ 

؛ مادۀ هدف؛ سختی؛ مقاوم در برابر هوا؛ s/cدهنده؛ فیلترهای مثبت، منفی و بی اثر؛ نگهداری پیشگیرانه؛ قرنطینه؛  سازمان

 تعریف(. 35بوی نامطلوب؛ منطقۀ قابل استفاده. )

 DNT؛ پیمانکار؛ ؛ پذیرش؛ جعبه؛ سایت سوزان(AXOافزار انفجاری ترک شده ) جنگ: تعاریف تغییریافته .5

(؛ تضمین کیفیت MRE(؛ تحویل؛ آموزش ریسک مین )EODافزار انفجاری ) نیتروتولوئن(؛ مهمات مشقی؛ دفع جنگ )دی

http://www.mineactionstandards.org/
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(QA ؛)RDX ((1,3,5-triazacylohexane.؛ سایت تست 

 3006اوت  1 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 3007دسامبر  1

 های اول و دوم پیشگفتار. تغییرات / اضافات جزئی در پاراگراف .1

سازی  (؛ سیاست زیست محیطی؛ جریانEMSهای محیطی؛ تاثیر محیط؛ سیستم مدیریت محیط ) : محیط؛ جنبهتعاریف جدید .3

 تعریف(. SHA( .)7جنسیتی؛ منطقه مشکوک به خطر )

 تعریف( 5تکه تکه شدن؛ کاربرد مکانیکی؛ تهدید مین؛ و تهدید. ) ۀ خطرِ پردازش زمین؛ منطق حذف شده:تعاریف  .2

 حسابرس؛ تعریف اضافی برای "ارزیابی".ریافته: تعاریف تغیی .9

 .ERWگنجاندن واژۀ  .5

 نامه. حذف واژۀ "تهدید" از کل واژه .6

 IMSMAو  CWAاصالح تعاریف  .7

روبی مکانیکی؛ واحد  محیطی؛ دستگاه نفوذی؛ دستگاه؛ عملیات مین ؛ ارزیابی تاثیر زیستCCW: میدان جنگ؛ تعاریف جدید .2

 یکی.روبی مکانیکی؛ ابزار مکان مین

 اصالحیه و تعریف جدید با تاریخ. –"مقیاس"  1اضافه شدن نکته به بند  .3

 " قید شده است.3003تعاریف جدید یا تغییر یافته که در زیر کلمه یا واژۀ تعریف شده در پرانتز " .1 3003ژوئن  20 9

پژوهش ؛ پیشنهاد؛ 3سطح سازی؛ کاهش مساحت؛ توسعه؛ انفجار؛ آموزش؛ دستورعمل؛ جستجوی  بگانهبتعاریف حذف شده:  .3

 زنی؛ فوالد؛ مناقصه / مزایده؛ پروسه مناقصه / مزایده. ؛ تحقیقات؛ نقبکاسته شده؛ مساحت محض

 IATGبه روزرسانی برای گنجاندن تعریف  .1 3013اوت  1 5

 تعریف به روِز بازمانده و قربانی .3

 گذاری موقتی. ؛ سیستم نشانهروبی مکانیکی؛ استانداردها )تکرار( تعاریف حذف شده: دهنده؛ واحد مین .2

 اصالحات جزئی چاپی. .9

 IMASبازبینی تاثیر آزادسازی زمین جدید  .1 3012مه  2 6

های معقول؛ بررسی هدفمند؛ بررسی  ؛ همۀ تالشLR؛ پاکسازی؛ SHA, CHA, TS, NTSتعاریف اصالح شده:  .3

 سیستماتیک؛ زمین کنسل شده؛ زمین پاکسازی شده؛ انبار مهمات.

 IED؛ کاسته شدهزمین تعارف جدید:  .2

 DHAتعاریف حذف شده:  .9

 گنجاندن شماره اصالحیه در عنوان و سرفصل .5

 

 

 

 


