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فهرست اختصارات

APM
مین ضد نفر

APMBC
کنوانسیون منع مین های ضد نفر

ASA
انبار مهمات

ATM
مین ضد تانک

AXO
مهمات منفجره رها شده

BAC
پاکسازی منطقه جنگی

CASA
دفتر هماهنگی سازمان ملل در اقدامات مرتبط با سالح 

های کوچک

CCM
کنوانسیون منع مهمات خوشه ایی

CCW
کنوانسیون برخی سالح های متعارف خاص

CHA
منطقه خطر قطعی

CMAA
مرجع ملی مبارزه با مین و کمک به قربانیان کامبوج

CMAC
مرکز مبارزه با مین کامبوج

CMC
ائتالف مهمات خوشه ایی

DHA
 اداره امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد

)OCHA اکنون(

DPKO
اداره عملیات های پاسدار صلح سازمان ملل

EIA
ارزیابی اثرات زیست محیطی

EOD
امحاء مهمات منفجره

ERW
مهمات منفجره باقیمانده از جنگ

GICHD
مرکز بین المللی مین زدایی بشر دوستانه ژنو

GIS
سیستم داه های مکانی

GMAP
جنسیت و برنامه مبارزه با مین

GPR
رادار نفوذ در زمین

HAC
برش آبی ساینده

HALO TRUST
سازمان حمایت از زندگی در منطقه خطر

HI
سازمان معلولین بین الملل

IACG-MA
گروه درون سازمانی هماهنگ سازمان ملل در 

مبارزه با مین

IATG
دستورالعمل های بین المللی فنی مهمات

ICBL
کمپین بین المللی منع مین های زمینی

ICRC
کمیته بین المللی صلیب سرخ

IED
دستگا ههای انفجاری ابداعی

IMAS
استانداردهای بین المللی مبارزه با مین

IMSMA
سیستم مدیریت اطالعات برای مبارزه با مین

ISACS
استانداردهای بین المللی کنترل سالح های کوچک

KAPB
دانش ،نگرش،روش ها و باورها )یا رفتار(

LIS
مطالعه اثرات مین های زمینی

M&E
نظارت و سنجش



فهرست اختصارات | 9

MAC
مرکز مبارزه با مین

MACC
مرکز هماهنگی مبارزه با مین

MAG
گروه مشاور مین ها

MDD
سگ ها ی مین یاب

MOTAPM
مین هایی غیر از مین های ضد نفر

MRE
آموزش مخاطرات مین

NATO
پیمان آتالنتیک شمالی

NGO
سازمان غیر دولتی

NMAA
مرجع ملی مبارزه با مین

NMAS
معیارهای ملی مبارزه با مین

NPA
سازمان کمک های مردم نروژ

NSA
بازیگر غیر دولتی

NTS
شناسایی عمومی

OBOD
سوزاندن باز و انهدام باز

OCHA
دفتر هماهنگی سازمان ملل متحد در امور بشر 

دوستانه

OECD
سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه

OHCHR
دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

OSCE
سازمان امنیت و همکاری در اروپا

PPE
تجهیزات حفاظت فردی

PCA
ارزیابی پس از پاکسازی

QA
تضمین کیفیت

QC
کنترل کیفیت

QM
مدیریت کیفیت

REST
ردیابی بوی مواد منفجره از راه دور

SALW
سالح های کوچک و تسلیحات سبک

SAS
مطالعه سالح های کوچک

SHA
منطقه خطر مشکوک

SOP
شیوه های عملیاتی استاندارد

STANAG
توافقنامه استاندارد سازی پیمان آنالنتیک شمالی )ناتو(

TS
شناسایی فنی

UN
سازمان ملل متحد

UNAMIC
نمایندگی پیشرو سازمان ملل متحد در کامبوج

UNDP
برنامه توسعه سازمان ملل متحد

UNHCR
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد

UNMAS
دایره خدمات مبارزه با مین سازمان ملل متحد

UNODA
دفتر امور خلع سالح سازمان ملل متحد

UXO
مهمات منفجره نشده

VVAF
بنیاد کهنه سربازان آمریکایی جنگ ویتنام

VA
حمایت از قربانیان



10 | نگاه اجمالی

نگاه اجمالی

فصل 1 
مقدمه ای بر مین های زمینی ضدنفر، مهمات خوشه ای و مهمات 

منفجره باقیمانده از جنگ )ERW( به همراه استفاده و عواقب آنها. مبارزه 
با مین )MA( نقش کنوانسیون های بین المللی و نیز اولین برنامه های 

مبارزه با مین در سطح ملی.

فصل 2
برنامه های مبارزه با مین: چرخه حیات آنها مشتمل بر مراحل مختلف 

انتقال به مالکیت ملی.

فصل 3
قوانین و معیار های موجود در مبارزه با مین: ابزارهای قانونی اصلی 

بین المللی )کنوانسیون سالح های متعارف خاص کنوانسیون ممنوعیت 
استفاده از مین های زمینی ضدنفر، کنوانسیون منع مهمات خوشه ای(،. 

معیارهای بین المللی و ملی مبارزه با مین و چگونگی کاربرد آنها در 
ارکان مختلف مبارزه با مین. 

فصل 4
مدیریت برنامه های مبارزه با مین: مالحظات راهبردی، اهمیت مدیریت 

کیفیت و مدیریت مبتنی بر نتایج برای ارزیابی عملکرد. نقش بنیادین 
مدیریت اطالعات. جنسیت و گوناگونی. و چگونگی به جریان انداختن 

آنها در برنامه های مبارزه با مین. مسائل زیست محیطی.

فصل 5
مراحل مختلف آزاد سازی زمین )شامل شناسایی و پاکسازی(، چگونگی 

رسیدن به این هدف، بزرگترین پیشرفت ها در این زمینه. مشکل 
آلودگیهای باقی مانده ناشی از مین ها و مهمات منفجره باقیمانده از 

جنگ )ERW(. سیستمهای دستی، مکانیزه و حیواناتی که برای پاکسازی 
بکارگرفته میشوند. جنبه های قانونی آزاد سازی زمین )قراردادها، جوانب 

بیمه ای(. 

فصل 6
مدیریت ایمنی مهمات )ASM( و نگرانی روزافزون در مورد انفجارات 

برنامه ریزی نشده ذخایر مهمات. روش ها و تکنیک های انهدام ذخایر 
مهمات، مین های زمینی ضدنفر و مهمات خوشه ای. تالش های بین 

المللی.

فصل 7
آموزش مخاطرات مین )MRE( بعنوان رکن جدایی ناپذیر برنامه ریزی، 

اجرا، ارزیابی و نظارت بر مبارزه با مین. چگونگی ارتقاء رفتار ایمن توسط 
آن. مراحل مدیریت آموزش مخاطرات مین. همبستگی محلی.

فصل 8
تعریف قربانی و کمک به قربانیان از منظر قانون بشر دوستانه بین الملل. 
چگونه می بایست درمفاهیم و بافت های گسترده تر و سیاست گذاری ها 

ادغام گردد. نقش سازمانهای مبارزه با مین در جمع آوری داده و انتشار 
آن، مدافعه یا وکالت و هماهنگی 

فصل 9
مسائل گسترده تر توسعه و امنیت. مبازه با مین و بافت گسترده تر 

اجتماعی، سیاسی واقتصادی . رویکرد "آسیب نزن"



پیشگفتار | 11

پیشگفتار

مبارزه با مین با شتاب زیادی در حال پیشروی است و این بخش در سالیان اخیر به علت بهبود مداوم روش شناسی ها، اتخاذ رویکردهای 
نو و افقی وسیع تر تکامل یافته است.

چاپ پنجم راهنمای مبارزه با مین واکنش GICHD به این تغییرات است. در این راهنما، جدیدترین پیشرفتها لحاظ و به تمامی جنبه های 
مبارزه با مین پرداخته شده است. این نسخه راهنما از نسخ قبلی کوتاه تر است، با این وجود دارای مراجع و لینک های بسیاری است 

که به خواننده این امکان را میدهد تا بتواند در مسائلی خاص درک عمیق تری بدست آورد.

این راهنما به دو بخش تقسیم شده: بخش اول مبحث مبارزه با مین را به تفصیل شرح داده است. بخش دوم روش های مبارزه با این 
مشکل را بحث کرده است. این موارد شامل: مدیریت برنامه های مبارزه با مین، عملیات های شناسایی و پاکسازی، تخریب ذخایر، 

مدیریت ایمنی مهمات، آموزش مخاطرات مین، کمک به قربانیان و مسائل گسترده تر امنیت و توسعه محور می شود.

وب  به  زیادی  اشارات  سند  این  در  بداند.  خود  به  متعلق  را  آن  بایست  می  جامعه  که  است  زنده  سند  یک  راهنما  این 
میکنیم.  استقبال  پیشنهادات  و  نتقادات  ا نظرات،  ز  ا همیشه  ما  است.  شده   )www .gichd .org ( ما  ینترنتی  ا سایت 
لطفًا هر وقت خواستید با ما تماس بگیرید و سؤاالت یا مطالب خود را با ما در میان بگذارید. ما منتظر تماس شما هستیم.

از حمایت دولت سوییس که در نگارش این کتاب نقش حیاتی داشت سپاسگذاریم.

 سفیر دولت سوئیس - استفانو توسکانو 
رییس مرکز بین المللی مین زدایی بشردوستانه ژنو
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معرفی و تاریخچه مبارزه با مین 

ل 1
فص بخش I - مبارزه با مین چیست؟
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پیام های کلیدی

مین های زمینی ضدنفر، مهمات خوشه ای و مهمات منفجره باقیمانده از جنگ )ERW( در معاهدات و کنوانسیون 	 
های بین المللی تعریف شده اند.

از مین های زمینی و مهمات خوشه ای بصورت گسترده ایی در جهان از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون استفاده شده 	 
است.

تعیین میزان آلودگی و قربانیان مین در دنیا کار مشکلی بوده است، اما به دلیل بهبود در مطالعات انجام شده و 	 
فرآیندهای گزارش گیری این مسئله بهتر شده است.

کنوانسیون منع مین های ضدنفر)APMBC( و کنوانسیون مهمات خوشه ای)CCM( در توسعه این بخش نقش 	 
کلیدی داشته اند.

برنامه های مبارزه با مین در سطح ملی در طی سالیان با موفقیت تکامل یافته و به صورت روز افزون به عنوان مسائل 	 
مربوط به توسعه به آن نگریسته میشود.

مقدمه 

مبارزه با مین مجموعه ای از فعالیت هاست که برای موارد ذیل طراحی شده:

کاهش مخاطره واقعی و مخاطره ذهنی که متوجه مردمی است که در مناطق آلوده به مین، مهمات خوشه ای، ذخایر مهمات 	 
و مهمات منفجره باقیمانده از جنگ زندگی می کنند.

بیان عواقب حوادثی که برای قربانیان مین اتفاق میافتد؛	 

کاهش عواقب، اقتصادی،اجتماعی،و توسعه ناشی از آلودگی؛ و	 

 	.)IHL( حمایت و طرفداری از ایجاد،اتخاذ و سازگاری با ابزارهای مناسب قانون بشردوستانه بین المللی

تمامی عناصر مبارزه با مین در این کتاب بررسی شده است. البته درک این نکته که مبارزه با مین زمانی بیشترین تأثیر را خواهد داشت 
که تمامی فعالیت های رکنی آن طی یک برنامه هماهنگ و تقویت کننده با هم انجام شود بسیار مهم است. انجام چنین کاری مشکل 
است و نیازمند توجه و تالش همگانی از جانب سازمان های دولتی و بین المللی، موسسات بین المللی، نظامی، سازمانهای مردم نهادم 

)NGO(، شرکت های تجاری و نمایندگان بانوان، دختران، پسران و مردان در جوامع تحت تأثیر است.
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مبارزه با مین فرآیندی ایستا و از پیش تعریف و تکمیل شده نیست. بلکه با گذر زمان، در نتیجه تغییراتی که در شرایط و ضوابط محلی ایجاد 
میشود و نیز با فراگیری تجارب و امتحان، آزمایش، پذیرش و بهبود یا رد سیاست ها، فرآیند ها و فنون ، تکامل می یابد.

افق مبارزه با مین به مرور زمان تغییر می کند. این افق در روزهای نخستین تنها بر مین های زمینی متمرکز بود، اما دیری نپایید که 
مشخص شد باید به دیگر انواع مهمات منفجره نیز پرداخته شود و معلوم شد مردم تحت تأثیر نیاز به آموزش مخاطرات دارند و قربانیان 
به کمک محتاج هستند. نیاز فوری به وضع قوانین و معاهدات مؤثر به منظور توقف گسترش مشکل، یکی دیگر از نتایج بارز و اولیه 
آن بود. در ادامه، تمرکز بر مهمات خوشه ای به عنوان یک تهدید جدی باعث اصالحات بیشتری در افق مبارزه با مین گردید. امروزه، 
پذیرش این واقعیت که ذخایر، دیگر سالح ها و مهمات منفجره مخاطرات بزرگی را متوجه مردم تحت تأثیر میکنند باعث ادامه روند 

تکامل مبارزه با مین شده است.

مبارزه با مین همچنان با گذر زمان به تغییر ادامه می دهد و این امر به نفع مبارزه با مین است. آمادگی برای تفکر در مورد بافتی که 
مبارزه با مین را در بر گرفته ، پرسیدن سؤاالت چالش برانگیز، و آمادگی برای پذیرش پاسخ های سخت همگی نشان از یک رویکرد 

حرفه ای و پژوهنده برای انجام کار درست و خوب انجام دادن کار است.

مبارزه با مین مجموعه ایی از فعالیت های پیچیده، چالش برانگیز و اغلب طاقت فرسا اما در عین حال جذاب و خداپسندانه است و 
می تواند تفاوت واقعی در زندگی مردمی ایجاد کند که در کشورهای آلوده زندگی میکنند. این کتاب مقدمه ای است بر اهداف و فعالیت 
های مبارزه با مین. اطالعات بسیار بیشتر در فعالیت های متفاوتی که مبارزه با مین را شکل میدهند وجود دارد که اکثر آن از طریق 

وب سایت GICHD در دسترس عموم قرارگرفته است. در انتهای این کتاب فهرست منابع و کتابها قرارداده شده است. 

بمب خوشه ایی -جنگ جهانی دوم
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مین های زمینی چیست؟

 در ساده ترین شکل، مین های زمینی تله های انفجاری هستند که توسط قربانیان فعال میشوند، چه هدف موردنظر انسان باشد چه 
وسیله نقلیه. یک مین حاوی مقداری ماده منفجره است که معمواًل در محفظه ای )عمدتًا فلزی، پالستیکی یا چوبی( قرار گرفته و 
دارای یک مکانیسم ماسوره ای برای منفجر کردن خرج انفجاری اصلی است. بعضی در زیر زمین دفن شده و برخی با نصب روی 
پایه های مخصوص یا اشیاء ثابت روی زمین قرارداده می شوند. مین ها بواسطه طیف وسیعی از مکانیسم ها شامل: فشار، کشش و 
قطع کشش )سیم تله(، فرمان الکتریکی یا نفوذ مغناطیسی فعال 
می شوند. بعضی مین های مدرن را می توان با استفاده از اشکال 

حسگر الکترونیکی دیگر فعال کرد.

مین های زمینی عمومًا به دو دسته تقسیم میشوند: ضد تانک )یا 
ضد وسیله نقلیه( و ضدنفر. مین های ضدنفر هم عمومًا با توجه 
به سیستم اصلی آسیب رسانی که برای آنها در نظر گرفته شده 
به چهار دسته تقسیم میشوند : انفجاری، ترکشی، ترکشی جهنده 

و ترکشی جهت دار.

اصطالح "مین" و "مین ضدنفر" در ابزار های مجزای قانون  
بین الملل  – کنوانسیون منع مین های زمینی )APMBC( و 
کنوانسیون منع مهمات خوشه ای )CCW( تعریف شده اند. 
کنوانسیون منع مین های ضدنفر یک مین ضدنفر را اینچنین 
تعریف میکند: "یک مین که بگونه ای طراحی شده تا در اثر 
حضور، قرارگیری در مجاورت و یا تماس منفجر شده و باعث 
از کار انداختن، مجروح کردن یا کشتن یک یا چند نفر بشود. 
مین های ضد تانک یا ضد خودرو، در مذاکرات بین المللی اغلب 
به عنوان مین هایی غیر از مین های ضدنفر یا MOTAPM نام 

برده میشود.

مهمات خوشه ای چیست؟

مهمات خوشه ای مهمات متعارفی هستند که به گونه ای طراحی شده اند تا چندین مهمات کوچکتر)در برخی موارد ریز بمب نامیده 
میشوند( را در منطقه وسیعی پخش کنند. تعریف کلی این مواد، هم محفظه )به آن بمب پخش کننده و یا بمب مادر نیز گفته می شود( 
و هم ریز بمب هایی که در آن قرار میگیرند را تشریح میکند. در کلی ترین تعاریف موجود ریز بمب ها ممکن است حاوی مواد منفجره، 
دود، گاز اشک آور، خاشه، مواد آتش زا، اعالمیه، یا دیگر مواد باشند. تعداد ریز بمب های درون محفظه ممکن است از حداقل دو تا 
حداکثر صد ها ریز بمب متغیر باشد و اندازه ریز بمب میتواند بطور قابل توجهی متغیر باشد. این نوع مهمات را میتوان بوسیله هواپیما، 

پهپاد، موشک، یا توپخانه رها و یا پرتاب کرد.

V69 - مین ضد نفر ترکشی جهنده
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کنوانسیون منع مهمات خوشه ای مشخصًا برای تسلیحاتی طراحی شده است که باعث "صدمات غیر قابل قبول" می شوند و تعریف 
مشخص تری از مهمات خوشه ای ارائه میدهد. آنها را اقالمی که فقط حاوی ریز بمب های منفجره بوده و هرکدام داری وزنی کمتر 

از 20 کیلوگرم هستند تعریف میکند. این تعریف شامل موارد زیر نمی شود: 

مهمات یا ریز بمب هایی که برای پرتاب یا پخش کردن شعله،دود، مواد آتش زا، یا خاشه طراحی شده و یا مهماتی که 	 
مشخصًا برای پدافند هوایی ساخته شده باشند.

مهمات یا ریز بمب هایی که برای ایجاد اثرات الکتریکی یا الکترونیکی طراحی شده باشند.	 

مهماتی که به منظور جلوگیری از مخاطرات ناشی از ریز بمب های منفجر نشده و رعایت اصل تفکیک )بمباران غیر 	 
تبعیض آمیز( دارای تمامی مشخصات ذیل است:

هر کدام از مهمات کمتر از ده ریز بمب منفجره دارد. �
هر ریز بمب بیش از چهار کیلو وزن داشته باشد. �

هر ریز بمب برای ردیابی و اصابت به یک هدف طراحی شده باشد. �

هر ریز بمب منفجره مجهز به مکانیسم الکترونیکی خودنابودگر باشد. �

هر ریز بمب منفجره مجهز به مکانیسم الکترونیکی خود غیر فعال ساز باشد. �

مهمات خوشه ایی )ویتنام(
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مهمات منفجره باقیمانده از جنگ چیست؟

میکند  بیان  رسید  تصویب  به   2003 سال  در  که  متعارف  های  سالح  برخی  از  استفاده  منع  کنوانسیون  پنجم  پروتکل 
شده  رها  منفجره  مهمات  و   )UXO ( نکرده  عمل  منفجره  مهمات  به  جنگ  از  باقیمانده  منفجره  مهمات  اصطالح  که 
)Ordnance( یک اصطالح کلی است و سالح های نظامی و مهمات را در بر می گیرد.   )AXO( اشاره دارد. واژه مواد 

)نباید با کلمه حکم- Ordinance - که به قانون یا مقررات اشاره دارد اشتباه گرفته شود(. 

مهمات منفجره عمل نکرده یا UXO به مهماتی )بمب ها، راکت ها، گلوله های توپ؛ خمپاره ها، نارنجک ها و مانند آن( که مورد 
استفاده قرار گرفته )شلیک شده( اما برخالف نیت از پیش تعیین شده منهدم نشده باشند اشاره دارد. نرخ عدم انفجار ممکن است کمتر 
از 1 تا 2 درصد یا بیشتر از 30 تا 40 درصد باشد که این امر به عوامل مختلفی بستگی دارد، مانند: کیفیت ساخت، عمر سالح، شرایط 

نگهداری، شیوه استفاده و شرایط زیست محیطی.

مهمات منفجره رها شده یا AXO به مهمات منفجره ای اشاره دارد که در طی مناقشه نظامی استفاده نشده ولی یکی از طرفین 
درگیری آنها را جا گذاشته یا دپو کرده و دیگر تحت کنترل نیروهایی که آنها را جا گذاشته و یا دپو کرده نیستند. مهمات منفجره رها 
شده ممکن است برای شلیک آماده، چاشنی گذاری، مسلح شده یا نشده باشند و یا به گونه ایی دیگری برای استفاده آماده شده باشند.

تاریخچه مین های زمینی

مین های زمینی نوین برای نخستین بار در طول جنگ داخلی آمریکا هنگامی که یک ژنرال ارتش کنفدراسیون به نیروهای تحت امر 
خود دستور داد گلوله های توپ را بگونه ای در زمین بکارند که بواسطه کشش سیم تله یا عبور نفر از روی آنها منفجر شوند استفاده 

کردند. علی رغم نگرانی های هر دو طرف درگیر در جنگ داخلی، استفاده از این تسلیحات ادامه پیدا کرد.

مهمات منفجره باقیمانده از جنگ )الئوس(
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مین های ضد تانک در جبهه غربی در زمان جنگ جهانی اول به عنوان یک اقدام متقابل علیه تانکی که تازه ابداع شده بود ساخته 
شدند. نمونه هایی از آن دوران کماکان از از زیر خاک بیرون آورده میشوند. از سوی دیگر، از مین های ضدنفر به آن گستردگی در 
میدان نبرد استفاده نشد. تعدادی در میان سیم های خاردار که به عنوان موانع مورد استفاده قرار میگرفتند به کار برده شد. اگرچه اغلب 
به همان اندازه که برای دشمن خطرناک بودند برای طرفی از درگیری که آنها را کاشته بود نیز مخاطره آمیز بود. تعدادی از مین ضدنفر 

و تله های انفجاری در سنگرهای متروک با پیش بینی پیشروی احتمالی نیروهای دشمن کاشته شد. 

برخالف اولین جنگ جهانی ؛ در جنگ جهانی دوم از مین های ضدنفر و ضد تانک بصورت انبوه استفاده شد. بر اساس گزارشی از 
سازمان اطالعاتی ارتش ایالت متحده، بیش از 300 میلیون مین ضد تانک در جنگ استفاده شد که تعداد 220 میلیونی که توسط 
شوروی سابق بکارگرفته شد را دربر می گیرد. در پایان جنگ باور این بود که آلمان 16 نوع مین ضد تانک، 10 نوع مین ضدنفر ساخته 
و نیز از بسیاری دستگاههای ابداعی گوناگون و مین های غنیمتی استفاده کرده باشد. این امر شامل ساخت و تعبیه ماسوره های 
فرعی)تله های فرعی(، و اولین مورد از بکارگیری مین ضدنفری که دارای قابلیت پراکنده شدن از طریق پرتاب از آسمان بود می شد.

از سال 1945 تاکنون طراحی مین ها بر پنج معیار استوار بوده است: کارایی،اندازه، قابل ردیابی بودن، تالشهای لجستیکی و سرعت 
کاشت.

پیشرفت سریع فناوری نیز به مرگ و میر سریع منجر شده است و تا دهه 1990 بیش از 600 نوع مین زمینی ساخته شده بود.

مین های ضدنفر در جنگ های بین دو کره و جنگ ویتنام بصورت گسترده ای استفاده شدند )قریب به پنج درصد تلفات نیروهای 
آمریکا بخاطر این مین ها بود.( با تجربه ای که از جنگ بین دو کره بدست آمده بود،مشخصًا پس از یورش موج انسانی به دفاتر 
سازمان ملل، ایاالت متحده مین ترکشی جهت دار M18 Claymore را ساخت. هنگامی که این مین بوسیله سیم تله و یا سیستم 
شلیک الکتریکی عمل کرده و منفجر میشود، صد ها ساچمه فوالدی به سرعت از محفظه مین به با یک قوس 60 درجه ایی و با شعاع 

کشنده حدودا 50 متری به بیرون پرتاب میشوند.

اولین باری که از مین های "پرتاب شونده از راه دور" یا "پخش شونده" بصورت انبوه استفاده شد در جنگ ویتنام و توسط نیروهای 
آمریکایی به منظور متوقف ساختن سیل مردان و اجناس از شمال به جنوب ویتنام از طریق کامبوج و الئوس بود. مین های زمینی 
ضدنفری که از هوا به زمین ریخته می شدند از نقطه نظر نظامی نسبت به مین هایی که بصورت دستی کاشته میشدند مزیت هایی 
داشتند: به آسانی قابل استفاده بوده، به پشتیبانی لجستیکی ناچیزی نیاز داشته و براحتی در عمق مناطق دشمن پرتاب می شدند در 
حالی که مخاطرات بسیار کمی متوجه خدمه هوابرد می شد اما تهدیدی برای نیروهای خودی که به سمت جلو پیشروی میکردند به 
حساب می آمدند. این مسئله منجر به ساخت مین های ضدنفری شد که به مکانسیم های خود نابودگر و یا خود خنثی گر مجهز بودند.



20 | فصل 1

اگرچه فناوری مین در چند دهه گذشته بسرعت پیشرفت نموده، اما رایج ترین روش استفاده از مین های زمینی کماکان کاشت دستی 
مین های ضدنفر و ضدتانک با استفاده از یک فناوری ساده در مناقشات مسلحانه داخلی توسط نیروهای دولتی و گروههای مسلح 

مخالف میباشد.

در افغانستان، آنگوال، بوسنی هرزگوین، کامبوج، اتیوپی، عراق، موزامبیک، نیکاراگوا، سومالی، سودان و بسیاری از دیگر کشورهای 
جنگ زده، از مین های ضدنفر عمدتًا در قالب راهبرد های نظامی برای ایجاد رعب و وحشت در دل غیرنظامیان و کنترل تحرکاتشان 
بصورت گسترده ای استفاده شد. میزان استفاده از این مین ها بدلیل در دسترس بودن مین های ساخته شده و قیمت پایین که بین 3 

تا 15 دالر به ازای هر مین بود افزایش یافت.

 ) IED(اخیراً و بخصوص در درگیری هایی که در کشور عراق و افغانستان در جریان است، استفاده از دستگاههای انفجاری ابداعی
بسرعت افزایش یافته است. اگرچه بر اساس قانون  بین الملل  این دستگاهها در دسته "تله های انفجاری" قرار میگیرند اما بعضی از آنها 
دارای مشخصات یک مین ضدنفر می باشند. بسیاری از این قبیل دستگاهها بواسطه کنترل از راه دور منفجر میشوند و این درحالی است 
که در دیگر موارد، فرد باید بر روی صفحه فشاری که بر روی آنها تعبیه شده قدم گذاشته و یا وسیله نقلیه باید از از روی آنها عبور کند.

تاریخچه مهمات خوشه ای 

مهمات خوشه ای سالها پس از مین های زمینی ساخته شدند. ماهیت این مواد بگونه ایی است که باید از یک سیستم نسبتًا پیچیده 
پرتابی برای پخش کردن)شلیک( آنها بواسطه هواپیما، راکت ها و یا توپخانه استفاده کرد. یکی از دالیل ساخت این نوع مهمات این بود 
که بمب های غیر هدایت شونده هواپیما ها به هیچ وجه دقت الزم را نداشتند. ریز بمب هایی که درون بمب های خوشه ای قرار داشتند 
به منظور پوشش منطقه ای وسیع و و مناسب بودن برای هدف قرار دادن اهدافی که یک بمب به تنهایی نمیتوانست با دقت آنها را مورد 
اصابت قرارداد مانند نیروهای فراوان در فضای باز، ستونهای خودروهای زرهی، باند فرودگاه ها ساختمانها و پل ها جاگذاری شده بودند.

جنگ جهانی دوم ، جانمایی سایت پاکسازی
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از بمب های خوشه ای اولین بار در جنگ جهانی دوم توسط آلمان و شوروی سابق استفاده شد. در سال 1943 نیروهای شوروی سابق 
یگانهای زرهی آلمان را در حمالت هوایی توسط بمب های خوشه ای بمب باران کردند و نیروهای آلمان در کورسک سالینت بمب 
های پروانه ای SD-1 و SD-2 بر سر توپخانه جناح مقابل ریختند. در همان سال هواپیماهای آلمان بیش از هزار بمب پروانه ای 

SD-2 در بندر گریمزبی انگلستان پرتاب نمودند.

در دهه 1960 و اوایل دهه هفتاد میالدی در جنگ ویتنام، نیروهای آمریکا بصورت گسترده ای ویتنام، الئوس و کامبوج را بمباران 
کردند. کمیته بین المللی صلیب سرخ )ICRC( پیش بینی کرده که تنها در الئوس میلیونها ریز بمب عمل نکرده وجود دارد و تاکنون 
حدود 11000 نفر بواسطه این بمب های منفجر نشده کشته و یا مجروح شده اند. بیش از 30 درصد این افراد را کودکان تشکیل 
میدهند. براساس آمار منتشره از پایگاه داده های ارتش آمریکا تخمین زده میشود که در نتیجه 9500 عملیات هوایی در کامبوج حدود 

87000 بمب خوشه ای شلیک شده باشد.

از دهه هفتاد ودر طول دهه نود میالدی از بمب های خوشه ای در مناقشات متفاوت از جمله افغانستان، آنگوال، بوسنی و هرزگوین، چاد، 
چچن، اتیوپی، اریتره، جزایر فالکلندیا مالویناس، کوزوو، صربستان و صحرای غربی استفاده شده است. در عراق، بین سالهای 2003 و 2006، 
انگلستان و ایاالت متحده تقریباً از 13000 بمب خوشه ای که تخمین زده میشود حاوی 2 میلیون ریز بمب بوده باشد استفاده کردند. در سال 
2006 در لبنان، نیروهای اسرائیلی از مهمات خوشه ای هوابرد و زمین به هوا بر علیه حزب اهلل استفاده کرد. و حزب اهلل بیش از 100 راکت 
خوشه ای نوع 81 122- میلیمتری به شمال اسرائیل شلیک کرد. اخیراً نیز در مناقشات لیبی و سوریه از مهمات خوشه ای استفاده شده است.

وسعت آلودگی در جهان 

برآوردهای اولیه 

برآورد تعداد دقیق کل مین های زمینی پاکسازی نشده، ریز بمب های عمل نکرده و دیگر مهمات منفجره باقیمانده از جنگ در سراسر 
جهان کار غیر ممکنی است. در اوایل دهه نود میالدی نگرانی های بین المللی برتأثیرات انسانی مین های زمینی، بویژه مین های ضدنفر 
متمرکز بود. طبق آمار تخمینی اولیه سازمان ملل متحد در حدود 100 میلیون مین ضدنفر در کشورهای جهان وجود داشت. از آنجایی 
که این رقم بر پایه هیچ مطالعه و یا مدرک مستندی ارائه نشده بود در زمان کوتاهی اغراق آمیز شمرده شده و از آن صرف نظر شد.
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 )VVAF( اولین اقدام برای تعیین کمیت مشکل جهانی مین های زمینی ضدنفر توسط بنیاد کهنه سربازان آمریکایی جنگ ویتنام
 صورت گرفت. VVAF مطالعاتی را در تعدادی از کشورهای آلوده به مین شناخته شده انجام داد. نتایج این مطالعات در کتابی با عنوان 
"بعد از اینکه تفنگ ها ساکت شدند- میراث پایدار مین های زمینی" منتشر شد. در این گزارش 83 کشور براساس حوادث مربوط به 
مین هایی که در گذشته گزارش شده بود پیمایش شدند. VVAF همچنین در شش کشور: افغانستان، آنگوال، کامبوج، کرواسی، بوسنی 

و هرزگوین و موزامبیک سرشماری خانوار انجام داد. 

این گزارش مبتنی بر مین های زمینی و قانون بشردوستانه، هزینه های اجتماعی و اقتصادی مین های زمینی، و نیز عملیات های مین 
زدایی بشردوستانه ای که در این کشورها در حال ظهور بودند بود. هرچند اولین تالش برای تعیین تعداد مین ها قابل ستایش بود اما 
هنوز امکان تعیین تعداد کل مین های زمینی و یا مناطق آلوده وجود نداشت. انواع گوناگون داده های جمع آوری شده در کشورهای 

مختلف هرگونه مقایسه و یا خالصه سازی را با مشکل مواجه میکرد.

بطور مشابه، همواره تعیین تعداد دقیق قربانیان مین های زمینی به علت کمبود داده ها مشکل است. برآوردهای اولیه دهها هزار 
قربانی در هر سال را نشان میداد.

ارزیابی های کشور تحت تأثیر

در سطح میدانی، نقشه میادین مین به ندرت وجود داشت و یا در دسترس نبود، بنابراین برنامه های مین زدایی باالجبار عملیات های 
شناسایی و مطالعات را خودشان انجام میدادند. اصطالحات مختلفی مورد استفاده قرار گرفت اما سه عملیات شناسایی اساسی صورت 

گرفته به شرح ذیل می باشند:

شناسایی عمومی)شناسایی سطح 1(. در این روش داده ها از طریق مطالعه اسناد، ارائه پرسشنامه و مصاحبه با مردم منطقه    .1
جمع آوری می شد. هدف کسب اطالع از وجود مین های زمینی در منطقه، تلفات و غیره بود.

شناسایی فنی)یا شناسایی سطح 2(. پرسنل آموزش دیده و کاماًل مجهز وارد منطقه مشکوک میشدند تا بتوانند وجود مین،    .2
نوع مین و وسعت منطقه آلوده را تأیید کنند.

شناسایی تکمیلی)یا سطح 3(. افراد آموزش دیده منطقه ای را برای اطمینان از عدم وجود مین پس از پاکسازی بررسی    .3
میکردند.

هرچند این رویکرد اطالعات کافی در اختیار برنامه های مین زدایی برای طرح ریزی و آغاز مین زدایی در سطح کشور قرار میداد اما 
جمع آوری و ذخیره اطالعات به روشهای گوناگونی انجام میشد که به تعیین اولویت های ملی یا مشکل جهانی کمک چندانی نمیکرد. 

این رویکرد اغلب "تعقیب میادین مین" نامیده می شد. 
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پیمایش اثرات مین زمینی

در سال 2003، کنسرسیومی متشکل از سازمانهای مردم نهاد به نام مرکز عملیات های پیمایشی )در ابتدا پروژه VVAF بود( سبک 
جدیدی برای پیمایش های ملی به نام پیمایش های اثرات مین های زمینی )LIS( پایه گذاری کرد. هدف از LIS دور شدن از تعقیب 
میادین مین و تمرکز بر اثراتی که مین های زمینی بر جوامع داشتند بود، و سپس این اطالعات برای اعالم اولویت بندی استفاده شد. 
این کار بر دانش جامعه جهانی در مورد وسعت آلودگی به مین های زمینی می افزود، مشخصًا با توجه به تصویب کنوانسیون منع مین 

های زمینی که تمامی کشورهای عضو را ملزم به پاکسازی تمامی مناطق آلوده به مین پیمایش شده می نمود.

در مقاله ای که راجع به LIS نوشته شده بود بیان شد که : منطق اصلی حاکم بر این نوع پیمایش در نیاز به منشا قرار دادن تصمیمات 
مربوط به اولویت بندی های موجود در مبارزه با مین برای درک اثراتی که مین های زمینی بر جوامع دارند نهفته است. داده های 
بدست آمده از چهار کشور که مطالعه اثرات مین در آنها انجام شده است نشان میدهد که تنها قسمت کوچکی از جوامع- شاید تنها 
به اندازه ده درصد – را می توان تحت اثرات شدید، دیگر 25 درصد به عنوان اثرات متوسط و 65 درصد باقیمانده به عنوان اثرات 
کم طبقه بندی کرد. این امر پیامدهایی برای اولویت بندی منابع کمیاب مبارزه با مین دارد، اما در عین حال از بین بردن اثرات مین 
های زمینی در تاریخ تعیین شده توسط کنوانسیون مین های زمینی را واقع گرایانه تر می نمایاند، اگرچه ممکن است پاکسازی کامل 

غیر واقع بینانه به نظر برسد.

این مقاله، ایده مطالعه اثرات مین را در بافت واکنش بشردوستانه ی در حال تحول قرار میدهد، بدین معنی که از یک آگاهی نوظهور از 
مخاطرات در دهه هفتاد و هشتاد میالدی تا به امروز که شاهد همکاری در زمینه ظرفیت واکنش به مین های زمینی با دیگر ابتکارات 

توسعه ای و نوسازی می باشیم. موفقیت این بخش در نهایت بر پایه وجود داده های سیستماتیک و موثق اثرات مین استوار است.

LIS درچهارده کشور آلوده به مین انجام شد. اگرچه بعدها LIS بزرگ و پر هزینه شد اما مطالعات اولیه، دانش و فهم در زمینه مشکل 

مین های زمینی در این کشورها را به صورت چشم گیری بهبود بخشید و به آنها در زمینه ی پیمایش مناطق اولویت دار یاری رساند. 
استفاده از داده های LIS گاهی منجر به بروز سوءبرداشت شد. 

بخصوص، داده های LIS ای که حوزه هایی را که در آنها مین های زمینی بر جوامع اثرگذار بودند مشخص میکرد متعاقبًا با مکانهایی 
که مین ها عماًل وجود داشتند اشتباه گرفته می شد: دو چیز کاماًل متفاوت. نتیجه این بود که ابزار کند ،ارزشمند و گران قیمت بعضی 

اوقات مناطقی را هدف میگرفت که هیچ مین زمینی درآن وجود نداشت.

بعضی از کارشناسان چنین سر در گمی و غیر کار آمدی را نقایص LIS مطرح کردند. یک رویکرد منطقی تر این است که به مشکالت 
تفسیری به عنوان مشکالت ناشی از سوءتفاهم در مورد هدف اصلی داده های LIS و کاربرد متعاقب در راه های نامناسب برای اهداف 
مختلف نگریست.هدف از مطالعات LIS جمع آوری داده برای پاسخ به یک سؤال بود. هنگامی که آن داده در نهایت برای جواب به 

یک سؤال کاماًل متفاوت استفاده شد، مشکالت عدیده ای به وجودآمد. 
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درسهایی که از LIS و مشکالتی که بعداً به علت استفاده از داده های آن فرا گرفته شد در توسعه ی اصول آزادسازی زمین که امروزه 
به صورت گسترده ای به کار گرفته میشوند اهمیت بسزایی دارند.

مین های زمینی و کنوانسیون منع مین های زمینی

بدون شک تنها رویدادی که سرانجام منجر به تعیین وسعت آلودگی جهانی ناشی از مین های زمینی و اثرات آن بر کشورهای آلوده شد، 
تصویب کنوانسیون منع مین های زمینی در سال 1997 بود. ماده 2.5 این کنوانسیون بیان میکند که هر کشور عضو باید از هیچ تالشی 
برای پیمایش مناطق آلوده به مین یا مشکوک به وجود مین که تحت اختیار یا کنترل خود دارد دریغ نکند و باید اطمینان حاصل کند که 
در اسرع وقت تمامی مین های ضدنفر در میادین مینی که تحت اختیار یا کنترل دارد عالمت گذاری شده، تحت نظارت قرار گرفته و 
توسط حصار یا دیگر وسایل برای اطمینان از دور نگه داشتن غیر نظامیان تا زمانی که تمامی مین های ضدنفر نابود گردد محافظت شود.

اگرچه چند سال به طول انجامید تا بسیاری از کشورهای آلوده به مین عضو کنوانسیون این تعهدات را به درستی اجرا کنند، اما پیشرفت 
خوبی در این زمینه حاصل شده است. این امر از طریق نشست های ساالنه کشورهای عضو )MSPs(، الزام به ارائه گزارشات ساالنه 
شفافیت و در خواست برخی از کشورهای عضو که در مهلت مقرر میادین مین پیمایش شده خود را پاکسازی نکرده اند محقق شده است.

دیده بان مین های زمینی 

 )ICBL( که توسط کمپین بین المللی منع مین های زمینی )LMM( برپایی سیستم گزارش دهی ساالنه دیده بان مین های زمینی
انجام شد در موازات با الزم االجرا شدن کنوانسیون منع مین های زمینی بوقوع پیوست. این گزارشات جامع که از سال 1999 تا کنون 
هر ساله منتشر شده اند، یک شبکه جهانی گزارش دهی هستند که درباره هر کشور در جهان )بعالوه هشت منطقه ای که جامعه بین 

الملل آنها را به عنوان کشور به رسمیت نمی شناسد( گزارش تهیه میکنند.

هرچند تعداد دقیق مین های زمینی کاشته شده مشخص نیست اما دیده بان مین های زمینی در ردیابی و پیمایش تعداد کشورهای 
آلوده، اثرات مین های زمینی بر جوامع، تعداد قربانیان جدید مین های زمینی در هر سال و اقدامات صورت گرفته برای مقابله با این 

مشکل یاری رسانده است.
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مهمات خوشه ای

تالش برای محاسبه آلودگی جهانی ناشی از مهمات خوشه ای اقدام جدیدی است و از زمان الزم االجرا شدن کنوانسون منع مهمات 
خوشه ای در سال 2010 به این سو مطرح بوده است. در حالی که تمرکز جامعه بین الملل پیشتر بر مین های زمینی ضدنفر معطوف بود، 
اما حقیقت امر این بود که سازمانهای مین روبی در میدان هر چیزی که پیدا میشد را پاکسازی میکردند- مین های زمینی ضدنفر-مین 

های ضد تانک، باقیمانده مهمات خوشه ای و تمامی دیگر انواع مواد منفجره به جای مانده از جنگ. 

الزامات ماده 4، بند 2 )الف( کنوانسیون منع مهمات خوشه ای که کشورهای عضو را ملزم به: پیمایش، ارزیابی و ضبط مخاطرات 
ناشی از باقیمانده مهمات خوشه ای، بکار گیری تمامی توان برای پیمایش مناطق آلوده به مهمات خوشه ای تحت اختیار یا کنترل 

خود می کند، نیاز به تعیین کمیت آلودگی ناشی از مهمات خوشه ای در سطح جهان را مطرح کرد.

خوشبختانه ICBL-CMC )ائتالف مهمات خوشه ای( منشور خود را گسترش داد تا مهمات خوشه ای را نیز در برگیرد و از سال 2010 
تاکنون یک دیده بان مجزایی به نام دیده بان مهمات خوشه ای بوجود آورده است. درست مانند LMM، گزارشاتی که توسط این مرجع : 

کشورها یا مناطق آلوده به باقیمانده های مهمات خوشه ای پیمایش میکند؛	 

میزان عددی آلودگی را تعیین می کند؛ و	 

اثراتی که این آلودگی بر جوامع دارد را شرح میدهد.	 

مهمات عمل نکرده

برآورد صحیح تعداد مهمات عمل نکرده )UXO( پاکسازی نشده و مهمات رها شده ایی که باید از بین برده شوند نیز غیرممکن است. 
مهمات عمل نکرده کماکان به تعداد زیادی در میادین نبرد، دهه ها پس از اتمام مناقشات کشف میشوند. برخی از مهمات مربوط به 
جنگ جهانی اول حاوی گاز خردل و یا دیگر عوامل شیمیایی هستند که مخاطرات افزوده ای برای تیم امحاء مواد منفجره به حساب 
می آیند. در بالروس، گاهی اوقات تیمهای امحاء، به مهماتی که از زمان جنگ های ناپلئون در اوایل قرن نوزدهم میالدی به جای 

مانده است بر می خورند.

در نتیجه تالشهای بین المللی برای بیان مشکالتی که از مین ها و مهمات خوشه ای ناشی میشود اکنون به مخاطرات ناشی از مهمات 
عمل نکرده توجه بیشتری می شود. در برخی از مناطقی که از لحاظ اقتصادی ضعیف هستند، افراد غیر نظامی قطعات مواد منفجره را 
بخاطر ارزش مادی یا مواد منفجره موجود در آنها جمع آوری میکنند و این کار باعث کشته و یا زخمی شدن کودکان در هنگام بازی 
با مهمات عمل نکرده ای که در زندگی روزمره خود به آنها برخورد میکنند می شود. عواقب از بین بردن این مهمات به شیوه های 

غیر ایمن اغلب مرگبار بوده است.
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ارزیابی های کنونی

بعضی از برنامه های ملی هم اکنون بیش از بیست سال قدمت دارند و مقایسه آنچه عماًل کشف شده با برخی از برآورد های اولیه 
امکان پذیر می باشد.

به  امروز  رد.  دا وجود  کشور  این  در  مین  میلیون   20 احتمااًل  که  میداد  نشان  فعانستان  ا مورد  در  ولیه  ا های  برآورد 
 610000 حدود  در  شده  کشف  های  مین  کل  د  تعدا است،  گرفته  صورت  لوده  آ مناطق  کثر  ا در  که  ماتی  قدا ا  یمن 
)با بیش از 13 میلیون تیر مهمات عمل نکرده( می باشد. در موزامبیک 140000 مین پاکسازی شده است، در حالی که در تخمین های 

اولیه ای تعدادی بالغ بر چندین میلیون برآورد شده بود.

وضعیت مشابهی در اکثر کشورهای آلوده حکم فرماست و بر این حقیقت داللت دارد که برآوردهای صحیح تر برای سطح آلودگی در 
جهان تنها به چند میلیون می رسد، نه ده ها میلیون.

الزم به ذکر است که مناطقی وجود دارند که مین های بسیار زیادی در آنها وجود دارد مانند میادین مین در امتداد مرز سوریه و ترکیه، 
یا درون منطقه غیر نظامی بین کره شمالی و جنوبی. در هردو مورد مین ها معمواًل در مناطق خارج از محدوده، حصار کشی شده یا 

تحت مراقبت قرار داشته و اثرات مستقیم نسبتًا ناچیزی بر روی مردم دارند.

تعریف مبارزه با با مین

مبارزه با مین دامنه وسیعی از تالشهایی است که به منظور جلوگیری و اقدام علیه مشکالت ناشی از مین ها، مهمات خوشه ای و دیگر 
مهمات منفجره باقیمانده از جنگ صورت می پذیرد. این اصطالح مشخصًا توسط عوامل مختلفی تعریف می شود.از جمله سازمان ملل 
متحد،که در خط مشی خود در سال 1998 چنین کاری را انجام داد، اگرچه این اصطالح در مطالعات پیشگامانه ظرفیت های بومی 

مبارزه با مین، یک سال پیشتر از آن بکار گرفته شده بود.

منشاء این اصطالح به کامبوج  اوایل دهه نود میالدی بر میگردد، به زمانی که آنهامهندسان ارتش کانادا پیشنهاد کردند مرجعی که 
برای اداره و هماهنگ سازی فعالیت های مرتبط با مین در کشور کامبوج تأسیس شده مرکز مبارزه با مین کامبوج نامیده شود. دیدگاه 
آنها تأکید بر ماهیت پویای این مرکز بود. این اصطالح هم اکنون هم مورد استفاده عموم قرار دارد، اگرچه اصطالح "مین زدایی بشتر 
دوستانه" هنوز در خیلی اوقات مورد استفاده قرار میگیرد، مشخصًا زمانی که به زیر مجموعه فعالیت های مبارزه با مین که با پیمایش 

و پاکسازی میادین مین ارتباط دارد اشاره می شود.

استانداردهای بین المللی مبارزه با مین سازمان ملل متحد )IMAS( به مبارزه با مین به عنوان فعالیت هایی که هدف آنها کاهش اثرات 
اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی مین ها و )دیگر( مهمات منفجره باقیمانده از جنگ شامل مهمات خوشه ای است اشاره می کند. 
استاندارد مربوطه تأکید میکند که مبارزه با مین تنها شامل مین روبی نیست بلکه شامل مردم و جوامع است و این که چگونه آنها 
تحت تأثیر مین های زمینی و )دیگر( مهمات باقیمانده از جنگ قرار می گیرند می شود. هدف مبارزه با مین، کاهش مخاطرات ناشی 
از مین های زمینی و )دیگر( مهمات منفجره باقیمانده از جنگ تا حدی است که مردم بتوانند در امان زندگی کنند و توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و بهداشتی بدون وجود محدودیت هایی که مین ها و )دیگر( آلودگی ها ی ناشی از مهمات منفجره باقیمانده از جنگ تحمیل 

می کنند امکان پذیر باشد و به نیازهای قربانیان در آن نیز رسیدگی شود.
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به عقیده سازمان ملل متحد، مبارزه با مین از پنج دسته فعالیت یا رکن که مکمل هم هستند تشکیل میشود:

آموزش مخاطرات مین/ مهمات منفجره باقیمانده از جنگ   .1

مین روبی، بعنوان مثال پیمایش مین/ مهمات منفجره باقیمانده از جنگ، نقشه برداری، عالمت گذاری و پاکسازی   .2

امداد رسانی به قربانیان، شامل توانبخشی و اسقرار مجدد آنها در جامعه   .3

تخریب ذخایر   .4

دفاع از اقدامات علیه استفاده از مین های ضدنفر و مهمات خوشه ای   .5

این تعریف خاطر نشان میکند که تعدادی از دیگر فعالیت های حمایتی برای پشتیبانی از پنج رکن مبارزه با مین مورد نیاز است، این 
موارد شامل:   

ارزیابی و طرح ریزی   .1

تجهیز و اولویت بندی منابع   .2

مدیریت اطالعات   .3

توسعه مهارت های انسانی و آموزش مدیریت   .4

مدیریت کیفیت   .5

به کارگیری تجهیرات مؤثر، مناسب و ایمن   .6

اولین برنامه های مبارزه با مین

افغانستان

خاستگاه مبارزه با مین در دنیای امروز را میتوان در اکتبر 1988 جستجو کرد، هنگامی که برای اولین بار سازمان ملل متحد از طرف 
افغانستان برای برخورد بشردوستانه به معضلی که از مین های زمینی ناشی شده بود بودجه در خواست کرد. پیش از این دوره، فعالیت 
های که به منظور کاهش اثرات مین های زمینی صورت می گرفت، خصوصاً مین روبی که درست همانند دوران پس از جنگ جهانی 
دوم در اروپا، تحت سیطره نیروهای نظامی کشورها بود. با این حال، قضیه افغانستان کاماًل متفاوت بود زیرا نه تنها افغانستان فاقد 

ارتش بود بلکه نیروهای شوروی سابق یا نمی خواستند و یا قادر نبودند پیش از خروج از کشور مین ها را پاکسازی کنند.
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درخواست سازمان ملل برای دریافت بودجه ای مختص به "مین روبی بشر دوستانه" بود. این اصطالح جدید به معنای پاکسازی مین 
های کاشته شده و نیز فعالیت های آموزشی و اطالعاتی برای جلوگیری از مجروحیت افراد بود. اصطالح "مین روبی" برای اشاره به 
پاکسازی مین جهت مقاصد بشردوستانه و متمایز نمودن آن از "معبر زنی" که یک اقدام نظامی بوده برای باز کردن مسیری از میان 

میادین مین بود که برای دستیابی به اهداف نظامی در طول نبرد ایجاد می شد.

پس از یک برهه زمانی که طی آن سازمان ملل متحد، با مساعدت نیروهای نظامی کشورهای اهدا کننده یک دوره مقدماتی آموزش 
مین روبی به مدت دوهفته برای بیش از 10000 پناهجوی افغان برگزار کرد، این سازمان تصمیم گرفت از تأسیس تعدادی سازمان 
مردم نهاد )NGO( برای پیمایش، نقشه برداری، عالمت گذاری و پاکسازی مین های زمینی و مهمات عمل نکرده حمایت کرده و 

کالس های آگاهی از مین را برای افراد غیر نظامی برگزار کند.

با گذشته بیش از دو دهه، این NGO ها هنوز به فعالیت خود ادامه میدهند، و تعدادی از آنها عملیات هایی را در دیگر کشورها با استفاده 
از تخصص خود در زمینه پیمایش، استفاده از سگ های مین یاب و مدیریت کیفیت انجام داده اند.

به  محدود  کاماًل  نیان  قربا ز  ا حمایت  زمینی،  های  مین  علیه  بر  ملل  سازمان  بشردوستانه  واکنش  نوع  این  قالب  در 
برای  پروتزی  کلینیک  تعدادی  سرخ  صلیب  لمللی  ا بین  کمیته  هرچند  بود،  دیده  آسیب  روبهای  مین  کشیدن  بیرون 
 ICRC بیمارستانهای  بود.  کرده  برپا  بودند  شده  عضو  قطع  دچار  جنگ  نتیجه  در  که  افرادی  مصنوعی  اعضای  پیوند 
درمانی  خدمات  میکردند،  مراجعه  پاکستان  یه،  همسا کشور  به  نستان  فغا ا ز  ا که  مجروحانی  به  کویته،  و  پیشاور  در 
کویته،  و  پیشاور  در  داشت.   1992 تا   1988 سال  ز  ا مستقل  بیمارستان  یک  کابل  در  سازمان  ین  ا دند.  میدا ئه  را  ا
44 در صد )1530 نفر( از مجموع کل مجروحانی که به این بیمارستانها مراجعه میکردند قربانان مین های زمینی بودند. این اولین گواه 

یک مشکل بشری بود که روز به روز بر وخامت آن افزوده می شد.

پیدایش سازمان های مردم نهاد بین المللی

خطر  منطقه  ر  د گی  ند ز ز  ا یت  حما ن  ما ز سا – مین  ی  ز کسا پا لمللی  ا بین  د  نها م  د مر ن  ما ز سا لین  و  ا
)HALO Trust(- در سال 1988 پا به عرصه وجود گذاشت. دیگر سازمان بریتانیایی – گروه مشاوران مین )MAG( یک سال پس از 

آن در 1989 تأسیس شد. MAG اولین مطالعات در مورد اثرات مین های زمینی در افغانستان را انجام داد.

در سال 1992 سازمان معلولیت بین الملل که از ده سال پیش فعالیت خود را به عنوان یک NGO در پروژه هایی به نفع از کارافتادگان 
شامل جانبازان مین های زمینی و دیگر قربانیان اغاز کرده بود با MAG برای اجرای دو برنامه مین روبی برای اولین بار در کامبوج و 

شمال عراق اتحادی تشکیل داده و در پیدایش کمپین منع مین های زمینی مشارکت داشت.
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سازمان امداد مردم نروژ )NPA( نیز از سال 1992 در مبارزه با مین تاکنون مشارکت داشته است. این سازمان در ابتدا کار خود را از 
برنامه ای مبارزه با مین در کامبوج آغاز نموده و از آن زمان تا بحال در بیش از دوازده کشور در سه قاره مشغول به فعالیت بوده است. 

فهرست کاملتری از بیش از 350 سازمان مبارزه با مین را میتوان در وب سایت GICHD مشاهده کرد.

سازمآنهای مین روبی تجاری

بعد از جنگ خلیج در سال 1991، پاکسازی مین ها و مهمات عمل نکرده در کویت توسط تعدادی از شرکت های مین روبی تجاری 
انجام شد. )بیش از یک میلیون مین زمینی ضدنفر و ضد تانک در طول دو دهه پس از آن پاکسازی شده اند(. در عملیات های پاکسازی 
در سالهای 1991-1993، از تجهیزات مکانیزه میزان قابل توجهی استفاده شد و همین امر باعث پیشرفت در توسعه این تجهیزات گردید.

متعاقبًا، تعدای از شرکت های تجاری، مانند Royal Ordnance، DSL، ELS، BACTEC، Mine-Tech و Mechem پا به عرصه 
گذاشتند که از طریق ادغام و گسترش تحول یافته و یک صنعت تجاری فعال را پدید آوردند. امروزه، بسیاری از شرکت های ملی و 
بین المللی بر سر قراردادهای "مبارزه با مین" برای کارفرماهایی که در زمینه های بشردوستانه، توسعه و تجارت فعالیت دارند با هم 

به رقابت می پردازند.

کامبوج، موزامبیک و آنگوال

بعد از افغانستان و کویت، بزرگترین چالش پیش روی جامعه بین الملل کامبوج بود. در ژانویه 1992، شورای امنیت سازمان ملل متحد 
اختیارات نمایندگی پیشتاز این سازمان در کامبوج )UNIMAC( را به گونه ای افزایش داد که پاکسازی مین و آموزش های مربوطه را 
نیز در برگیرد و در ماه مارس دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد )UNHCR( شروع به بازگرداندن حدوداً 360000 

پناهجو و آواره جنگ از تایلند نمود.

در ژوئن 1992، مرکز مبارزه با مین کامبوج )CMAC( به عنوان پایگاهی برای یک برنامه ملی تأسیس شد. بعدها، در سال 2000، 
مرجع مبارزه با مین و حمایت از قربانیان کامبوج )CMAA( برای تفکیک جنبه های نظارتی آن از کار عملیاتی CMAC تأسیس شد.

برنامه ریزی برای مبارزه با مین در کامبوج در سال 1992 آغاز شد، درست پس از آنکه سازمان ملل متحد کارشناسی را برای ریاست 
اداره عملیات های محافظ صلح )DPKO( در نیویورک برای تمرکز بر مین های زمینی و تأسیس اداره مین روبی سازمان ملل منصوب 
کرده بود. تجارب به دست آمده در موزامبیک با باالگرفتن انتقادات در مورد کند بودن فعالیت های مرتبط با مین تحت پشتیبانی سازمان 
ملل متحد و مسیری که این سازمان انتخاب کرده بود به نقطه عطفی برای این فعالیت ها مبدل شد. مطالعات متعاقب بر روی این 
برنامه نشان داد که نباید به ظرفیت های بومی تنها به دید قابلیت پاکسازی مین نگریست. توانمندسازی مرجع های ملی برای تنظیم، 

هماهنگ سازی و تقویت تمامی اهداف مبارزه با مین باید خود هدف کلیدی از اجرای این برنامه باشد.
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در آنگوال، علی رغم اینکه دفتر مرکزی مبارزه با مین تا آگوست 1994 راه اندازی نشده بود، اما برنامه ریزی برای این فعالیت ها در ماه 
مارس 1993 آغاز شده و مشکالت عدیده ای بوجود آمده بود. گزارش اداره امور بشردوستانه سازمان ملل متحد )DHA( در سال 1997 
درباره این برنامه اذعان می داشت این برنامه که جدیدترین برنامه از میان چهار برنامه مورد مطالعه محسوب میشد از جنبه نظری در 
موقعیت مناسبی برای بهره گیری از تجربیات حاصل از دیگر برنامه ها قرار داشت، اما در عمل اثبات شد که مشکل ساز ترین آنها 
بوده است، زیرا دیری نپایید که شروع بسیار خوب آن جای خود را با مسائل اداری پایان ناپذیر در جنگ بر سر هدف و رویکرد کلی 

برنامه و مشاجره بر سر بخش اختصاص داده شده به کار و مسئولیت ها تعویض کرد. درسهای سختی از این مسئله فراگرفته شد.

وضعیت کنونی

حدود 40 کشور نوعی از برنامه های مبارزه با مین را راه اندازی کرده اند اما در بعضی از دیگر کشورها و مناطق، سازمان ملل متحد 
بر برنامه های مبارزه با مین نظارت دارد، اندازه این برنامه ها با هم بسیار متفاوت است از افغانستان و کامبوج که هزاران نیروی مین 
روبی استخدام میشود و بودجه هایی بالغ بر دهها میلیون در اختیار دارند تا برنامه های بسیار کوچک تر در قبرس، جزایر فالکلند/

مالویناس یا کشورهای اقیانوس آرام. 

از دسامبر 2013، در مجموع 25 کشور اعالم کردند که تحت کنوانسیون منع مین های زمینی اجرای الزامات مین زدایی خودرا به 
با موفقیت به پایان رسانیده اند. مرجع های ملی مبارزه با مین این کشورها اکثرا عملیات های به سرانجام رسانده اند. در یک مورد 
مرجع ملی مبارزه با مین مسئولیت های جدیدی در زمینه واکنش فعاالنه به مشکالت مهمات عمل نکرده و مدیریت ذخایر مهمات 

بر عهده گرفته اند.

برای مشاهده متن کامل اقدامات فعلی کشورهای عضو کنوانسیون منع مین های زمینی که عملیات های مین زدایی در آنها کماکان 
ادامه دارد به وب سایت کنوانسیون یا وب سایت دیده بان مین های زمینی و مهمات خوشه ای مراجعه کنید.

پیشرفت  های جهانی 

اگرچه بر اساس کنوانسیون منع مین های زمینی مسئولیت پاکسازی تمامی میادین مین شناخته شده بر عهده کشورهای تحت تأثیر 
است اما تاکنون حمایت بین المللی قابل مالحظه ایی از کشورهای آلوده به مین و مواد منفجره باقیمانده از جنگ در زمینه راه اندازی 
برنامه های ملی آنها شده است. این امر از طریق اختصاص بودجه و ایجاد مکانیسم های سپرده گذاری و نیز نگارش استانداردهای 

بین المللی، روشهای بهبود یافته برای تست تجهیزات و نشست های منظم بین المللی برای تبادل تجربیات صورت گرفته است.

برنامه های آموزشی مختلفی برای آموزش مدیران مراکز ملی مبارزه با مین راه اندازی شده و همکاری ها در زمینه مبادله اطالعات و 
تجهیزات و منابع بین کشورهای آلوده به مین در حال توسعه در حال رشد می باشد.
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و  توسعه  های  برنامه  در  مین  با  رزه  مبا م  دغا ا بر  و  ملی  ظرفیت  توسعه  بر  که  زیادی  ر  بسیا تأکید  با  کنون  ا هم 
نمیشود. نگریسته  "فوریتی"  های  برنامه  ن  عنوا به  دیگر  مین  با  رزه  مبا به  رد  دا وجود  تر  گسترده  نی  نسا ا منیت  ا
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پیام های کلیدی 

برنامه های مبارزه با مین معمواًل از شرایط پس از مناقشه بوسیله بازسازی از مرحله توسعه عبورکرده و درنهایت 	 
تعطیل می شوند. ظرفیت باقی مانده یا همسویی با دیگر مسائل.

این دوران گذار ممکن است خطی نباشد و همزمان مراحل مختلفی در مناطق مختلف یک کشور در حال انجام باشد.	 

مقامات ملی برای برعهده گرفتن “مالکیت” مشکل مین های زمینی/ مهمات منفجره باقیمانده از جنگ به منظور 	 
تصویب قوانین و ایجاد مرجع های ملی دیگری که بتواند با این مشکل دست و پنجه نرم کنند ترغیب میشوند.

مسائلی مانند تأیید صالحیت شرکت ها، مسئولیت قانونی و تعهدات تحت معاهدات بین المللی باید در نظر گرفته 	 
شوند.

چرخه حیات برنامه های مبارزه با مین 

مراحل چرخه حیات

مبارزه با مین همانند دیگر برنامه ها یا پروژه ها یک چرخه حیات را طی میکنند. آنها شروع شده، بسط یافته، به کمال رسیده، به 
سمت ظرفیت های باقی مانده محدوی نزول پیدا کرده است و در نهایت تعطیل شده و یا به سمت مسیر جدیدی در پی چالش های 

جدیدتر صوق پیدا می کنند. 

شرایط گوناگون حاکم بر کشورهای مختلف که اغلب در نتیجه طوالنی شدن مناقشات بروز میکنند به این معنی هستند که ظاهر هر 
یک از برنامه های مبارزه با مین میتواند متفاوت باشد. در تعدادی از اولین برنامه ها، فعالیت های اولیه تقریبًا بطور کامل توسط آژانس 
های فراملی )مافوق محدودیت های ملی( سازمان ملل متحد هدایت می شدند. در دیگر مواردی که اخیراً اتفاق افتاده است مقامات 

ملی نقش رهبری را خود برعهده گرفته اند.

شرایط امنیتی غالب و وسعت ویرانی فیزیکی زیربنا ها بر ضرورت بازسازی و آزادی برای انجام کار تأکید میکند. چرخه حیات بعضی 
از برنامه ها در کشورهای که آلودگی کمتری دارند ممکن است ظرف چند سال به پایان برسد. برخی دیگر ممکن است بعد از چندین 

سال کماکان فعال بماند.
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بافت متغیر مبارزه با مین

بیشتر آلودگی های ناشی از مین ها، مهمات خوشه ای و دیگر مواد منفجره باقیمانده از جنگ از مراحل مختلف مناقشه نشات میگیرند. 
در بسیاری از موارد، و بیشتر در چند دهه گذشته، این مسائل در نتیجه مناقشات داخلی بوده که باعث ایجاد به اصطالح” فوریت های 
پیچیده” شده است. اینها شرایطی هستند که طی آن مشروعیت کشور در بخش های وسیعی به چالش کشیده شده یا از بین رفته 
است؛ صلح برای مدت طوالنی در بعضی از مناطق کشور پایدار بوده و مناقشه در برخی نواحی پایدار بوده و یا بطور نامنظم بروز میکند 

و غیر افراد غیر نظامی و معیشت آنها اغلب توسط جناح متخاصم هدف قرار میگیرد.

جناح های متخاصم مرتبًا از جامعه بین الملل درخواست میکنند که در قالب مأموریت های حفظ صلح یا برقراری صلح گسترده تر به 
آنها کمک رسانی شود. زمانی که چنین اقداماتی موفقیت آمیز باشد یا کشورهای بزرگ احساس کنند که منافع ملی شان در مخاطرات 
افتاده است ممکن است مرحله حفظ صلح به بازسازی عمده که مخارج آن توسط کشورهای اهدا کننده و موسسات مالی چند جانبه 

)مانند بانک جهانی و بانک های توسعه منطقه ( تأمین میشود منجر شود.

اگر چه در بیشتر موارد کار توسعه “سنتی” ) به عنوان مثال سرمایه گذاری در امور زیربنایی، خدمات اجتماعی و توسعه بخش خصوصی( 
کاماًل متوقف نمی شود، اما دولت و اهداکنندگان اصلی ممکن است در ابتدا بر روند حفظ/برقراری صلح تمرکز کرده و بعد از آن به 
برنامه بازسازی معطوف شوند. به محض اینکه بازسازی زیربناهای اصلی ) جاده ها، خطوط آهن، بندرها، تأسیسات برقی، سیستم های 
آب و غیره( و خدمات عمومی پایه ) آموزش و پرورش، بهداشت، نیروی انتظامی و مواردی از این قبیل( پیشرفت میکند، ذهن ها بیشتر 

به سمت برنامه های توسعه سنتی معطوف میگردد.

در هر کشور تا چهار مرحله در دوران گذار تعریف میشود: 

مناقشه   .1

ثبات فوری پس از مناقشه )شامل حفظ/برقراری صلح(    .2

بازسازی   .3

توسعه سنتی با کمک اهداکنندگان بین المللی و موسسات مالی.   .4
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تصویر گذار از مناقشه به توسعه دارای سبک خاص خود است. در برخی موارد یک مناقشه غیر فعال دوباره فعال میشود و موجب متوقف 
شدن مرحله گذار به سوی بازسازی و توسعه میگردد. خصوصًا کشورهای بد اقبال ممکن است از درگیری های شدید برای مدتهای 
مدیدی رنج ببرند. شاید به یک فوریت فراموش شده تبدیل بشوند که در نتیجه جامعه جهانی توجه بسیار کمی به آنها معطوف دارد. 
در چنین مواردی گذار از مناقشه و حرکت به سمت توسعه نا معلوم بوده و به سمت عقب حرکت می کند، و ممکن است در نواحی 
مختلف کشور به میزان متفاوتی ادامه پیدا کند. بعالوه آغاز و پایان فازهای مختلف ممکن است مستقل از هم نباشند و فازهای 
گوناگون بر هم همپوشانی داشته باشند. دینامیک کلی چنین انتقاالتی به همراه پیامد های چنین دینامیک هایی برای کسانی که 
مسئولیت طرح ریزی و مدیریت برنامه های مبارزه با مین را دارند بیشتر از جزییات گذار یک کشور خاص حایز اهمیت میباشد. مشخصاً:

فضای اجتماعی سیاسی و اقتصادی کشور با مرور زمان متحول شده که این امر در بعضی جنبه های سریع اتفاق میفتد.	 

حجم و اهمیت نسبی انواع مختلف کمکهای بین المللی از جمله بشر دوستانه ، برقراری صلح ، بازسازی بالفاصله پس از 	 
مناقشه با مرور زمان با تحول همراه بوده و به همین خاطر: 

عامالن بین المللی که در کشور حضور دارند اهداف اولیه و قدرت نسبی آنها در تأثیرگذاری بر روی امور داخلی به مرور زمان 	 
تغییر خواهد کرد. 

مفاهیم مبارزه با مین

خروجی های اصلی مبارزه با مین ) زمین و تأسیسات امن، اطالعات، مردمی که از مخاطرات ناشی از مین های زمینی ، مهمات 
خوشه ای و دیگر مهمات منفجره باقیمانده از جنگ، و تعداد ذخایر منهدم شده آگاه هستند( به خودی خود هدف محسوب نمیشوند. 
هر خروجی مبارزه با مین خود وسیله ای است برای یک هدف. مبارزه با مین باید )یا میبایست( در خدمت شهروندان کشور آلوده به 
مین باشد. در هر زمان مشخص شده ای اکثریت منابع آن میبایست برای پشتیبانی از راهبردی ترین اقدامات مهمی که در آن کشور 

در جریان است به کار گرفته شود. 

اولویت های مبارزه با مین در فضای پس از مناقشه و توزیع منابع آن نیز باید همانطور که تمرکز از کمکهای بشر دوستانه به سمت 
ثبات و بازسازی رفته و در نهایت به توسعه می انجامد تغییر کند. معمواًل این موارد جابجایی های حساب شده ای هستند که با مرور 
زمان اتفاق می افتد و نه تغییرات غیر منتظره که ناگهان رخ میدهند. بنابراین ممکن است زمانی فرا برسد که برنامه مبارزه با مین در 

پشتیبانی از مثاًل سه نوع برنامه دیگر : بشردوستانه، بازسازی و توسعه کار میکند. 

زمانی که بدین شکل عمل شود الگوی هزینه های مبارزه با مین در مرور زمان ممکن است همانطور که در شکل یک به تصویر 
کشیده شده نمایان شود. 

دو نوع تغییر دیگر نیز بر عملکرد برنامه مبارزه با مین یک کشور تأثیرگذار است. اول اینکه ظرفیت های برنامه با دارایی ها، آموزش 
و به کار گیری سیستم های مدیریتی سازمان یافته بهتر و تجربه رشد میکند. برخی از پیشرفت های احتمالی برای برنامه ی مبارزه با 

مین با مرور زمان در پایین شکل یک ذکر شده اند.



 نمودار 1         مراحل برنامه مبارزه با مین دارای سبک 
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دوم، طراحان و مدیران برنامه های مبارزه با مین با مرور زمان اطالعالت بیشتری بدست می اورند که به آنها این امکان را میدهد 
)حداقل در نظریه( تا بتوانند تصمیمات بهتری اتخاذ کنند و پیش بینی بهتری از تحوالتی داشته باشند که در آینده احتمال دارد بر 

برنامه تأثیر بگذارد.

برخی از طبقه بندی های داده هایی که برای برنامه مبارزه با مین حائز اهمیت است شامل:

خطرات )محل، چینش، تعداد و نوع مهمات و این مسئله که دسترسی به دارایی های جامعه توسط چه خطرات مسدود شده 	 
اند و غیره(.

معیشت-چگونه افراد، خانوارها، و جوامع به زندگی ادامه داده و کامیاب شوند )این امر نیازمند داده های اجتماعی –اقتصادی 	 
که نسبت به سن و جنسیت طبقه بندی شده باشند(.

حکومت ملی- چگونگی تشکیل و جایگزینی دولت هاو چگونگی کارکرد دستگاه های حکومتی .	 

کمک های بین المللی و تأمین منابع مالی دولت- عامالن کلیدی و اهداف اصلی انها در سطح ملی-منطقه ایی و جامعه.	 

در کل طراحان می بایست انتظار سه حالت را داشته باشند:

 )MAC( افزایش سطوح مالکیت ملی برنامه مبارزه با مین – دولت ملی ممکن است برای مثال مسئولیت مرکز مبارزه با مین   .1
را بر عهده بگیرد. این مسئله بر افزایش مسئولیت )ظرفیت مرتبط با آن( دولت ملی نسبت به گروههای اهدا کننده در تعیین 

اولویت ها برای پیشرفت کشور اولویت دارد.

افزایش ورودی از طرف ادارات بخشهای مختلف )ادارات دولتی، سازمانهای متعلق به دولت و غیره( به عنوان طرح ریزان در    .2
 بخشهای مختلف )کشاورزی، حمل و نقل، خدمات رفاهی، محیط زیست و غیره( 

با مشکالتی که بواسطه ی آلودگی برای طرح توسعه این بخشها بوجود می آید دست و پنجه نرم کند. 

افزایش ورودی از سطوح مختلف دولت وقتی که ظرفیت های محلی و استانی پس از مناقشه بازسازی شده و مسئولیت های    .3
مربوطه را بر اساس اختیارات قانونی و مصوب بر عهده میگیرند.

مبارزه با مین در بافت های فوریتی 

فعالیت های مربوط به مبارزه با مین اغلب در بافت فوریتی در کشورهایی که شرایط امنیتی متغیر یا نامعلوم دارد به عهده گرفته میشوند. 
در چنین شرایطی فعالیت ها معمواًل توسط سازمان ملل متحد )UN( مشخصًا )UNMAS( در زمینه ی مأموریت حفظ صلح سازمان 

ملل انجام میشود. برنامه ها معمواًل توسط شورای امنیتی سازمان ملل متحد تصویب میشوند. 
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آنها اغلب از نقش مأموریت های حفظ صلح پشتیبانی میکنند، مانند پاکسازی مین یا مهمات منفجره باقیمانده از جنگ تا امکان گشت 
های مرزی نظارت و تسهیل انتخابات یا فعالیت های مربوط به جمع آوری صالح،امکانپذیر کردن جابجایی پناهجویان، تحویل اقالم 
غذایی و دارویی و از این قبیل را ممکن سازد. از نمونه های اخیر میتوان به قبرس، دافور، لبنان، لیبی و سودان جنوبی اشاره نمود. 
هزینه چنین برنامه هایی معمواًل از کمکهایی که از طرف کشورها به سازمان ملل متحد شده است تأمین میشود. اما گاهی اوقات نیز 
ممکن است توسط اهدا کنندگان داوطلب تأمین گردد. امروزه توجه بیشتری به نقش مبارزه با مین در حمایت از اقداماتی که برای به 

دست آوردن یا حفظ صلح درون و بین کشورهاانجام میشود دارد صورت میپذیرد.

در مطالعاتی که توسط موسسه تحقیقات صلح اسلو )PRIO( در سال 2006 منتشر شد، نتیجه گیری بدین ترتیب بود که مبارزه با مین 
میتواند نقش مهمی را در ایجاد صلح بازی کند. ابتکاراتی که در مبارزه با مین در حال پیدایش است میتواند به روند اعتماد سازی بین 
طرف های درگیر در مناقشه کمک کند. همانند آنچه در سالهای اخیر در سریالنکا و سودان اتفاق افتاد. مشارکت در مبارزه با مین نیز 
میتواند به آشتی اقشار مختلف همانطور که در روابط بین پیکار جویان سابق در برنامه مبارزه با مین برای صلح افغانستان نشان داده 
شد کمک کند. نهایتًا، مبارزه با مین حمایت کلی برای روند صلح بواسطه اثرات مستقیم آن بر زندگی روزمره مردم با برطرف کردن 
مخاطرات، بازگشایی مسیر های حمل و نقل یا آزادسازی منابع کمیاب مانند زمین و منابع آب را افزایش دهد. برنامه های مبارزه با 

مین اگر به دقت طراحی اجرا و هماهنگ شده باشند ابزار مؤثر و انعطاف پذیری برای ایجاد صلح فراهم می کنند. 

تعدادی از مناطق بخصوصی که در آن مبارزه با مین میتواند از روند ایجاد صلح حمایت کند شامل موارد ذیل میشود:

کاهش بیکاری )خصوصًا بین گروه هایی که ممکن است در صورت نبود معیشت جایگزین به خشونت متوسل شوند( 	 

هماهنگی و مدیریت اطالعات	 

ایجاد پایگاه اجتماعی در سطح جوامع محلی؛ و 	 

اعتمادسازی در سطح منطقه ای.	 

کاهش بیکاری

بیکاری، اغلب در پایان مناقشات طوالنی مدت در سطح بسیار باالیی قرار دارد. مبارزه با مین نسیت به بسیاری از دیگر بخشها در 
اشتغال زایی به واسطه ی قابلیت استخدام، آموزش، تدارکات، به کارگیری و مشارکت با سرعت باال مزایای قابل قیاسی دارد که این امر 
خود باعث میشود همگان خیلی زود از صلح بهره مند شوند. به عنوان مثال در افغانستان برنامه ی مبارزه با مین برای مدتی بزرگترین 

کارفرمای مردم نهاد افراد غیر نظامی در کشور بود.
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این امر پول به دستان مردم عادی که برای گذران زندگی بدان نیازمند هستند می رساند. چنین امنیت اقتصادی )نسبی( میتواند باعث 
حمایت خود جوش از روند صلح بشود. این مسئله همچنین میتواند منابع درآمدی مورد نیاز بیشتری را برای زن ها و مرد هایی که 
در اثر مناقشه یا حوادث ناشی از مین های زمینی / مهمات خوشه ای / و مهمات منفجره باقیمانده از جنگ سرپرست خانواده های 

خود شده اند فراهم سازد.

هماهنگ سازی و مدیریت اطالعات

مبارزه با مین داری توانایی قابل توجهی برای گسترش هماهنگی متعارف و مدل های مدیریت اطالعات می باشد. این امر برای 
ارائه به موقع خدمات در فضای پس از مناقشه ضرورت دارد. در کوزوو سیاست دیپلماسی داده که توسط سازمان ملل متحد 
برای پر کردن ابزار طرح ریزی مکانی در پایگاه  داده های سیستم های مدیریت اطالعات مبارزه با مین )IMSMA( انجام میشد. 
تلنگری به دیگر ادارات برای استخراج پتانسیل سیستم های اطالعات جغرافیایی )GIS( بود. میزان باالی پشتیبانی از توسعه 

ظرفیت های ملی و محلی برای هماهنگی و مدیریت مبارزه با مین بسیار فراتر از این بخش کارآیی دارد.

 مشخصًا تجربه و تخصصی که از طریق ارزیابی و طرح ریزی به واسطه آموزش مدیریت نیمه ارشد به دست می آید میتواند به راحتی 
به دیگر بخش ها منتقل شود. 

ایجاد سرمایۀ اجتماعی در سطح جوامع بومی 

آموزش مخاطرات مین بخصوص از طریق برقراری ارتباطات اجتماعی در پیمایش نگرانی ها و اولویت های بومی و انتقال آنها به مراجع 
باالتر کمک میکند و این امر همچنین میتواند به بسیج مردان و زنان در جوامع شان برای قبول کردن مسئولیت ها جهت مدیریت 

تهدیدات ناشی از مین مهمات خوشه ای و مهمات منفجره باقیمانده از جنگ کمک کند. 

چنین پشتیبانی از ایجاد یک سرمایۀ اجتماعی در سطح جامعه میتواند به تقویت آموزش مخاطرات بعد از اینکه تیم های متخصص 
منطقه را ترک کردند کمک کند و منافع مشابه برای بسیج جامعه در عملیات های سخت نظیر اعتماد سازی و همکاری در دوران 

پس از مناقشه بوجود آورد. 

اعتماد سازی در سطح منطقه ای

اعتمادسازی همچنین میتواند در سطح منطقه ای صورت پذیرد.جنوب شرق اروپا که شاهد بعضی از بیرحمانه ترین جنگهای این قاره از جنگ 
جهانی دوم تا کنون بوده است برای حرکت به سمت هماهنگی منطقه ای در مبارزه با مین پیشقدم شد. شورای همکاری مبارزه با مین جنوب 
شرق اروپا )SEEMACC( یک مرجع هماهنگ کننده برای برنامه های مبارزه با مین در بالکان است. این شورا متشکل از روسای مراکز مبارزه 

با مین آلبانی، بوسنی و هرزگوین، کرواسی و صربستان است.
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مبارزه با مین در حمایت از بازسازی و توسعه

به محض اینکه فوریت های بشردوستانه اتمام یافته و شرایط امنیتی در یک کشور آلوده به مین بهبود می یابد، اولویت های مبارزه با 
مین برای حمایت از برنامه های اولویت بازسازی خودرا تطبیق می دهد. برنامه اولویت بازسازی پس از یک مناقشه معمواًل توسط بانک 
جهانی، بانک توسعه منطقه مربوطه و اهدا کنندگان اصلی برای مدت سه تا پنج سال طرح ریزی میشود. در پایان برنامه، زیر بنای 
اصلی کشور باید در صورت لزوم با حمایت سازمانهای مبارزه با مین خصوصاً از طریق عملیات پیمایش و پاکسازی بازسازی شده باشند.

بازسازی  برنامه  یک  مهم  اهداف  ز  ا دیگر  یکی  پایه،  عمومی  خدمات  وترمیم  کلیدی  بناهای  زیر  بازسازی  بر  عالوه 
میباشد. گیرنده  تحویل  دولت  به  توسعه  های  لیت  فعا مدیریت  و  ریزی  طرح  ظرفیت  ندن  زگردا با مناقشه،  ز  ا پس 

با توجه به اینکه ظرفیت های مدیریتی دولت ممکن است در طول مناقشه به شدت کاهش یافته باشد، اغلب ورودی نسبتًا کمی 
برای طرح های بازسازی اولویت دار اعم از اولویت های مبارزه با مین دارد. اگرچه در طول این دوره انتقال تدریجی مسئولیت ها 
به مراجع ملی اعم از تعیین اولویت های پاکسازی / پیمایش اتفاق میفتد و اغلب نیز از پست های تعیین شده برای مشاوران بین 
المللی مبارزه با مین کاسته میشود. هنگامی که ظرفیت دولت افزایش میابد و دولت شروع به ایفای نقش برجسته تری در تعیین 
اولویت های توسعه و هماهنگ سازی میکند پشتیبانی بودجه ای کشور برای مبارزه با مین آغاز شده و به آرامی افزایش پیدا 
میکند. معمواًل در طول بازسازی با نفوذترین عاملین بین المللی که از طریق سازمان ملل متحد و NGO های بین المللی بشر 
دوستانه مشغول به کار شده اند جای خود را با بانک جهانی ، بانک های توسعه منطقه ای و اهدا کنندگان اصلی عوض میکنند. 

در شرایط ایده آل مرجع های ملی مبارزه با مین سعی میکنند از پیوند با مکانیزم های طرح ریزی بازسازی اطمینان حاصل 
نمایند و سازمانها تالش میکنند از هم ترازی بین مبارزه با مین و اولویت های بازسازی اطمینان یابند. اولویت های موجود 
پاکسازی / پیمایش متحول شده و اولویت های جدیدی به آنها افزوده میشود. ممکن است در قسمتی از کشور عملیات پاکسازی 
به منظور اولویت داشتن نجات جان و تن مردم انجام شود. همزمان ممکن است از پاکسازی / پیمایش برای مقاصد گسترده تر 
توسعه استفاده شود. به عنوان مثال بازگشایی جاده ها برای مدرسه سازی و احداث مراکز درمانی و تسهیل دسترسی به بازار.
در طول این دوره بر اجرای برنامه مدیریتی اطالعات ساختار یافته با تمرکز بر پایداری و توسعه ظرفیت ملی تأکید میشود.

در این مرحل این مسئله که کدام مرجع ملی مسئولیت سیستم مدیریت اطالعات مبارزه با مین را بر عهده خواهد گرفت برای مرجع 
ملی مبارزه با مین و جامعه بین المللی مبارزه با مین حیاتی است.
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توسعه سازمانی ساختارهای هماهنگ کننده مبارزه با مین 

مدیریت و هماهنگی مبارزه با مین

امروزه این اصل که مسئولیت اصلی مبارزه با مین بر عهده کشور آلوده به مین است به خوبی تثبیت شده است. این مسئولیت معمواًل 
بر عهده مرجع ملی مبارزه با مین )NMAA( که مسئول سیاست گذاری، تعیین مقررات و مدیریت کلی یک برنامه ملی مبارزه با 
مین و نیز بسیج منابع از طرف دولت است می باشد. NMAA معمواًل یک مرجع درون وزارتی است و درنهایت مسئول تمام مراحل 
و جنبه های یک برنامه مبارزه با مین در داخل مرزهای آن کشور است. این امر شامل راهبرد ملی مبارزه با مین، استاندارد های ملی 

مبارزه با مین، و دستورالعمل های فنی میباشد. 

بازوی عملیاتی مرجع ملی مبارزه با مین NMAA، مرکز مبارزه با مین )MAC( میباشد. این دستگاه نماینده ی این مرجع در تمامی 
فعالیت های مربوط به مبارزه با مین بر روی زمین میباشد. این مرکز سیاست های مرجع ملی مبارزه با مین را اجرا کرده و کار روزانه 
سازمانها و آژانسهای گوناگونی که عملیات های پاکسازی را انجام می دهند هماهنگ می کند. مرجع ملی مبارزه با مین و مرکز مبارزه 
با مین یک کشور میبایست با هم ارگانهای اصلی باشند که مبارزه با مین را در یک کشور آلوده به مین ، مهمات خوشه ای، و مهمات 

منفجره باقیمانده از جنگ را مدیریت کرده و هماهنگی های مربوطه را انجام دهد. 

در برخی موارد MAC تعداد زیادی از شرکت ها را هماهنگ کرده و پول نسبتا هنگفتی را کنترل میکند. در حالی که در مواردی کاربرد 
نسبتا کمی دارد. در دیگر موارد مانند آنگوال و کامبوج، MAC سیستم های عملیاتی مین روبی خود را اختیار کرد. این رویکرد چندان 
موفقیت آمیز نبود. زیرا MAC بیش از حد بر کار تیم های خود متمرکز شده بود و قادر نبود نقش هماهنگ کننده ی خود را در سطح 
کشور به خوبی انجام دهد. و حتی زمانی که مرکز ملی مبارزه با مین بعنوان نهاد نظم دهنده هم در نقش داور و هم در هیات بازیکن 

ایفای نقش مینمود باعث بروز درگیری بر سر منافع می گردید. 

نمونه ای از یک ساختار مبارزه با مین ملی پیشنهادی در شکل 2 نشان داده شده است. 

عالوه بر NMAA و MAC تعدادی از دیگر مراجع ممکن است در برنامه مبارزه با مین کشور ورودی داشته باشند که مهمترین آنها 
اهدا کنندگان می باشند. این احتمال وجود دارد که کمیسیون های فنی یا کارگروههایی تحت مدیریت NMAA یا MAC شکل گرفته 

باشد و مسئولیت های مهمی بر عهده آنها گذاشته شده باشد. 



نمودار 2         ساختار مبارزه با مین

هيئت مشورتى
 كمك كننده

كمك كنندگان 
دوجانبه

وجه امانىكمك هاى دولت

مرجع ملى مبارزه با مين (سياست)

مركز مبارزه با مين (هماهنگى)

شركا

سازمان هاى مردم نهاد 
شركت ها نظامى 

كارمند ملى

پروژه ها 

آگاهى پيمايش آموزش 
پاكسازى تضمين كيفيت

كمك به قربانى ؟ 
طرفدارى؟
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عامل بین المللی که به توسعه ظرفیت های ملی کمک میکنند

عاملیا سازمانهای متعددی وجود دارند که میتوانند به کشورهای آلوده به مین و مهمات منفجره باقیمانده از جنگ کمک کنند. در سال 
2013 سازمان ملل متحد از برنامه مبارزه با مین در 30 کشور و 3 قلمرو حمایت کرد. گاهی اوقات خدمات UN ممکن است محدود به 
یکی از ارکان مبارزه با مین بشود، مانند آموزش مخاطرات مین یا حمایت از قربانیان، در جاهای دیگر این سازمان می تواند در تمامی 

این ارکان از پاکسازی مین های زمین گرفته تا نابود کردن ذخائر دخیل شود.
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میزان مشارکت سازمان ملل متحد به مقیاس مشکل، در خواست کمک از جانب دولت کشور مربوطه و به شرایط ویژه بستگی دارد. 
UNMAS در تعدادی از کشورهایی که از مناقشه رهایی یافته بودند که معمواًل کشورهایی هستند که مأموریت حفظ صلح در آن به 

عهده سازمان ملل متحد است مراکز مین زدایی تأسیس نموده است.UNDP از ظرفیت سازی در سطح ملی و بومی حمایت میکند. 
این امر شامل راه اندازی مراجع ملی و مراکز مبارزه با مین میشود.

راهبرد سازمان ملل متحد برای مبارزه با مین از سال 2013 تا 2018 نشان دهنده ی اهداف و تعهدات مشترک سیستم مبارزه با مین 
این سازمان می باشد. یکی از این اهداف تقویت ظرفیت های ملی در زمینه مبارزه با مین است. این راهبرد خط مشی موجود سازمان 
ملل متحد را در پشتیبانی مبارزه با مین و هماهنگی مؤثر و سیاست داخلی آژانس های مربوطه این سازمان را ارتقاء میدهد. این خط 

مشی وظایف و مسئولیت های مربوط به بسیاری از آژانس ها و مراجع سازمان ملل را در مبارزه با مین مشخص میکند.

سازمانهای منطقه ای علی الخصوص سازمان کشورهای آمریکایی )OAS( بر رویکرد منطقه برای مین زدایی و هماهنگی فعالیت 
های مبارزه با مین تمرکز کرده اند. بعالوه تعدادی از این کشورها شامل ایاالت متحده کمک های دو جانبه ای برای راه اندازی مراکز 

مبارزه با مین که معمواًل با نام دفاتر مین زدایی ملی مورد خطاب قرار میگیرند کرده اند.

GICHD بعنوان بخشی از حمایت های خود در زمینه ظرفیت سازی، خدمات آموزشی و کمک های فنی در زمینه قانون گذاری، 

طرح و مدیریت برنامه های مبارزه با مین و نیز تکنیک های مین روبی و آموزش مخاطرات مین به بسیاری از کشورهای آلوده ارائه 
داده است. این مرکز همچنین نقش اساسی در کمک به کشورها برای نگارش استاندارد های ملی مبارزه با مین )NMAS( میکند. 

نیاز به قوانین ملی

کشورها از ابزارهای گوناگون قانونی برای راه اندازی NMAA و یا MAC و نیز تنظیم فعالیت های مبارزه با مین استفاده میکنند. این 
موارد شامل قوانین مصوب مجلس و احکام و دستوراتی می باشد که از کابینه توسط دفتر مدیر اجرایی )نخست وزیر یا رییس جمهور( یا 
وزرات کشور صادر می شوند. کشورهای آلوده به مین، مهمات خوشه ای و دیگر مهمات منفجره باقیمانده از جنگ برای اتخاذ قوانین 
ملی جهت هماهنگ سازی و قانون مندسازی مبارزه با مین استفاده میکنند. این موارد شامل قوانینی است که در مجلس تصویب میشوند.

احکام و دستوراتی از کابینه یا دفتر مدیر اجرایی )نخست وزیر یا رییس جمهور( یا وزارت کشور صادر میشوند میباشد. کشورهای آلوده 
به مین، مهمات منفجره و دیگر مهمات باقیمانده از جنگ برای اتخاذ قوانین ملی جهت هماهنگ سازی و قانون مندسازی مبارزه با 
مین بسیار ترغیب میشوند. قوانین ملی به قوانین عمومی اشاره دارد که توسط مرجع قانونگذار کشور )مجلس یا کنگره( تصویب شده و 
به تأیید رییس دولت رسیده باشد. قانونگذاری ملی به دلیل اینکه معمواًل حاصل یک فرایند گسترده مشترک بین قوای مجریه،مجلس 
کشور و در برخی موارد آژانسهای بیرونی است ترجیح داده میشود. این امر مجالی را برای رسیدگی کامل به مسائل مبارزه با مین 
فعالیت هایی که باید انجام شوند و پیامد هایی که قانون پیشنهادی دارد مهیا میکند. این مسئله همچنین اجازه میدهد مقررات مربوط 
به مسئولیت های اجرایی برای ارائه گزارش های دوره ای در مورد پیشرفت های حاصل شده در برنامه مبارزه با مین به قانونگذاری 

قوه مقننه گنجانده شود.
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این امر کار قانون گذاری را در بازخواست از دولت آسان می سازد. قانون مبارزه با مین معمواًل شامل اصول معین و بخصوصی است. 
اینها شامل مقررات مربوط به موارد ذیل میباشد:

راه اندازی NMAA؛	 

راه اندازی MAC )و هر یک از دیگر دفاتر منطقه ای / استانی زیر مجموعه این مرکز(؛	 

اجرای فعالیت های مبارزه با مین؛	 

صدورگواهی تأییدصالحیت و نظارت بر شرکت هایی که در مبارزه با مین شرکت دارند.	 

قانون ملی چهارچوب اختیارات و مشروعیت الزم برای عناصر اصلی یک ساختار نهادینه برای برنامه مبارزه با مین را ارائه میدهد. این 
قانون معمواًل خود را با جزییات در مورد اینکه چگونه فعالیت های مبارزه با مین صورت می پذیرند درگیر نمیکند. تعداد بسیار کمی از 

کشورها وجود دارند که اصولی مانند شیوه های عملیاتی استاندارد )SOP(ها را در برخی از قوانین ملی می گنجانند.

انجام این چنین کاری موجب میشود که عملیات های مبارزه با مین در سطح باال و یکسانی انجام شود )علی الخصوص در پاکسازی( 
اما با این وجود باعث سکون و مقاومت در برابر تغییر در سیستم میشود. تغییراتی که نیازمند توافقات قانونی در رده های باال هستند 
به ندرت به روز رسانی میگردند و روند پیش نویس و توافق و باری که بردوش خدمات اجتماعی و دولت وقت تحمیل میکند،این نوع 

قوانین را ناخوشایند جلوه داده و برای اعمال تغییرات اسناد رسمی با مشکل مواجه میکند.

اصول پایه مدیریت کیفیت مخصوصاً بهبود مستمر برای اجازه دادن به فرایند ها، شیوه ها و سیستم ها در تطبیق و تنظیم خود با شرایط 
متغیر و در پرتو دانش و تجارب جدید نیازمند انعطاف پذیری و عکس العمل های مناسب به میزان مورد نظر می باشد.

قانونگذاری در تعیین سیاست ها و معیار های اساسی مبارزه با مین و نیز در ترغیب توسعه و فراگیری مناسب برای حمایت از کار و 
اثربخشی و کارایی برنامه مبارزه با مین نقش مهمی ایفا میکند. تعادل بین کنترل متمرکز و تفویض اختیار یکی از موارد مهم محسوب 

میگردد. از محاسن آن توجه دقیق و عملکرد متفکرانه میباشد.

قانونگذاری برای برنامه مبارزه با مین همچنین به تعهداتی که کشورهای تحت کنوانسیون منع مین های ضدنفر )APMBC( و 
کنوانسیون منع مهمات خوشه ای )CCM( دارند مرتبط می باشد عالوه بر اطمینان از اینکه فعالیت های ممنوعه در داخل کشور 
غیرقانونی تلقی شوند، قوانینی که به این معاهدات اثر بخشی میدهند میتوانند در بر گیرنده ی الزاماتی باشند که اطالعات الزم برای 

اطمینان از انطباق را فراهم آورد. بعنوان مثال در مناطق آلوده به مین، پاکسازی این مناطق و مالکیت ذخایر و انباشت ها.
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مرجع ملی مبارزه با مین

NMAA مرجع اصلی مسئول نظارت بر مبارزه با مین در یک کشور آلوده میباشد. یکی از اهداف و مقاصد قانونگذاری برای مبارزه با مین 

تأسیس NMAA و مشخص کردن وظایف آن است. قوانین مربوط به NMAA می بایست شامل مقررات واضح در حوزه های ذیل باشند:

تأسیس NMAA: راه اندازی NMAA و برگزاری جلسات منظم باید در قانون به صراحت ذکر شود. قانون همچنین میبایست    .1
مشخص کند کدام وزارتخانه یا اداره یا اعضای قوه مجریه مسئولیت نظارت بر کار NMAA را بر عهده میگیرد. .

عضویت: قانون می بایست وزارتخانه ها و یا مقامات دولتی که باید اعضای NMAA را تشکیل می دهند شناسایی کند. چنین    .2
مرجع هایی معمواًل شامل مقامات وزارتخانه های دولتی یا اداراتی که با فعالیت های مبارزه با مین مرتبط هستند ) مانند وزارتخانه 
های کشاورزی، دفاع، آموزش و پرورش، امور خارجه، بهداشت، داخله و خدمات اجتماعی( میباشد. در NMAA همچنین میبایست 
نمایندگان سازمانهای بین المللی و دیگر مرجع ها یا سازمانهایی که در مبارزه با مین دخالت دارند عضویت داشته باشند. این مراجع 

گاهی اوقات به عنوان ناظر در کار NMAA شرکت میکنند. همچنین در قانون میبایست مشخص شود که کدام وزارتخانه یا اداره باید 
ریاست جلسات را بر عهده گرفته و کدام یک به عنوان دبیرخانه NMAA ایفای نقش کند. البته این در صورتی است که مرکز مبارزه 

با مین این کار را انجام نمیدهد.

مسئولیت ها: در قانون باید مشخص شود که NMAA مرجعی است که مسئولیت کمی مبارزه با مین در یک کشور را برعهده    .3
دارد. در این رابطه این مرجع مسئول تصمیمات استراتژیک و سیاست کلی مربوط به مبارزه با مین میباشد. علی الخصوص در این 

قانون باید مشخص شود که NMAA مسئول موارد ذیل است:

اجرای کلی قوانین مبارزه با مین؛	 

اتخاذ یک سیاست راهبردی و اولویت های ملی و نیز برنامه کاری ساالنه برای کاهش اثرات مین ها و مهمات منفجره 	 
باقیمانده از جنگ ) بعنوان مثال یک طرح مبارزه با مین ملی(؛

تأیید استاندارد های ملی مبارزه با مین )NMAS(؛	 

ارائه گزارش در مورد پیشرفت در مبارزه با مین به مجلس عموم مردم اهدا کنندگان سازمان ملل متحد و دیگر انجمن ها؛	 

نظارت بر کار و عملکرد مرکز مبارزه با مین؛ و	 

تأمین اعتبار از منابع ملی و جامعه اهدا کنندگان.	 
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مرکز مبارزه با مین

مرکز مبارزه با مین )MAC( سازمان عملیاتی است که سیاست های NMAA را اجرا کرده و نماینده برای هماهنگ سازی فعالیت های 
روزانه مبارزه با مین بر روی زمین است. در حوزه هایی که مشکالت ناشی از مین ها و مواد منفجره باقی مانده از جنگ وخیم باشد 

احتمال دارد که مسئولیت های گوناگونی بر عهده این مرکز گذاشته شود.

نکات اصولی که در تأسیس )MAC( نقش حیاتی دارد و ممکن است در هنگام قانونمند کردن مبارزه با مین لحاظ شود شامل موارد 
ذیل میشود: 

تأسیس مرکز مبارزه با مین کشور و هرکدام از دفاتر استانی یا منطقه ای آن MAC همانند NMAA میبایست طبق قانون تأسیس    .1
شده و بعنوان دستگاه هماهنگ کننده مبارزه با مین در کشور شناخته شود.

تأمین وجه: در قانون باید منبع تأمین بودجه و اعتبارات مالی MAC مشخص شود. فعالیت های این مرکز شامل حقوق کارکنان    .2
معمواًل از بودجه کشور آلوده تأمین میگردد. با این کار اطمینان حاصل میشود که MAC منبع تأمین هزینه قابل اطمینان داشتند و و با 

اتکا به آن میتواند فعالیت های خود را انجام دهد.

عالوه بر منابع ملی بودجه را میتوان ار اهدا کنندگان بین المللی و خصوصی و دیگر منابع تأمین کرد.    .3

مسئولیت ها: MAC بعنوان سازمانی که بر مبارزه با مین در سطح عملیاتی نظارت دارد دارای مسئولیت های ذیل میباشد:

هماهنگ سازی مبارزه با مین درون کشور؛	 

مدیریت و انتشار اطالعات مبارزه با مین؛	 

آماده سازی و پیاده سازی طرح و راهبرد ملی مبارزه با مین به همراه طرح عملیاتی برنامه کاری ساالنه؛	 

تعیین معیار های مربوط به اولویت های مبارزه با مین؛	 

تأییدصالحیت شرکت هایی که در زمینه مبارزه با مین فعالیت دارند و نظارت بر فعالیت های مبارزه با مین؛ 	 

پیش نویس استانداردهای ملی مبارزه با مین؛	 

صدور دستور در مورد فعالیت های مبارزه با مین مطابق با برنامه کاری ملی؛	 

اطمینان از کیفیت فعالیت های مبارزه با مین؛ و	 

 	.NMAA عمل به عنوان دبیرخانه
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اغلب تفویض اختیارات الزم جهت صدور دستورات اداری و فرعی و دستورالعمل های مربوط به وظایف فوق الذکر مفید است.عالوه 
بر این مسئولیت ها، بسیاری از مسائل اداری و رویه ای مانند دستورالعمل های کارکنان و الزامات مربوط به تأییدیه عاملین مبارزه با 

مین نیز باید تهیه شود. 

چنین تمهیداتی معمواًل در قوانین مبارزه با مین ذکر نشده و منوط به دستورالعمل های داخلی می باشند. قوانین ممکن است در صورت 
لزوم به MAC اختیارات الزم را برای تهیه چنین دستورالعمل هایی و ارائه آنها به NMAA برای تأیید بدهد.

تفویض اختیارات به ارگان درست،نقش مهمی در حفظ انعطاف پذیری الزم برای واکنش برنامه به تغییرات در شرایط و وضعیت های 
پیش رو و نیز درک مأموریت های مربوطه دارد.

MAC، بسته به ساختار عملیاتی ممکن است لزومًا سازمانی نباشد که نقش مدافعه در حمایت از قربانیان و تخریب ذخایر را ایفا کند. 

اجرای قوانین مبارزه با مین 

در قوانین مبارزه با مین باید آن دسته از اجزاء مبارزه با مین که در کشور اتفاق میافتد شناسایی شود. بعنوان مثال سازمان اصلی هماهنگ کننده 
مبارزه با مین، نظارت بر اکثر فعالیت ها از مسئولیت های MAC خواهد بود. این مرکز ممکن است خود بعضی از عملیات را بر عهده بگیرد، اما 

بیشتر اوقات مداخالت وزارت دولتی، سازمانهای بین المللی، سازمانهای مردم نهاد و شرکت های تجاری را هماهنگ میکند.

فعالیت های خاص مورد نیاز در یک کشور خاص به ماهیت مشکل مین و مهمات منفجره باقیمانده از جنگ در آن کشور بستگی دارد. 
قوانین مبارزه با مین باید به گونه ای طراحی شوند که نیاز های خاص در بافت ملی را بررسی کند. عملیات های ذیل در شرایطی که 

مشکل مین ها و مهمات منفجره باقیمانده از جنگ وخیم است و معمواًل در قوانین به آنها اشاره شده مشترک میباشند:

پیمایش نقشه برداری و عالمت گذاری مناطق آلوده به مین، مهمات خوشه ای و مهمات منفجره باقیمانده از جنگ. یکی از فعالیت های 	 
اصلی که MAC بر آن نظارت دارد شناسایی ثبت و عالمت گزاری مناطقی است که بعلت وجود مین ها و مهمات منفجره باقیمانده از جنگ 
خطرناک پنداشته میشود. عملیات ها ی پیمایشی نقطه آغاز دیگر فعالیت های مبارزه با مین مانند پاکسازی مین، مهمات خوشه ای، و مهمات 

منفجره باقیمانده از جنگ، آموزش مخاطرات مین و هماهنگ سازی فعالیت های آژانس های خارجی یا شرکت های داخلی است.چنین فعالیت 
هایی در قوانین مبارزه با مین مبنای قانونی برای دسترسی نقشه برداران و دیگر پرسنل به منطقه آلوده، مقامات دولتی و اطالعات الزم جهت 

انجام وظایفشان را فراهم می آورد.

آزادسازی زمین: بعد از انجام پیمایش غیرفنی و فنی، مناطق خطرناک مشخص شده ثبت و پیش از اولویت بندی برای پاکسازی 	 
عالمت گزاری میشوند. قانون مبارزه با مین به پرسنل پاکسازی کمک میکند تا بتوانند به مناطق آلوده و اطالعات برای تسهیل 

کار خود دسترسی پیدا کنند. آزادسازی زمین یک روند تصمیم گیری است که بر وجود اطالعات و نیز اطمینان فی ما بین تصمیم 
گیرندگان که از تصمیمات اتخاذ شده در آینده بر علیه شان استفاده نشود تکیه دارد. قوانین ملی میتوانند نقش مهمی در روشن کردن 

ابهامات مربوط به وظایف و مسئولیت های قانونی ایفا کند.

آموزش مخاطرات مین: آموزش مردم در مورد شیوه های ایمن زیستن در مناطقی که به واسطه مین ها، مهمات خوشه ای 	 
و مهمات منفجره باقیمانده از جنگ آلوده شده اند بخش مهمی از به حداقل رسانیدن خطرات برای قربانیان این تسلیحات 
است. آموزش که میتواند فواید زیادی داشته باشد اغلب بعنوان یکی از ارکان قوانین مبارزه با مین مورد غفلت واقع میشود. 
قوانین مربوطه میتوانند در صورت امکان مبنای الزم برای گنجاندن آموزش مخاطرات مین در برنامه درسی مدارس و نیز 

رسانه های محلی و ملی را فراهم آورند.
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مسئولیت داده های مین و مهمات منفجره باقیمانده از جنگ. MAC معمواًل مسئولیت جمع آوری و تطبیق اطالعات 	 
مکانهای آلوده به مین، مهمات خوشه ای و مهمات منفجره باقیمانده از جنگ و نیز اطالعات مربوط به حوادث ناشی از 

این مواد را بر عهده دارد. MAC معمواًل پایگاه  داده های اصلی که در آن این اطالعات ذخیره میشود را کنترل میکند و با 
همکاری سازمانهای نقشه برداری نقشه چارت و دیگر اطالعاتی را که سازمانهای مبارزه با مین و دیگر شرکت های عالقمند 

از آن استفاده میکنند تهیه مینماید. لحاظ کردن این مسئولیت در قوانین به MAC این امکان را میدهد که بر اساس یک 
مبنای قانونی این فعالیت ها را انجام داده و در جلوگیری از درگیری بین دیکر سازمانهای نقشه برداری کمک میکند.

تخریب ذخایر: کشورهایی که کنوانسیون منع مین های زمینی ضدنفر را امضاء کرده اند ملزم هستند تا ظرف چهارسال از 	 
تاریخ عضویت خود تمامی ذخایر مین های ضدنفر خود را نابود کنند. الزاماتی مشابه برای تخریب ذخایر و مهمات خوشه ای 
در کنوانسیون منع این مهمات )CCM( وجود دارد. برخی از کشورها این الزامات را در قوانین مبارزه با مین یا مهمات خوشه 
ای خود آورده و مسئولیت آن را به عهده MAC گذاشته اند. ذکر این موارد در قوانین یک مبنای قانونی داخلی شفاف برای 

صدور دستورالعمل های مربوط به مالکیت حمل و نقل ذخیره و انهدام مین های ضدنفر مهمات خوشه ای و دیگر سالح 
های مشابه فراهم میاورد.

حمایت از قربانیان: فراهم کردن مراقبت های پزشکی،توانبخشی و بهبودی آنهایی که توسط مین ها و مهمات منفجره 	 
باقیمانده از جنگ مجروح شده اند بخش مهمی از مبارزه با مین است. مسئولیت انجام آنچه برای کمک به قربانیان مورد نیاز 
است معمواًل به عهده وزارتخانه هایی است که با بهداشت عمومی خدمات اجتماعی و ناتوانی جمسی مرتبط هستند. هرچند 

مسئولیت اصلی در حمایت از قربانیان معمواًل بر عهده وزرات بهداشت / امور اجتماعی/ و یا نهادهای دولتی که مسئول 
ناتوانی و حقوق ناتوانی است میباشند، اما MAC و NMAA نیز نقشی برای ایفا کردن دارند. خط مشی 2003 سازمان ملل 

متحد برای این بخش در مورد حمایت از قربانیان خاطر نشان میکند مراکز مبارزه با مین نه برای برعهده گرفتن نقش اصلی 
در حمایت از قربانیان طراحی شده اند و نه اینکه مأموریت، تخصص الزم یا منابع مورد نیاز برای چنین کاری در اختیار 

دارند، اما میتوانند در زمینه های جمع آوری و انتشار اطالعات ، مدافعه و هماهنگ سازی به قربانیان کمک کنند. قوانینی 
نیز میتواند برای اطمینان از سالمت نجات یافتگان و برای تضمین حقوق آنها دور از هرگونه تبعیضی از طریق وضع قوانین 

مناسب به نفع افرادی که دچار ناتوانی شده اند وضع شود.
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تأیید و نظارت بر عاملین مبارزه با مین

بخشی از روند اطمینان از کیفیت مبارزه با مین شامل اطمینان از انجام کار توسط عاملین شایسته می باشد. یکی از الزامات قوانین 
مبارزه با مین تأیید صالحیت این عاملین پیش از انجام هرگونه فعالیت در کشور است. این امر تضمین میکند که سازمانهای بین المللی 
، سازمان های مردم نهاد )NGO ها( و شرکت های تجاری قادر به طرح ریزی و مدیریت فعالیت های مبارزه با مین باشند و دارای 
صالحیت الزم برای انجام مأموریت های خاص مبارزه با مین باشند. لزوم تأیید عاملین مبارزه با مین از انجام این کار مطابق با اولویت 

ها و استاندارد های ملی پذیرفته شده اطمینان حاصل میکند. 

قوانین مبارزه با مین، اختیارات الزم را به MAC برای تعیین معیارهای تأیید صالحیت اعطاء کرده و این مرکز را به عنوان مسئول 
این کار معرفی میکند. روند تأیید صالحیت معمواًل شامل امکان استیناف به NMAA در صورت اعتراض به حکم صادره میباشد. 
تأیید صالحیت معمواًل مربوط به سازمانهایی میشود که در زمینه مین روبی یا آموزش مخاطرات مین و در برخی موارد تخریب ذخایر 

فعالیت دارند.

معمواًل اعطای اختیارات به MAC برای تأیید مراجعی که در زمینه ی حمایت از قربانیان فعالیت دارند منتهی نیست، زیرا این فعالیت 
ها جزیی از رویکرد های گشترده تر بهداشت و خدمات اجتماعی حقوق بشر و دیگر عوامل دولتی هستند که هدایت این بخش را بر 

عهده دارند.

مدیریت کیفیت برای موفقیت نهایی مبارزه با مین حیاتی است. MAC اطمینان حاصل میکند که کار پایان یافته و پروژه های در حال 
انجام مطابق با استانداردهای ملی و بر اساس اولویت های طرح مبارزه با مین انجام شده باشند.

عناصر دیگری که باید در نظر گرفته شود

تعاریف:

تعاریف صریح بخش مسلمی از هر قانونی هستند. قوانین مبارزه با مین باید شامل تعاریف اصطالحاتی باشد که در مبارزه با مین و 
مقررات آن استفاده میشود. این موارد میتواند شامل مبارزه با مین، آزادسازی زمین، مین روبی، آموزش مخاطرات مین، حمایت از 
قربانیان و دیگر اصطالحات مهم باشد. تعاریف ممکن است بر اساس IMAS توضیح داده شود و انجام چنین کاری به اطمینان از 
سازگاری بین استانداردها و اصالحات قوانین کمک میکند. در بعضی موارد ممکن است نیاز به اصالح تعاریف برای منعکس کردن 

وضعیت کشور آلوده وجود داشته باشد.

سایر دولت ها معاهدات را به عنوان سوژه اجرای جداگانه قانون انتخاب کرده اند. هر دولت باید بهترین روش رسیدن به اهداف مبارزه 
با مین خود و اجرای معاهداتی که عضو آنهاست را خودش انتخاب کند. 
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اجرای تعهدات معاهده بین المللی

برخی دولت های عضو APMBC، CCM یا پروتکل اصالحی 2 کنوانسیون سالحهای متعارف خاص )CCW( نیز از پذیرش قانون 
مبارزه با مین به عنوان وسیله ای برای اجرای شرایط این معاهدات استفاده کرده اند. APMBC و CCM در میان سایر معاهدات 
عالمت گذاری و پاکسازی مناطق آلوده و تخریب ذخائر مهمات را ایجاب می کنند. پروتکل اصالحی 2 نیز تعهداتی را برای عالمت 
گذاری و پاکسازی مین ها، تله  های انفجاری  و سایر دستگاه ها دربر دارد. این فعالیت ها اغلب در چارچوب دستورالعمل NMAA یا 

MAC قرار می گیرند.

سایر دولت ها معاهدات را به عنوان سوژه اجرای جداگانه قانون انتخاب کرده اند. هر دولت باید بهترین روش رسیدن به اهداف مبارزه با مین 
خود و اجرای معاهداتی که عضو آنهاست را خودش انتخاب کند.

مسئولیت پذیری در قبال حوادث

مسئولیت پذیری در قبال حوادث مین و مهمات منفجره باقیمانده از جنگ نگرانی بسیاری از اپراتورهای مبارزه با مین است. در سالهای 
اخیر نمونه هایی وجود داشته که قربانیان یا خانواده های قربانیان، آسیب های مدنی یا شکایات کیفری حوادثی را مطرح کرده اند که در 
زمینی رخ داده که پیشتر به عنوان پاکسازی شده تأیید شده بوده یا جاهایی که عالمت گذاری ها بدون مجوز خراب یا حذف شده بود.

روش اصلی کاهش مخاطرات چنین حوادثی دقت بر این مسئله است که مداخالت مبارزه با مین بر اساس IMAS یا استانداردهای 
ملی مربوطه اجرا شوند . توصیه می شود که قانون بیان کند که در صورت عملکرد حرفه ای پرسنل مبارزه با مین دارای تأییدیه مسئول 
اتفاقات بعدی نباشد )یعنی وقتی مطابق استانداردهای تأییدشده و رویه های عملیاتی استاندارد )SOP ها( با مراقبت کافی عمل کنند(.

سایر گزینه های ممکن مدنظر قراردادن مبارزه با مین مطابق قانون ملی با همان روشهای سایر فعالیت های خطرناکي است که توسط 
سازمان ها برای منافع عمومی انجام می شود )مثل ادارات نیروی انتظامی یا خدمات آتش نشانی(. همچنین، قانون می تواند مسئولیت را 
محدود کند یا وقتی زمین بر اساس SOP ها پیمایش وعالمت گذاری شد یا بعد از پاکسازی مین به عنوان ایمن تأیید شده مسئولیت 
را به دولت منتقل کند. صرفنظر از مقررات ملی قانونی، به عاملین مبارزه با مین توصیه می شود بیمه مسئولیت را )در صورت موجود 

بودن( برای محافظت از دعاوی یا دادخواهی های احتمالی حفظ کنند.
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ظرفیت های باقیمانده و پایان کار

هدف تمام برنامه های مبارزه با من بررسی مشکالت ایجاد شده بخاطر حضور واقعی و درک شده مین، مهمات خوشه ای و مهمات 
منفجره باقیمانده از جنگ  تا زمانی است که دیگر اثری بر مردم نداشته باشند و مقررات مطابق معاهدات بین المللی رعایت شود. 

انتظار می رود زمانی بیاید که دیگر مشکلی باقی نمانده باشد، یا مشکالت بقدری کم شده باشند که دیگر نیازی به برنامه ای با ساختار 
بزرگ و پیچیده سازمانی نباشد. برخی از پاسخ ها ممکن است مناسب باشد.

ظرفیت های باقیمانده

با وجود برنامه های دقیق، جامع و مؤثر مبارزه با مین، گفتن این نکته با اطمینان مطلق سخت بوده که هر شیء خطرناکی در کشور 
آلوده شده بررسی و دفع شده است. این مورد بخصوص درباره مهمات منفجره باقیمانده از جنگ که ممکن است در نواحی دوردست یا 
عمق زمین دفن شده باشد صادق است. حتی وقتی عملیات های پاکسازی گسترده به پایان می رسد معمواًل بهتر است بخشی از ظرفیت 

پاکسازی نگهداری شود تا در صورت کشف مجدد اشیاء خطرناک با آنها مقابله شود.

مسئولیت انجام این کار معمواًل به یگان های نظامی، پلیس یا دفاع  غیرنظامی  واگذار می شود، اگرچه در برخی موارد پیمانکاران تجاری نیز 
دخیل هستند. مقیاس زمانی برای حفظ ظرفیت باقیمانده ممکن است طوالنی باشد - فرانسه و بلژیک ظرفیت های خود را حفظ کرده اند 

و آنها فعاالنه به دفع مهمات منفجره باقیمانده از جنگ از جنگهای جهانی اول و دوم مشغول هستند.

رات  دا ا یا  ها  رتخانه  وزا عناصر  به   MAC و   NMAA یک  ز  ا مسئولیت  نتقال  ا برای  است  ممکن  قانون  در  تغییرات 
لودگی  آ به  مربوط  اطالعات  دادن  ر  قرا دسترس  در  و  سازی  ایمن  بروزرسانی،  حفظ،  به  نیاز  است.  ضروری  دیگر 
سایر  یا  ملی  آرشیوهای  بین  است  ممکن  اطالعات  بررسی  مسئولیت  است.  ولویت  ا مهمترین  جاری  و  قدیمی  های 
شود. تقسیم  جدید(  اطالعات  )برای  باقیمانده  ظرفیت  عملیاتی  واحدهای  و  تاریخی(،  اطالعات  )برای  مشابه  مخازن 
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همترازی مجدد

سازمان ها و ادارات ایجادشده در برنامه مبارزه با مین تجربه کسب می کنند و درسهای را در حین عملیات های اصلی کسب می کنند. 
ممکن است دولت ها تمایل نداشته باشند نیروهای تخصصی عناصری مثل MAC را از دست بدهند. در برخی موارد آنها را به اتخاذ 

تصمیم پذیرش مسئولیت های جدید توسط سازمان های موجود وادار می کنند.

گرایش های گسترده تر موجود در بخش جهانی مبارزه با مین )مثل تمرکز بر مهمات خوشه ای، تخریب ذخائر، سالح های کوچک 
دستی/سبک و مسائل گسترده خشونت های مسلحانه( ممکن است در برنامه های مبارزه با مین منعکس شود. حتی زمانی که مشکل 

مین زمینی به پایان نزدیک باشد، ممکن است سایر مشکالت قوت و اهمیت یابند.

همترازی مجدد عناصر برنامه مبارزه با مین می تواند توسعه مؤثر و کارآمدی باشد. دوباره اشاره شود که ممکن است برخی قوانین نیاز 
به اصالح داشته باشند تا بتوانند اقتدار و مشروعیت ضروری را برای دخالت در فعالیت های جدید و متفاوت عرضه کنند.

تکمیل

در برخی موارد، وقتی نزاع مدت کوتاهی داشته و منجر به آلودگی محدودی شده، ممکن است برنامه پاکسازی به پایانی واضح و 
طبیعی برسد. لغو فعالیت ها، نهادها و عناصر سازمانی زمانی رخ می دهد که قانون آن از آیین نامه حذف شده باشد یا بالاستفاده ماندن 

آن مجاز شناخته شده باشد.

لغو کامل یک برنامه توام با نگهداری حداقل مقداری کمی از ظرفیت باقیمانده امکان پذیر است تا در صورتی انفجار یا کشف شیئی 
خطرناک در موارد نادر بتوان با آن مقابله کرد. 

بازدید از سایت پاکسازی مین )جمهوری دموکراتیک کنگو(
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پیام های کلیدی

بخش مبارزه با مین ابزارهای قانونی بین المللی که به خوبی تعریف شده و مجموعه ای بالغ از استانداردهای سیاستی 	 
را توسعه داده است.

CCW، APMBC و CCM از اهمیت باالیی برای مبارزه با مین برخوردار می باشند.	 

مدیریت اطالعات برای بررسی میزان سازگاری با قوانین و استانداردها حیاتی است.	 

استانداردهای بین المللی مبارزه با مین )IMAS( و استانداردهای ملی مبارزه با مین )NMAS(، چارچوبی را برای بهبود 	 
ایمنی، اثر بخشی و کارایی در بخش مبارزه با مین ارائه می کند.

پیشرفت های آینده ممکن است مسئله استفاده از مهمات منفجره باقیمانده از جنگ علیه غیر نظامیان و بقایای مواد 	 
سمی ناشی از )TRW( را بررسی کند.

مقدمه

تعدادی از قوانین و استانداردهای بین المللی مربوط به مین ها، مهمات خوشه ای، مهمات باقیمانده از جنگ )ERW( و ذخائر مهمات 
می باشند. معاهدات بین المللی اصلی مربوط به مبارزه با مین شامل موارد زیر هستند:

کنوانسیون سالح های متعارف خاص )CCW( و پروتکل های 2 آن، اصالح شده و 5؛	 

کنوانسیون منع مین های ضدنفر )APMBC(؛ و	 

 	.)CCM( کنوانسیون مهمات خوشه ای

تعدادی از استانداردهای بین المللی نیز مستقیمًا بر مبارزه با مین تمرکز دارند نظیر:

استانداردهای بین المللی مبارزه با مین)IMAS(؛ و	 

 	.)IATG( دستورالعمل های فنی و بین المللی مهمات

برخی قوانین دیگر مربوط به اهداف و اجرای مبارزه با مین از نظر هدف و جهت گیری اصلی بسیار گسترده تر هستند نظیر کنوانسیون 
.)CRPD( حقوق افراد معلول
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قانون  بین المللی سامان دهی یا منع سالح های متعارف

سالح ها توسط دو نوع از قوانین کنترل می شوند:

قانون خلع سالح در صدد حفظ پایداری نظامی با محدود کردن یا حذف تعداد یا انواع سالح هایی است که ممکن است    .1
به طور قانونی تولید، ذخیره و یا منتقل شوند.1 معاهدات خلع سالح بر کنترل یا نابودی سالح های خاص تمرکز دارد.

قانون بشردوستانه بین المللی )IHL( هم چنین موسوم به قانون جنگ یا قانون بین المللی مناقشات مسلحانه، قواعد    .2
مربوط به کاهش رنج ناشی از نزاع های مسلحانه را با کنترل چگونگی محافظت از مبارزان در برابر آسیب های غیر ضروری 

و محافظت از غیر نظامیان در برابر خطرات ناشی از عملیات نظامی تصویب می کند.

چهار کنوانسیون ژنو 1949 و دو پروتکل الحاقی آن در 1977 از اهمیت زیادی در این زمینه برخوردارند، زیرا در آنها قوانین اصلی 
کنترل کننده حفاظت از قربانیان جنگ و رفتار خصومت آمیز به تصویب رسیده است. قانون اصلی در ماده 48 پروتکل اول الحاقی 
1977 قرار دارد و بیان می دارد که طرفین جنگ باید همیشه بین غیرنظامیان و نظامیان و بین تأسیسات غیر نظامی )نظیر مدارس، 

بیمارستان و مناطق مسکونی( و اهداف نظامی تفاوت قائل شوند.

بر این اساس، طرفین باید عملیات خود را تنها به اهداف نظامی معطوف کنند. مکمل قانون تمایز، قانون ممنوعیت حمله کورکورانه 
)ناشی از عدم تبعیض( است )ماده 51(. این قانون بیان می دارد که این حمالت:

حمالتی هستند که در جهت یک هدف نظامی خاص نمی باشند؛	 

حمالتی هستند که از روش یا روش های مبارزه ای استفاده می کنند که در جهت یک هدف نظامی خاص نمی باشند؛ و	 

حمالتی هستند که از یک روش یا ابزار مبارزه ای استفاده می کنند که اثرات آنها را نمی توان بر اساس این پروتکل محدود 	 
کرد.2

بعد از پایان جنگ سرد، قانون مربوط به سالح ها در جنگ های مسلحانه با یک دیدگاه توسعه ای و بشر دوستانه ویژه توسعه یافت. 
حفاظت غیر نظامیان در برابر سالح های غیر انسانی و کشتار جمعی یک نیروی پیشران بود. مفهوم امنیت بشر برای پیشرفت های 
اخیر در این زمینه بر خالف معاهدات خلع سالح که قباًل گفته شد، که در آنها حفاظت از ثبات ملی و بین المللی راهبردی که یک 

انگیزه اصلی است، اهمیت اساسی دارد.3
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این منجر به پذیرش معاهداتی شد که می توان آن را خلع سالح بشر دوستانه نامید. عالوه بر تصویب منع مطلق استفاده، تولید، جا 
به جایی و ذخائر انواع خاصی از سالح ها، این معاهدات لزوم اقدامات درمانی نظیر پاکسازی مین و مهمات منفجر نشده و نیز مقررات 
کمک به قربانیان و آموزش مخاطرات را در نظر گرفته است. خصیصه آنها همچنین یک رویکرد مشارکتی بین بخش های مختلف 
)ایاالت، سازمان ملل و سازمانهای مردم نهاد( در نظارت و اجرای قوانین است.APMBC 1997 4 و CCM 2008 مثال هایی خوب 

از این روند جدید می باشند.

)CCW( کنوانسیون سالح های متعارف خاص

تغییر خلع سالح متعارف به خلع سالح بشردوستانه آنطور که در کنوانسیون سالح های متعارف خاص که در 1980 میالدی به تصویب 
رسید، صریحًا ذکر نشده است. هنگام مذاکره در مورد CCW و پروتکل های آن،5 تعدادی از طرفین قرارداد بر لزوم ایجاد تعادل بین 

مالحظات نظامی و بشردوستانه تأکید کردند.6

CCW یک معاهده چارچوب دار می باشد که قابل تعمیم به شرایط جنگ مسلحانه بوده و حاوی یک سری مفاد اصلی و پروتکل 

مربوط به سالح های خاص و کاربرد آنهاست. این معاهده بر اساس قوانین عرف ساخته شده که رفتار خصومت آمیز را کنترل می 
کند و شامل قوانین تفکیک، تناسب، اقدامات احتیاطی در حمالت و منع سالح هایی است که آسیب ها یا صدمات جبران نشدنی بر 

رزمندگان وارد می آورند.

در 1980 میالدی، کشورها، کنوانسیون چارچوب و سه پروتکل نخست آن را تصویب کردند:

پروتکل 1 در خصوص سالح هایی با قطعات غیر قابل تشخیص با اشعه ایکس؛   .1

پروتکل 2 در خصوص مین های زمینی، بمب گذاری و تله های انفجاری و دستگاه های دیگر؛ و   .2

پروتکل 3 در خصوص سالح های آتش افروز.   .3

7 افزود.  CCW به  نوظهور  و  جدید  دوستانه  بشر  های  نگرانی  کردن  منعکس  برای  توان  می  را  الحاقی  های   پروتکل 
در نتیجه، در سال 1995، طرفین قرارداد پروتکل 4 را افزودند )در خصوص سالح های لیزری(. در سال 1996، پروتکل 2 به منظور تعریف مفاد 
آن اصالح شد. در سال 2001، دامنه کنوانسیون چارچوب توسعه داده شده و شامل جنگ های مسلحانه بین المللی و ملی شد. دو سال بعد، 

پروتکل 5 در خصوص مهمات باقیمانده از جنگ به تصویب رسید.



فصل 3 | 59

CCW نمودار کلی شکل 3 

كنوانسيون سالح هاى متعارف خاص 1980

پروتكل 1 
(1980)

پروتكل 2 
(1980)

پروتكل 3 
(1980)

پروتكل 4 
(1995)

پروتكل 5 
(2003)

پروتكل اصالح
شده 2

(1996) 

CCW پروتکل 2 اصالح شده

پروتکل CCW 2 که در 1980 به تصویب رسید به بررسی مین ها، تله های انفجاری و سایر دستگاه ها می پردازد. این مسئله منعکس 
کننده وضعیت قانون عرف در آن زمان با محدود کردن استفاده از این سالح ها بوده و مستلزم این است که برخی اقدامات عمومی 

برای کاهش مخاطرات برای غیر نظامیان نظیر دادن هشدار در صورت امکان اتخاذ شوند.

با این حال، بعدها مشخص شد که قواعد پروتکل 2 در سال 1980، حفاظت ناکافی از غیر نظامیان در برابر اثرات مین های ضدنفر 
ارائه کرده است. در سال 1996، طرفین قرارداد CCW، پروتکل اصالح شده APII( 2( را برای تعریف قوانین در خصوص این ابزارها 

تصویب کردند.

مین ها، تله انفجاری یا سایر ابزارها نباید غیر نظامیان و یا اهداف غیر نظامی را مورد هدف قرار داده و یا به صورت همه جانبه استفاده 
شوند.APII استفاده از مین های ضدنفر و مین های ضد تانک )مین هایی به غیر از مین های ضدنفر، MOTAPM( را منع می کند 

که برای انفجار زمانی که تجهیزات کشف مین از روی آنها عبور می کنند طراحی می شوند.

اگرچه استثنائات خاصی وجود دارند، طرفین قرارداد و سایر طرفین جنگ مسلحانه که از این سالح ها استفاده می کنند باید:

آنها را بعد از اتمام جنگهای فعال از محل بیرون کنند؛	 

همه احتیاط های ممکن را برای حفاظت از غیر نظامیان در برابر اثرات آنها انجام دهند؛	 

در رابطه با هر گونه جا به جایی این سالح ها که بر غیر نظامیان ممکن است اثر نامطلوب داشته باشد هشدار قبلی را بدهند؛	 

سوابق مربوط به محل این سالح ها را حفظ کنند؛ و	 

اقداماتی برای حفاظت از نیروها و مأموریت های حفظ صلح سازمان ملل، مأموریت های ICRC و سایر مأموریت های بشر دوستانه 	 
دیگر در برابر آثار آنها انجام دهند.8
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APII نیز در بر گیرنده قوانینی در خصوص مین های ضدنفر می باشد:

همه مین های زمینی ضدنفر باید با استفاده از تجیهزات فلزیاب موجود )ماده 4( قابل کشف باشند. این بدین معنی است که 	 
.)APII حداقل 8 گرم آهن )یا معادل آن از حیث تشخیص پذیری( باید در مین قرار داده شود )پیوست فنی

مین های ضدنفر دست کاشت باید به مکانیسم های خود غیر فعال سازی و خود انهدامی مجهز باشند مگر این که در یک 	 
منطقه مرزی کاشته شده باشند و تحت کنترل پرسنل های نظامی باشند و توسط حصار یا ابزارهای دیگر برای اطمینان از 

عدم تردد غیر نظامیان به منطقه حفاظت شده باشند )ماده 5(.

مین های ضدنفر کار گذاشته شده از راه دور باید دارای استاندارد باالیی از خود غیر فعال سازی و خود انهدامی بر اساس 	 
ضمیمه فنی باشد.

مین های ضد تانک کارگذاشته شده از راه دور باید تا حد امکان مجهز به مکانیسم های مؤثر خود انهدامی و خود خنثی سازی باشند و ویژگی 	 
خود غیر فعال سازی را نیز پشتیبانی کند )ماده 6(.

انتقال مین هایی که استفاده از آنها بر اساس APII منع شده است غیر قانونی است. انتقال هر گونه مین به بخش مردم نهاد غیر 	 
مجاز ممنوع است.

بمب های دست ساز )IED( که به طور ویژه ای توسط گروه های مسلح مردم نهاد ساخته می شوند، نقش فزاینده ای در بسیاری از 
جنگها ایفا می کنند. یک IED، دستگاه یا ابزاری است که به شکل دستی ساخته شده و کار گذاشته می شود و در آن از مواد انفجاری، 
مخرب، کشنده، سمی،آتش زا، مواد آتش افروز، یا مواد شیمیایی طراحی شده برای تخریب، انهدام، بر هم زنی نظم و آزار و اذیت 
استفاده می شود. در آنها ممکن است از اجزای نظامی نیز استفاده شود، ولی طبعًا از اجزای غیر نظامی طراحی می شود.APII 9 تنها 

ابزار الزام آور قانونی است که صریحا IED را پوشش می دهد.

پروتکل 2 اصالح شده، تنها محدودیت های حداقلی را در خصوص استفاده از مین های ضد تانک ارائه می کند )MOTAPM(. علی 
رغم تالش های زیاد، هیچ گونه اجماع و توافق کلی در مورد پذیرش و تصویب قوانین سفت و سخت در رابطه با این سالح ها حاصل 
نشده است. با این حال، مین های ضد تانک از دیدگاه بشر دوستانه یک نگرانی مهم به شمار می روند. در برخی از کشورها، خسارات 

و تلفات ناشی از مین های ضد تانک بیشتر از مین های زمینی ضدنفر رخ می دهد.

CCW پروتکل 5

در نتیجۀ آگاهی روزافزون از اثرات مهمات خوشه ای و مهمات منفجر نشده )UXO( بر روی غیر نظامیان در جنگ هایی نظیر کوزوو، 
طرفین قرارداد، پروتکل 5 را در سال 2003 تصویب کردند. پروتکل ERW ،5 را به صورت مهمات عمل نکرده )UXO( و مهمات 

منفجره رها شده )AXO( تعریف می کند.

UXO مواد منفجره ای است که برای جنگ های مسلحانه، آماده، ماسوره گذاری و مسلح شده است و باید منفجر می شده ولی این 

امر به وقوع نپیوسته است )ماده 2، بند UXO .)2 شامل نارنجک دستی، خمپاره، ریز مهمات های منفجره یا بمب هایی است که 
استفاده شده ولی برخالف انتظار منفجر نشده است.
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AXO به معنی مهمات انفجاری است که طی یک جنگ مسلحانه استفاده نشده، با این حال توسط یک گروه به یک منطقه جنگی 

وارد شده است، طوری که دیگر تحت کنترل گروه مربوطه نیست )ماده2، بند 3(.

تحت پروتکل 5:

گروه تحت کنترل قلمرو آلوده، مسئول پاکسازی، حذف یا تخریب مهمات منفجره باقیمانده از جنگ می باشد )ماده3(.	 

همه اقدامات احتیاطی ممکن برای حفاظت از غیرنظامیان در برابر مخاطرات و آثار )ماده 5( الزم باشد.	 

در مواردی که کاربر مهماتی که جزئی از مهمات منفجره باقیمانده از جنگ بوده و بر قلمرو آسیب دیده کنترلی ندارد، این 	 
گروه بعد از توقف مخاصمه ملزم به ارائه کمک های فنی، مالی، مادی و انسانی به صورت دو جانبه و یا از طریق شخص 

ثالث مورد توافق طرفین )بند 3( می باشد.

هر دولت عضو در موضع انجام کار ملزم به ارائه کمک برای یافتن و پاکسازی، حذف و انهدام مهمات باقیمانده از جنگ و برای 	 
آموزش در مورد مخاطرات برای جمعیت غیر نظامیان می باشد )مطابق ماده 8(.

در CCW و به ویژه در پروتکل 5، تعدادی از ملزومات توسط برخی عبارات نظیر "تا حد امکان" مشخص شده اند.10 یک مثال ماده 3 است که 
در آن بیان شده است که بعد از توقف مخاصمه فعال و در اسرع وقت، هر یک از طرفین معظمین معاهدتین و طرفین جنگ مسلحانه باید اقدام 
به عالمت گذاری، پاکسازی، خارج سازی و یا انهدام مواد منفجره جنگ در مناطق جنگ زده تحت کنترل خود کنند. اگرچه این در پروتکل به 
منظور افزایش انعطاف پذیری اجرای ملزومات با توجه به شرایط عدم قطعیت که اغلب حول انتهای جنگ لحاظ شد، این عبارات ممکن است 

مورد سوءاستعمال قرار گیرد، زیرا کشور یا طرف عضو ممکن است ادعا کند که این عملیات غیر ممکن است.

 IHL ممکن است با چالش عدم اجرای مناسب توسط گروه های مسلح غیر عضو مواجه شود.11 همانند بسیاری از CCW هم چنین
ها، معاهدات خلع سالح و قوانین بین المللی عمومی، اطمینان از رعایت قوانین در میان گروه های مسلح غیر عضو یک چالش جاری 

محسوب می شود.
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)APMBC( کنوانسیون منع مین ضدنفر

APMBC در 18 سپتامبر 1997 به تصویب رسیده و در 1 مارس 1999 اجرا شد. این کنوانسیون هدف کاماًل بشر دوستانه داشت. مقدمه 

آن با یک بند شروع می شود که میزان آسیب غیر نظامیان را تحت اثرات مین های زمینی برجسته کردند:

دولت های عضو مصمم به پایان دادن به آسیب ها و تلفات ناشی از مین های ضدنفر که صدها انسان را هر هفته، به خصوص 
غیر نظامیان بی دفاع و بی گناه و کودکان را کشته یا معلول کرده، مانع از توسعه اقتصادی و بازسازی آن شده، مانع از بازگشت 

پناهنده ها و افراد جا به جا شده داخلی می شوند و یا بعد از کارگزاری، چندین عواقب دیگر را نیز دارند می باشند.12

بند آخر مقدمه بیان می دارد که کنوانسیون بر اساس قوانین بشر دوستانه بین المللی است و این که حقوق طرفین جنگ مسلحانه 
در انتخاب روش ها و ابزارهای جنگ افزاری محدود نیست و بر اساس اصلی است که مانع از درگیری در جنگ های مسلحانه است 
که موجب وارد آمدن آسیب های غیر ضروری شده و مبتنی بر این اصل است که باید بین غیر نظامیان و نظامیان تفکیک قائل بود.

:APMBC

توسعه، تولید، استفاده، انتقال و ذخیره سازی مین های ضدنفر را منع می کند.	 

انهدام مین های ضدنفر ذخیره شده را طی چهار سال تأکید می کند.	 

پاکسازی مین های ضدنفر را طی 10 سال تأکید می کند.	 

پشتیبانی برای کمک به قربانیان را تأکید می کند.	 

این معاهده در راستای حذف آسیب های وارده بر غیرنظامیان تحت تأثیر مین های ضدنفر است. برای رسیدن به این هدف، کنوانسیون 
منعیات جامع را برای پیشگیری از استفاده از مین های AP و نیز اقدامات درمانی را برای برطرف کردن نیاز های افرادی که از این 

سالح ها رنج می برند تصویب کرد.
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APMBC استفاده از مین های ضدنفر را تحت هر شرایط منع می کند )ماده 1(. این همه موارد زمان صلح، جنگ مسلحانه و یا 

آشفتگی داخلی را شامل می شود. طرفین حتی اگر با دفاع نظامی قریب الوقوع تهدید شوند، نمی توانند به مین های ضدنفر در حمله 
و یا دفاع از خود استفاده کنند.

کنوانسیون امکان پرده پوشی  هیچ یک از مفاد خود را نمی دهد. دولت یا کشور عضو باید همه ذخائر مین ضدنفری را که دارد و یا تحت 
کنترل و اختیار آن است طی چهار سال بعد از عضویت در APMBC منهدم کند )ماده 4(.

هر یک از دولت های عضو ملزم به پاکسازی همه مین های ضدنفر در مناطق مین گذاری شده تحت اختیار خود طی 10 سال می 
باشد )ماده 5(. هر یک از دولت های عضو که در این مدت زمان قادر به اجرای قانون نیستند می توانند تمدید این حکم را درخواست 

کنند. این درخواست تمدید باید به طور کتبی و موجه نوشته شده و به کشورهای عضو برای تأیید تسلیم شود.

ماده 6 شامل مفادی در خصوص کمک به قربانیان است، یکی از دالیلی که APMBC یک توسعه هنجاری پیشگامانه در نظر گرفته 
می شود، اگرچه همانند کنواسیون مهمات خوشه ای، جزییات آن به طور صریح بیان نشده بود.

مراسم امضای APMBC )اتاوا 1997(
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تا به امروز، بیش از سه چهارم کشورهای دنیا APMBC را تصویب کرده اند و بسیاری هم که آن را تصویب نکرده اند به مفاد آن 
پایبند بوده و یک قانون بین المللی را علیه استفاده از مین های ضدنفر به طور شفاف تثبیت کرده اند. APMBC در ترویج و بهبود 

مبارزه با مین در زمین و افزایش پشتیبانی بین المللی در این بخش مفید بوده است.

)CCM( کنوانسیون مهمات خوشه ای

CCM در می 2008 تصویب شده و در آگوست 2010 وارد مرحله اجرایی شد. ساختار آن مشابه با APMBC بوده و مفاد آن در بر گیرنده ملزوماتی 

در خصوص استفاده، پاکسازی، انهدام ذخائر، تهیه گزارش، کمک به قربانیان و همکاری بین المللی است. این هم چنین بر اساس قانون حقوق بشر 
دوستانه بین المللی است.

:CCM

توسعه، تولید، استفاده، جا به جایی و ذخیرۀ مهمات خوشه ای را منع می کند.	 

مستلزم انهدام معمات خوشه ای ذخیره شده در طی 8 سال است.	 

مستلزم پاکسازی مهمات خوشه ای باقیمانده )مواد منفجره عمل نکرده یا مهمات خوشه ای رها شده( در طی 10 	 
سال است.

مستلزم کمک های حساس سنی و جنسیتی به قربانیان- افرادی که به دلیل مواد منفجره انفجاری آسیب دیده اند- 	 
عالوه بر خانواده های آنها و جوامع درگیر.

این کنوانسیون با بیان این مسئله که جمعیت های غیرنظامیان و تک تک غیرنظامیان در حال تحمل آسیب های ناشی از جنگ های 
مسلحانه هستند شروع می شود. سپس هدف این معاهده بیان می شود: پایان دادن همیشگی به همه آسیب ها و تلفات ناشی از مهمات 

خوشه ای در زمان استفاده، در زمانی که عمل نکرده باشند و یا حتی در زمانی که رها شده باشند.

ز  ا مانع  شده،  زنان  و  کودکان  جمله  ز  ا غیرنظامیان  معلولیت  یا  شدن  کشته  موجب  باقیمانده،  ایی  خوشه  های  بمب 
جلوگیری  یا  تاخیر  جنگ،  از  بعد  احیای  و  بازسازی  از  جلوگیری  معیشت،  کاهش  طریق  از  اجتماعی  و  اقتصادی  توسعه 
از بازگشت پناهنده ها و یا افراد جا به جا شده در داخل شده و اثر منفی می تواند بر تالش های بشردوستانه و صلح آمیز 
بماند. باقی  استفاده  از  بعد  سالها  تواند  می  که  باشد  می  دیگر  جدی  عواقب  سایر  دارای  و  گذاشته  المللی  بین  و  ملی 
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اگرچه ساختار و رویکرد CCM و APMBC تا حدودی همسو است، این رژیم های حقوقی بین المللی در مراحل مختلف توسعه خود 
هستند. CCM یک سری مفادی را در بر دارد که فراتر از آن چه که تحت عنوان APMBC شده است می باشد:

ماده 5 دارای گسترده ترین مفاد و قوانین در خصوص کمک به قربانیان می باشد که در معاهده قانون بشردوستانه یا خلع 	 
سالح وجود ندارند. هر کشور عضو که دارای قربانیان مهمات خوشه ای در قلمرو خود و یا تحت کنترل خود می باشد، باید 

برای این قربانیان کمک های پزشکی و توان بخشی فیزیکی، پشتیبانی روان شناسی، و اولویت های اجتماعی اقتصادی قائل 
شود. به عالوه، کشور مربوطه باید اقدام به ارزیابی نیازهای داخلی در این زمینه ها و توسعه طرح ها و استفاده از منابع برای 

برطرف کردن این نیاز ها کند. تعریف قربانیان در کنوانسیون بسیار گسترده است و نه تنها افراد کشته شده یا آسیب دیده 
تحت تأثیر مهمات خوشه ای را شامل می شود، بلکه در بر گیرنده خانواده ها و جوامعی است که از عواقب اجتماعی اقتصادی 

آن رنج برده اند.

ماده 9، کشورهای عضو را ملزم به اتخاذ همه اقدامات مدیریتی و قانونی مناسب برای اجرای این کنوانسیون از جمله 	 
ملزومات مثبت و منفی CCM می کند )APMBC تنها کشورهای عضو را ملزم به اجرای اقدامات ملی به منظور اطمینان از 

رعایت ملزومات منفی تحت کنواسیون می کند(.13

ماده 21 )1( و )2( هر یک از کشورهای عضو را ملزم به جامعیت بخشیدن به کنواسیون می کند تا هنجار هایی را که تشکیل 	 
می دهند ترویج کرده و تمام تالش خود را در راستای منع کشورهای غیرعضو در استفاده از مهمات خوشه ای به کار گیرند.

از ژانویه 2014، 84 کشور CCM را تصویب کرده اند. این پیشرفت قابل توجهی است، ولی هنوز راهی بس دراز برای رسیدن به پذیرش 
جهانی این معاهده وجود دارد. همانند APMBC، منابع کمکی زیادی نیز در دهه های بعدی برای کمک به پاکسازی و انهدام ذخائر 

در مهلت معین شده توسط CCM در فقیرترین کشورها و جنگ زده ترین آنها الزم خواهد بود.

مراسم امضای CCM )اوسلو 2008(
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چالش مهم دیگر، مشکل کشورهای عضو در ارائه کمک به کشورهای غیر عضو CCM در زمینه همکاری و عملیات نظامی است 
)گاهی مواقع موسوم به همکاری نظامی(. در برخی مواقع، کشورهای CCM از نظر تفسیر ملزومات ذکر شده در ماده CCM 21 تفاسیر 

متفاوتی را دارند و این می تواند موجب افزایش تنش میان کشورهای عضو شود.14

پیشرفت های آینده

 APMBC .ابزارهای قانونی بین المللی تعریف شده و مجموعه ای از استانداردهای سیاستی در زمینه عملیات میان توسعه یافته است
و CCM الهام بخش جامعه بین الملل در حرکت به سمت زمینه های جدید نظیر استفاده از سالح های انفجاری و بقایای سمی جنگ 

.)TRW( است

استفاده از سالح های منفجر شونده در مناطق پر جمعیت

استفاده از سالح های منفجر شونده در مناطق پر جمعیت به طور مستقیم بر غیر نظامیان )هم در زمان استفاده و هم پس از آن به 
دلیل مهمات عمل نکرده یا رها شده( صدمه می زند و به طور غیر مستقیم آنها را از طریق آسیب وارده بر زیر ساختار ها متاثر می 

سازد )نظیر عرضه آب و بهداشت(.

سالح های انفجاری از طریق منفجر شدن و پراندن ترکش به اطراف نقطه انفجار، موجب کشتار، زخمی شدن و یا خسارت می شود. 
این سالح ها شامل بمب های خمپاره ای، گلوله توپ، بمب های هواپیما، کالهک های راکتی و موشکی، مواد منفجره و دستگاه های 
انفجاری )IED( می باشند. شواهد رو به رشدی در مورد سطوح باالی آسیب های وارده بر غیر نظامیان وجود دارد که نشان می دهد 

پاسخ های مؤثر و جامع تر برای اطمینان از حفاظت غیر نظامیان و ایجاد تغییرات در رفتار کاربران سالح های انفجاری نیاز است.15

در سال 2011، چندین سازمان مردم نهاد نگرانی خود را در مورد استفاده از سالح های انفجاری در مناطق پر جمعیت ابراز کرده 
و شبکه بین المللی سالح های انفجاریINEW را تشکیل دادند.INEW 16 کشورها و سایر بخش ها را ملزم به موارد زیر می کند:

قبول کنند که استفاده از سالح های انفجاری در مناطق پر جمعیت موجب وارد شدن آسیب جدی بر افراد و جوامع شده و 	 
آسیب های ناشی از وارد آمدن خسارت بر زیر ساخت های حیاتی می شود.

از این صدمات و آسیب ها در هر شرایط اجتناب کرده، و سیاست ها و عملیات ملی در خصوص استفاده از سالح های 	 
انفجاری را بازنگری و تعریف کرده و داده های مربوطه را جمع آوری کرده و آنها را قابل دسترس برای همگان سازند.

برای تحقق کامل حقوق قربانیان و بازمانده ها تمام سعی خود را بکنند.	 

استانداردهای بین المللی قوی تر از جمله موانع و محدودیت های خاص در خصوص استفاده از سالح های انفجاری در 	 
مناطق پر جمعیت را توسعه دهند.
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همانند مین های ضدنفر، مهمات خوشه ای و سایر مهمات منفجره باقیمانده از جنگ، سازمان ملل، ICRC و جامعه مدنی از طریق 
INEW برای افزایش آگاهی در خصوص اثر گذاری دولت ها بر تغییر و قوانین مشارکت و تفکر در مورد نتایج و عواقب قبل از استفاده 

از انواع سالح های انفجاری به منظور پیش گیری و یا حداقل کاهش آسیب ها و خسارت ها بر غیر نظامیان همکاری می کنند.

)TRW( بقایای سمی جنگ

عملیات و مواد نظامی خاص می توانند منجر به بروز یک سری آسیب های زیست محیطی شود که بر سالمت غیر نظامیان نیز اثر 
گذاشته و موجب اختالل در بهبود و بهبودی بعد از جنگ می شود.

اگرچه اثر مهمات باقیمانده از جنگ به خوبی اثبات و به طور روز افزونی مدیریت می شوند، توجه کمی به مواد سمی آزاد شده طی 
فعالیت های نظامی شده است. TRW به صورت زیر تعریف می شود: هر گونه ماده سمی یا رادیولوژیکی ناشی از فعالیت های نظامی 

که برای انسان و اکوسیستم خطر در پی دارد.17

پروژه TRW به مرور شکاف های موجود در تعهدات کشورها برای موارد زیر می پردازد:

کاهش آسیب های زیست محیطی و انسانی مواد سمی با منشأ نظامی.	 

بررسی سیستم های موازی حفاظت را بر اساس قوانین حقوق زیست محیطی و بشری و چارچوب های مقرراتی زمان صلح.18	 

استانداردهای بین المللی

رهنمودها و دستور العمل های جهانی منسجمی برای ثبت عملیات مناسب در زمینه استانداردهای بین المللی و کمک به ترجمه آنها 
19.)IMAS( به استانداردهای ملی وجود دارد. از مهم ترین آنها، استانداردهای بین المللی مبارزه با مین است

IMAS

سازمان بین المللی استاندارد سازی ISO و IMAS، استاندارد را به صورت یک توافق نامه حاوی اطالعات فنی و غیره در مورد اطمینان 
از مطابق بودن فرایند ها و خدمات با اهداف تعریف می کند.
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IMAS رهنمود ها و اصولی را ارائه کرده و در برخی موارد، ملزومات و مقررات بین المللی را تعریف می کند. آنها برای بهبود ایمنی، 

کارایی و کیفیت در مبارزه با مین و بهبود رویکردهای متداول و پایدار برای انجام مبارزه با مین طراحی می شوند. IMAS درصدد ارائه 
دستور العملی برای توسعه استانداردهای ملی، روش های عملیاتی استاندارد و مواد آموزشی در مبارزه با مین می باشد.

 استانداردها، اطالعات عمومی در خصوص قوانین و معاهدات موجود مؤثر بر مبارزه با مین به خصوص قوانین مربوط به حقوق بشر، 
APMBC، CCM  ملزومات پاکسازی مین، عالمت گذاری مناطق خطرناک و مسائل ایمنی عمومی ارائه می کند. آن به پروتکل های

و CCW استناد کرده و به مسئوالن مبارزه با مین در توسعه استانداردهای ملی کمک می کنند.

5 اصل اساسی شکل دهنده IMAS می باشند:

IMAS دستورالعمل هایی برای استانداردهای ملی در برنامه های ملی است.   .1

استانداردها باید مناطق و افرادی که در معرض بیشترین مخاطرات را دارند در اولویت قرار دهند.   .2

تأکید بر توسعه ظرفیت ملی برای توسعه، حفظ و کاربرد استانداردهای مناسب برای مبارزه با مین.    .3

استانداردها باید با هنجارها و معیار های بین المللی دیگر مطابق باشند.    .4

استانداردها باید مطابق با معاهدات و کنوانسیون های ملی باشند.   .5

IMAS در دهه 1990 از طریق یک فرایند مشاوره ای با نمایندگان انجمن مبارزه با مین از جمله آژانس های سازمان ملل، مسئوالن 

 IMAS ایزو، نظامیان، شرکت های تجاری و متخصصان آغاز به کار کرد. این گروه ها در قالب بازنگری ،)NMAA( ملی مبارزه با مین
به ریاست سرویس مبارزه با مین سازمان ملل )UNMAS( و کمک دبیر خانه GICHD گرد هم آمدند.

هیئت بررسی:

توسعه پیش نویس IMAS را هدایت می کند؛	 

به بحث و بررسی مسائل پرداخته و مسئول تأیید پیش نویس IMAS است؛ و	 

یادداشت های فنی تولید می کند که اصول، مشاوره و اطالعات مربوط به موضوعات فنی و یا IMAS ویژه در اختیار می 	 
گذارد.

این فرایند تحت نظارت گروه پیشگام IMAS است. استانداردهای حاصله در نهایت توسط گروه همکاری بین آژانسی بین المللی- مبارزه 
.)IACG-MA( با مین تأیید می شود

IMAS ملزومات الزام آور قانونی برای دولت ها همانند معاهدات نظیر پروتکل های APMBC، CCM وCCW برای کشورهای عضو نمی 

باشند. مبارزه با مین در طیف وسیعی از شرایط مختلف رخ می دهد که همه آنها در صدد انجام وظیفه خود بر اساس بهترین استانداردها می 
باشند )یعنی در هنگام و بالفاصله بعد از جنگ مسلحانه، در هنگام شرایط اضطراری بشری و یا حتی سال ها بعد از جنگ در حفاظت از غیر 

نظامیان و فعالیت های توسعه امالک(.



فصل 3 | 69

معاهدات الزامات قانونی کشورهای عضو را تصویب می کند در حالی که IMAS اسناد زنده ای هستند که در حال تغییر بوده و در 
صورت لزوم اصالح می شود. با این وجود، IMAS منابع اصلی توسعه استانداردهای ملی می باشند که دارای الزام قانونی در بسیاری 

از کشورها هستند.

توسعه استانداردهای ملی توسط NMAA معمواًل مستلزم صرف زمان است طوری که IMAS اغلب در این حالت استفاده می شود. به 
 IMAS در همه قراردادهای مبارزه با مین استفاده کرده و نظامیان را تشویق به انجام پاکسازی بر اساس IMAS عالوه، سازمان ملل از
هنگام مشارکت در مین زدایی بشر دوستانه می کنند. در نتیجه، IMAS برای بخش مبارزه با مین از اهمیت باالیی برخوردار بوده و به 

اطمینان از کامل شدن کار به شکل ایمن و کارآمد کمک می کند.

چارچوب IMAS، مجموعه ای جامع از استانداردها را در قالب 14 سری موضوعی ارائه می کند. این سری های موضوعی مطابق با 
استانداردهای بین المللی دیگر و مطابق با مقررات بین المللی، کنوانسیون ها و معاهدات نوشته می شوند. عالوه بر معاهدات مربوط به 
سالح های مختلف، کنوانسیون ها و پروتکل ها، این موارد شامل استانداردهای ایمنی محل کار در سازمان جهانی کار و استانداردها 

و دستورالعمل ایزو در مورد مدیریت ریسک و کاربرد سیستم های کیفیت هستند.

چارچوب IMAS )فوریه 2014(

IMAS دستورالعمل کاربرد

IMAS دستورالعمل کاربرد  01.10  

راه اندازی برنامه های مبارزه با مین

دستورالعمل راه اندازی برنامه های مبارزه با مین  02.10  

آزمایش و ارزیابی تجهیزات

دستورالعمل تأمین تجهیزات مبارزه با مین  03.10  
فرایند تهیه و تدارک  03.20  

دستورالعمل تحقیقات فناوری مبارزه با مین  03.30  
تست و ارزیابی تجهیزات مبارزه با مین  03.40  

فرهنگ واژگان و تعاریف

فرهنگ واژگان، تعاریف و اختصارات مبارزه با مین  04.10  

مدیریت اطالعات

مدیریت اطالعات  05.10  

مدیریت آموزش

مدیریت آموزش  06.10  

شکل 4
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مدیریت، تأیید صالحیت و نظارت

دستورالعمل مدیریت عملیات های مین زدایی   07.10  
آزادسازی زمین  07.11  

دستورالعمل توسعه و مدیریت قراردادهای مبارزه با مین  07.20  
تأیید صالحیت سازمانهای مین زدایی  07.30  

نظارت بر سازمانهای مین زدایی  07.40  
نظارت برانهدام ذخائر  07.42  

پیمایش

پیمایش عمومی  08.10  
پیمایش فنی  08.20  

مستندسازی پس از پاکسازی  08.30  
عالمت گذاری خطرات  08.40  

پاکسازی مین و مهمات یاقیمانده از جنگ

ملزومات پاکسازی  09.10  
پاکسازی منطقه جنگی  09.11  
EOD پاکسازی مهمات  09.12  

دستورالعمل نمونه برداری پس از پاکسازی  09.20  
EOD امحاء مواد منفجره  09.30  

دستورالعمل استفاده از سگ های مین یاب  09.40  
روش های عملیاتی برای سگ های مین یاب  09.41  

آزمایش عملیاتی سگهای مین یاب و سگ بانها  09.42  
REST-ردیابی مواد منفجره از راه دور  09.43  

دستورالعمل حفاظت از سالمت شغلی و سگ  09.44  
مین زدایی مکانیزه  09.50  

ایمنی مبارزه با مین و سالمتی شغلی

اصول عمومی مبارزه با مین و سالمتی شغلی  10.10  
ایمنی منطقه عملیاتی مین زدایی  10.20  

PPE - تجهیزات حفاظت شخصی  10.30  
پشتیبانی پزشکی از عملیات های مین زدایی  10.40  

ذخیره، انتقال و جا به جایی مواد منفجره  10.50  
تهیه گزارش و بررسی حوادث مین زدایی  10.60  

ایمنی و بهداشت شغلی- حفاظت از محیط زیست  10.70  
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انهدام ذخائر مین/ مهمات عمل نکرده

راهنمای انهدام ذخاِئر  11.10  
)OBOD( عملیات انهدام باز و سوزاندن باز  11.20  

دستورالعمل های برنامه ریزی ملی برای انهدام ذخائر  11.30  

آموزش مخاطرات ات مین و مهمات باقیمانده از جنگ

آموزش مخاطرات مین و مهمات باقیمانده از جنگ   12.10  

ارزیابی برنامه های مبارزه با مین

دستورالعمل ارزیابی ارکان مبارزه با مین   14.10  

 

دیگر استانداردهای بین المللی

از زمان توسعه اولیه IMAS، استانداردهای بین المللی در زمینه های مربوط به و یا دارای هم پوشانی با مبارزه با مین ارائه شده است. 
این استانداردها قابل تعمیم به عاملین و شرکت های مبارزه با مین بسته به شرایط خاصی که در آن کار می کنند و انواع فعالیت هایی 

که اتخاذ می کنند می باشد.

)IATG( دستورالعمل های فنی بین المللی مهمات

در سال 2008، نیاز به مدیریت مناسب ذخائر مهمات اضافی مشخص شد. این شامل موارد زیر است:

سیستم های طبقه بندی و حسابداری )برای اطمینان از جا به جایی و ذخیره ایمن و شناسایی مازاد ها ضروری است(.	 

سیستم های امنیت فیزیکی و روش های آزمایش و نظارت برای ارزیابی پایداری و قابل اطمینان بودن مهمات.	 

دستورالعمل های فنی بین المللی مهمات IATG توسط هیئت بررسی فنی متشکل از متخصصان کشورهای مختلف عضو با پشتیبانی 
از سازمآنهای بین المللی و سازمآنهای مردم نهاد تهیه شد. دستورالعمل ها در اواخر سال 2011 کامل شدند.

سازمان ملل به طور مرتب IATG را برای منعکس کردن توسعه قوانین و عملیات مدیریت ذخائر مهمات و استفاده از اصالحات 
بازنگری می کند. IATG در سطح لجستیک عمل کرده و ملزومات فنی را برای ذخیره ایمن، مؤثر و کارآمد، فرآوری، حمل و نقل و 

دفن مهمات ارائه می کند.
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)ISACS( استانداردهای بین المللی کنترل تسلیحات کوچک

تسلیحات کوچک و سالح های سبک )SALW( در جنگ های مسلحانه، بعد از جنگ و نیز در سایر شرایط شکننده و آشفته به کار می 
روند. تکثیر کنترل نشده، تجارت غیر قانونی و سوءاستفاده از تسلیحات کوچک و سالح های سبک امری رایج است.

 ISACS از رویکردی برای توسعه )CASA( در جوالی 2008، قانون همکاری بین آژانس سازمان ملل در خصوص تسلیحات کوچک
در امتداد خطوط IMAS استفاده کرد. ISACS در آگوست 2012 دستورالعمل شفاف، عملی و جامع برای متخصصان و سیاست مداران 
در رابطه با ابعاد اساسی کنترل تسلیحات کوچک و سبک ارائه کرد. ISACS از این حیث شبیه IMAS است که دارای چارچوبی است 

که به یک سری ماژول موضوعی تقسیم می شود از جمله مدیریت ذخائر، عالمت گذاری، رکورد گذاری و انهدام سالح.

)NMAS( قوانین ملی و استانداردهای ملی مبارزه با مین 

به منظور هماهنگی فعالیت های مبارزه با مین و مهمات عمل نکرده، کشور تحت تأثیر مین به طور طبیعی یک مرجع مبارزه با مین ملی 
)NMAA( و یک مرکز مبارزه با مین)MAC( را تأسیس می کند. NMAA، برنامه های مبارزه با مین ملی را هماهنگ کرده و سیاست 
های مربوطه، استانداردهای ملی مبارزه با مین و مقررات مربوطه را اشاعه می کند )و در برخی موارد روش های اجرای استانداردها(.

MAC، فعالیت های مبارزه با مین را در منطقه هماهنگ می کند. در این راستا سیاست های NMAA اجرا شده و کارهای روزمره 

سازمان هایی را که مبارزه با مین انجام می دهند هماهنگ می شوند.

 به منظور افزایش قابلیت اطمینان NMAA و MAC و افزایش اعتبار قانونی آنها در انجام مسئولیت ها، ابزارهای قانونی معمواًل برای 
تثبیت آنها همانند مرجع های دولتی رسمی با مسئولیت های رسمی استفاده می شود.

کشورهای متأثر از مین از انواع مختلف ابزارهای قانونی به منظور ایجاد NMAA و یا MAC و نیز کنترل فعالیت های مبارزه با مین 
استفاده می کنند. این موارد شامل الیحه های تصویب شده در مجلس، فرمانها، حکم ها و ابزارهای قانونی مشابه صادر شده توسط 
رییس جمهور یا نخست وزیر هستند. تجربه و مطالعات نشان می دهد که دولتها باید از قوانین ملی برای هماهنگی و کنترل قانونی 

مبارزه با مین استفاده کنند.

قوانین ملی

 قوانین ملی معمواًل، نقش ها و مسئولیت های NMAA و MAC را تعریف و شناسایی می کنند. این قوانین نشان می دهد کدام یک از 
وزارتخانه ها، بخش ها و یا اعضای مدیریت باید فعالیت های مختلف NMAA را نظارت کند و این که کدام یک از وزرا یا مسئوالن 
باید اعضای NMAA باشند- معمواًل مسئوالنی از وزرات کشاورزی، دفاع، آموزش و پرورش، امور خارجه، بهداشت، زیرساخت و غیره.
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قانون مبارزه با مین باید برای حل مسائل خاص مین / مهمات منفجره باقیمانده از جنگ در هر کشور طراحی شود. این قانون اجزای 
مبارزه با مین را که در یک کشور اتفاق می افتد، از جمله موارد زیر شناسایی می کند: 

پیمایش، نقشه برداری و عالمت گذاری مناطق آلوده به مین/ مهمات منفجره باقیمانده از جنگ؛	 

پاکسازی؛	 

آموزش مخاطرات مین/ مهمات منفجره باقیمانده از جنگ؛	 

مسئولیت مدیریت کیفیت؛	 

انهدام ذخائر )برای کشورهای عضو کنوانسیون منع مین های زمینی APMBC(؛ و	 

کمک به قربانیان.	 

 NMAA به منظور تأیید پیش نویس استانداردهای ملی، دستورالعمل های مدیریتی و مقررات توسط MAC قانون برای اختیار دادن به
و اطمینان از این که در صورت تصویب، به همه فعالیت های مین / مهمات منفجره باقیمانده از جنگ در کشور قابل کاربرد باشند 

استفاده می شود.

 به منظور اطمینان از این که مبارزه با مین/ مهمات منفجره باقیمانده از جنگ به طور ایمن و هماهنگ با اولویت های ملی انجام 
می شوند، قانون مبارزه با مین، اختیار کاملی را به MAC برای به رسمیت شناختن همه عاملین و شرکت های مبارزه با مین در 
کشور و نظارت فعالیت های آنها را به صورت مکرر می دهد. این قانون MAC را ملزم می کند تا از IMAS به عنوان اساس توسعه 
NMAS استفاده کند. برای کشورهای عضو CCW، APMBCیا CCM، قانون مبارزه با مین به عنوان ابزاری برای اجرای ملزومات 

این معاهدات استفاده می شود.

جزییات بیشتر در خصوص توسعه قانون ملی در چرخه حیات برنامه مبارزه با مین را می توان در فصل 2 مشاهده کرد.

)NMAS( استانداردهای ملی مبارزه با مین

NMAS برای تطبیق IMAS مطابق با محیط و شرایط کشور خاص توسعه می یابد. اهداف آنها به شکل زیر است:

بهبود ایمنی و کارایی؛	 

ارائه سطوح توافق مشترک عملکرد؛	 

بهبود همکاری؛	 

اطمینان از ساخت ظرفیت ملی؛	 

اطمینان از اعتماد در مبارزه با مین؛ و	 

 کمک به کشورها در برآورده کردن ملزومات معاهداتی آنها.	 
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ضمن ارائه پیش نویس NMAS، این مسئله مهم است که NMAA و MAC به طور کامل مسئله مین/ERW را در کشور درک کرده، 
همه ذی نفعان را در فرایند مشارکت داده و به اصول ارائه شده توسط IMAS احترام بگذارند.

NMAS باید دارای قوانین و سیاست های مناسب و ملزومات NMAA و عاملین و شرکت های مین زدایی در کشورها باشند. آنها به 

اجزای کارکردی مبارزه با مین )آموزش مخاطرات مین، شناسایی، پاکسازی، ذخایر، کمک به قربانیان(و نیز فعالیت های مبارزه با مین 
)اعتبار بخشی، نقشه برداری، عالمت گذاری، تهیه گزارش، پاکسازی، BAC، EOD، تحویل زمین و نظارت، بررسی سگ ها، ماشین 

های مین یاب، پشتیبانی پزشکی( بیان میکنند.

در بیشتر موارد، NMAA مسئولیت پیش نویس را ضمن حفظ مسئولیت تأیید رسمی آنها به MAC اعطا می کند.

NMAS و مسئولیت

MNAS یک فرصت مهم را برای پاسخ دادن به سؤاالت مسئولیتی ارائه می کند.

 در رابطه با اراضی دولتی، قبل از پیمایش و پاکسازی، دولت مسئول منطقه منطقه خطرناک  و هر گونه انفجار یا حادثه می باشد. طی 
پیمایش و پاکسازی، مسئولیت سازمان انجام مبارزه با مین است.

NMAA و MAC باید سیاست هایی را توسعه دهند که دقیقًا در بر گیرنده جزییات و ابعاد مسئولیت پذیری از جمله تغییر در مسئولیت 

از شرکت مین روب تا دولت یا جوامع محلی هنگام برآورده شدن معیار های خاص باشد. این مستلزم استانداردها و روش و رویکرد 
های مناسب در سرتاسر عملیات مین زدایی است.

 استانداردهایی باید برای حفظ داده ها و اطالعات برای پشتیبانی از تحقیقات آینده در صورت هر گونه اتفاق یا رخداد وجود داشته باشد 
و یا باید دیگر شواهد مربوط به مخاطرات باقی مانده غیر قابل قبول کشف کند.

NMAS وضعیت قانونی

یک جنبه مهم NMAS وضعیت قانونی آنهاست. اگرچه بسیاری از کشورها دارای NMAS های خاص مبتنی بر IMAS هستند، قانونی 
بودن و کلیت این استانداردهای ملی به دلیل شیوه تکثیر آنها و شفافیت قوانین اصلی زیر سؤال می رود.



فصل 3 | 75

در بسیاری از موارد NMAS توسط عناصر برنامه مبارزه با مین تشخیص داده شده و استفاده می شود با این حال در برخی موارد معدود، 
NMAS تنها توسط MAC استفاده شده و و یا توسط سازمان دیگر نه اجرا شده و نه شناخته شده است )حتی استفاده از دیگر بخش 

های دولتی با مسئولیت برخی ابعاد مبارزه با مین(.

برنامه های ملی که شامل طیف وسیعی از سازمان ها و عملیات است، به خصوص برنامه هایی که در آنها فعالیت های تجاری قراردادی 
در پشتیبانی از صنایع مهندسی شهری، مواد و منابع وجود دارد، به این عدم قطعیت حساسیت ویژه ای دارند. استانداردها برای کمک 
به حفظ اعتماد در کیفیت کار توسعه می یابند. عامالن مختلف، که بر روی استانداردهای مختلف کار می کنند، موجب می شوند تا 
حفظ اعتماد به همه فعالیت ها سخت تر شود. قانون، نقش مهمی در تثبیت اعتبار، قابلیت کاربرد و قابلیت اجرای NMAS ایفا می کند.

ارتباط قوانین و استانداردهای بین المللی ارکان مبارزه با مین

قوانین و استانداردها بر کارهای انجام شده در هر یک از ارکان مبارزه با مین اثر می گذارند به خصوص:

آزادسازی زمین )از جمله پیمایش و پاکسازی(	 

انهدام ذخائر	 

کمک به قربانیان	 

آموزش مخاطرات مین	 

مدیریت اطالعات در پشتیبانی از ستون های مختلف	 

آزادسازی زمین )پیمایش و پاکسازی(

آزادسازی زمین فرایند استفاده از همه کارهای منطقی را برای شناسایی، تعریف و حذف حضور و یا تردید در مورد مین ها/مهمات 
منفجره باقیمانده از جنگ از طریق شناسایی عمومی، پیمایش فنی و پاکسازی توصیف می کند. معیارهای برای همه تالش های 

منطقی باید توسط NMAA تعریف شود.

 ،CCW 2 ملزومات قانونی مؤثر بر مین ها، مهمات عمل نکرده، مهمات خوشه ای و مهمات منفجره باقیمانده از جنگ در پروتکل های
اصالح شده 2 و APMBC ،5 و CCM مشاهده می شوند.
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CCW 2 پروتکل اصالح شده

اولین تعهد قانونی برای پاکسازی، خارج کردن و انهدام مین ها، تله های انفجاری و سایر تجهیزات مشابه در پروتکل 2 اصالح شده 
CCW امضا شده در می 1996 دیده شده است. ماده 10 کشورهای عضو را ملزم به پاکسازی، خارج کردن و انهدام مین ها، تله های 

انفجاری و سایر دستگاه ها در پایان جنگ در مناطق تحت کنترل آنها می کند. وقتی این ابزارها توسط کشورهای دیگر استفاده شدند، 
این کشورها باید اطالعاتی را در خصوص شیوه حفاظت از غیر نظامیان در برابر اثرات میدان مین، مناطق مین دار، تله های انفجاری 

و سایر ابزارها ارائه کنند )به ماده 9، پروتکل 2 اصالح شده CCW مراجعه شود(.

CCW Protocol V

پروتکل 5، ماده 3)1( کشورهای عضو را ملزم به پاکسازی مهمات باقیمانده از جنگ از قلمرو تحت کنترل آنها با پایان یافتن مخاصمات 
می کند. در مناطقی که تحت کنترل کشور نیست، باید کمک های فنی، اطالعاتی و مالی برای تسهیل حذف مهمات باقیمانده از 

جنگ کشور مسئول ارائه کند.

این قانون به مهمات باقیمانده از جنگ موجود از زمان اجرایی شدن این پروتکل قابل تعمیم است. کمک می تواند به طور مستقیم 
به کشوری که کنترل منطقه آلوده به مین را دارد و یا از طریق شخص ثالث نظیر سازمان ملل، آژانس های بین المللی یا سازمانهای 

مردم نهاد ارائه شود.

نگرانی اصلی و مهم پروتکل 5، پاکسازی کنترل شده و سیستماتیک مهمات باقیمانده از جنگ از مناطق جنگی سابق است. این موسوم به 
پاکسازی منطقه جنگی BAC است که معمواًل در بر گیرنده پاکسازی )بصری( و یا پاکسازی زیرسطحی است.

در طول پاکسازی، دولت های عضو و طرفین جنگ مسلحانه ملزم به رعایت استانداردهای بین المللی از جمله IMAS می باشند.

APMBC

مطابق APMBC، هر یک از کشورهای عضو را ملزم به پاکسازی همه مین های ضدنفر در مناطق مین گذاری شده تحت اختیار و 
کنترل خود در اسرع وقت می کند؛ این کار باید در کمتر از 10 سال بعد از عضویت در APMBC صورت گیرد. منطقه مین گذاری 

شده منطقه ای تعریف می شود که به دلیل حضور یا حضور مشکوک مین ها خطرناک است.

هر یک از کشورهای عضو هم چنین ملزم به انجام همه تالش های خود در راستای شناسایی مناطق تحت اختیار و کنترل خود که در 
آن مین های ضدنفر شناسایی شده اند و یا مشکوک به کار گذاشته شدن هستند، و تعیین مرز، نظارت و حفاظت از غیر نظامیان در 

برابر آنها می باشند. تمدید پاکسازی تا 10 سال منوط به پذیرش و تصویب دیگر کشورهای عضو است.
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اگرچه پیشرفت های قابل مالحظه ای در آزادسازی زمین از زمان اجرایی شدن معاهده صورت گرفته است، دامنه مسئله و نبود دانش 
از همه میادین مین در زمان نوشتن معاهده به طور کافی مشخص نشده و در نظر گرفته نشده است. یکی از بزرگ ترین چالش ها در 
تالش برای رفع ملزومات معاهده و پاکسازی مناطق آلوده، بزرگ جلوه دادن مسئله مین توسط برخی کشورها است. نهمین اجالس 
کشورهای عضو APMBC که در 2008 برگزار شد بیان می دارد که برای بسیاری از کشورهای عضو که مناطق مین گذاری شده 
تحت کنترل خود را گزارش می کنند، شناسایی غیر دقیق و برآورد بیش از مقدار واقعی مناطق مین گذاری شده منجر به تخصیص 

نامناسب زمان و منابع شده است.

 نتیجه این است که بسیاری از کشورهای عضو که منطقه را پاکسازی کرده اند دارای مین های ضدنفر یا مهمات باقیمانده از جنگ 
نبوده و یا این که این مناطق اصاًل نیازی به پاکسازی نداشتند. سه عملیات اصلی برای کمک به این مسئله وجود دارد- زمین را می 

توان از طریق موارد زیر رها کرد:

روش های غیرفنی	 

شناسایی فنی	 

پاکسازی فیزیکی.	 

این روش ها می توانند منطقه موسوم به مین گذاری شده را هنگامی که اطمینان کافی از این وجود دارد که مخاطرات ناشی از مین 
ها یا سایر ERW ها وجود ندارد لغو یا طبقه بندی مجدد کنند.

CCM

کشورهای عضو ملزم به پاکسازی همه مهمات خوشه ایی باقیمانده طی 10 سال می باشند نظیر مهمات خوشه ای و مواد منفجره 
رها شده و یا باقی مانده بعد از یک حمله.

 ماده )4(4-، با برجسته کردن مسئولیت ویژه کاربران این سالح ها، کشور عضوی را که از مهمات خوشه ای در قلمرو کشوری دیگر 
استفاده کرده به شدت تشویق به ارائه کمک برای پاکسازی می کند، حتی در صورتی که آنها قبل از اجرایی شدن کنوانسیون استفاده 

شده باشند.

چون کمک می تواند به اشکال مختلفی باشد، نظیر فنی، مالی، مادی و منابع انسانی ،هر یک از کشورها باید بتواند کمک هایی را ارائه 
کنند. یک دولت کاربر که قصد کمک به پاکسازی دارد، باید اطالعاتی را در مورد انواع، تعداد و محل مهمات خوشه ای ارائه کند. این 

اطالعات به شدت موجب تسهیل و تسریع پاکسازی می شوند.



78 | فصل 3

در ماده 4 )3( از CCM، یک ارجاع خاص به کشورهای عضو استفاده کننده از استانداردهای بین المللی از جمله IMAS برای پاکسازی 
مهمات خوشه ای منفجره وجود دارد. چندین IMAS وجود دارد که با فرایند آزادسازی زمین )IMAS 07.11(، شناسایی عمومی 
)IMAS 08.10(، شناسایی فنی )IMAS 08.20( و پاکسازی سر و کار دارد )IMAS 09.10(. هم چنین یک یادداشت فنی وجود دارد 

که به پاکسازی مهمات خوشه ای رسیدگی می کند.

 مسائل مسئولیت

یک مسئله مهم مربوط به کارهای پاکسازی و آزادسازی زمین، مخاطرات باقی مانده بعد از عملیات نقشه برداری و پاکسازی است. 
همیشه امکان دارد که یک یا چند مین یا ERW بعد از پاکسازی تحویل منطقه آزادسازی باقی بمانند. این مین ها ممکن است طی 
پاکسازی مشاهده نشده باشند و یا در عمق بیشتری قرار گرفته باشند که روش های پاکسازی استفاده شده قادر به تشخیص آنها 
نباشند. احتمال دیگر این است که ممکن است منطقه به طور صحیح شناسایی عمومی یا فنی نشده باشد. این احتمال آخر اهمیت 
زیادی برای NMAA که دارای استانداردهای ملی کافی است دارد از جمله برای آزادسازی زمین. پس مسئله ایجاد شده این است که 

مسئول قانونی هر گونه آسیب یا خسارت وارده چه کسی است؟39

مسئولیت در مبارزه با مین به دلیل رسمی شدن روش ها و رویه های آزادسازی زمین روز به روز از اهمیت بیشتری برخوردار می شوند. 
در برخی موارد، مسئولیت پذیری مبارزه با مین موجب می شود تا کشورها کم تر به مناطق مین زده بپردازند و یا الزامات قانونی بین 
المللی خود را برطرف کنند. IMAS نمی تواند شرایط جهانی قابل تعمیم را برای مسئولیت عواقب خطرات انفجاری کشف شده در 

منطقه آزاد شده تصریح کند. این شرایط باید مطابق با شرایط هر کشور و با قوانین قانونی آن، استانداردها و غیره باشد.40

حقوق ارضی

حقوق ارضی در شرایط جنگ و پس از جنگ، در آزادسازی اراضی یک نگرانی مهم به شمار می رود. جنگ اغلب منجر به تغییرات 
زیادی در مدیریت و رژیم ارضی هر کشور شده و حقوق ارضی را حتی بعد از اتمام جنگ تهدید می کند.

اغلب، زنان، مهاجرت اجباری داخلی )IDP(، پناهندگان بازگشتی، مهاجران و کارگران مزرعه آسیب پذیر ترند. دالیل این امر شامل 
موارد زیر می شود:

رویه های مبهم تنظیم سند مالکیت زمین؛	 

اطالعات مربوط به زمین که به صورت عمداً یا سهواً از بین رفته اند؛	 

ظرفیت ناکافی کشور برای تأمین نیاز های حجم انبوهی از پناهنده ها یا افراد جا به جا شده در داخل؛	 

 نبود برنامه های مؤثر و الزم االجرا برای اطالع رسانی به افراد در خصوص حقوق ارضی؛	 

افزایش تقاضا برای اراضی قابل کشت؛	 

ماهیت پیچیده، زمان بر و هزینه بر ثبت خصوصی تصرف زمین؛ و	 

نابرابری های جنسیتی در حقوق ارضی.	 
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برای محدود کردن تنش های ارضی مربوط به مبارزه با مین، سازمانهای مبارزه با مین می توانند با سازمانهای توسعه و بشر دوستانه 
که به جمعیت های متاثر از جنگ رسیدگی می کنند و سازمانهای ملی و بین المللی که با مسائل ارضی سرو کار دارند همکاری کنند.

انهدام ذخائر و مدیریت ایمنی مهمات

 CCW تشریح شده اند. پروتکل CCM و APMBC الزامات قانونی کشورها برای انهدام مین های ضدنفر و مهمات خوشه ای در
5 به بررسی مدیریت مهمات در پیوست فنی و IMAS پرداخته و IATG به ابعاد مختلف انهام ذخائر، ذخیره ایمن و جا به جایی مواد 

منفجره می پردازد.

CCW پروتکل 5

در پروتکل 5 انهدام منابع الزم نیست در حالی که توصیه هایی را در مورد بهترین شیوه مدیریت ذخائر ERW ارائه می کند.

دولت ها به استفاده از بهترین روش در خصوص ذخیره، انتقال، ذخیره میدانی و یا جا به جایی مواد منفجره به منظور اطمینان از ایمنی 
بلند مدت تشویق می شوند. هم چنین توصیه ای در خصوص آموزش مناسب پرسنل های جا به جایی، انتقال و استفاده از مواد منفجره 

و تولید آینده این مواد ارائه می شود.
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APMBC کنوانسون منع مین های زمینی

APMBC کشورهای عضو را به انهدام همه ذخائر مین های ضدنفری که در مالکیت و یا اختیار و کنترل آنهاست در اسرع وقت و یا 

کم تر از چهار سال بعد از عضویت در APMBC ملزم می کند. این مهلت قابل تمدید نیست.

مطابق ماده 3، کشورهای عضو باید اقدام به حفظ و انتقال حداقل تعداد مطلق الزم از مین های ضدنفر برای اهداف خاص "توسعه و 
آموزش در روش های ردیابی مین، پاکسازی مین یا انهدام مین کنند. هدف اصلی ترویج اهداف بشر دوستانه APMBC می باشد و 

هیچ گونه ابهام قانونی در مفاد ماده 3 دیده نمی شود.

کشورهای عضو ملزم به ارائه گزارش در خصوص تبدیل یا انهدام مراکز تولید مین ضدنفر هستند.

CCM

CCM هم چنین، انهدام ذخائر را در اسرع وقت یا کم تر از 8 سال بعد از اجرایی شدن کنوانسیون برای کشور عضو الزم می کند.

علی رغم مشکالت و سختی انهدام مهمات خوشه ای، پیشرفت زیادی از ژانویه 2014 با انهدام 68 درصد مهمات خوشه ای و 60 
درصد مواد منفجره انفجاری ذخائر شده توسط کشورهای عضو وجود داشته است. مشابه با APMBC، کشورهای عضو می توانند تعداد 

محدودی از مهمات خوشه ای را برای اهداف آموزش و توسعه شیوه های شناسایی، پاکسازی، انهدام و مقابله حفظ کنند )ماده 3(.

IMAS

سری 11 از IMAS انهدام ذخائر را پوشش می دهد. IMAS موارد 11.10 تا 11.30 شامل رهنمودی برای انهدام ذخائر، سوزاندن 
 باز و عملیات انهدام باز و رهنمود های برنامه ریزی ملی برای انهدام ذخائر می باشد. IMAS 7.42 به نظارت بر انهدام ذخائر 

و IMAS 10.50 به ذخیره سازی، انتقال و جا به جایی مواد منفجره می پردازد.
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IATG

IATG نیز به ایمنی و از بین بردن  مهمات رسیدگی می کند:

IATG 4.10 در مراکز مهمات منفجره )انبار( )شرایط میدانی و موقت(؛	 

IATG موارد 5.10 تا 5.60 در مراکز مهمات منفجره )انبار( )زیر ساخت و تجهیزات( ؛	 

IATG موارد 6.10 تا6.70 در مراکز مهمات منفجره )انبار( )عملیات(؛	 

IATG 7.10 در ایمنی و کاهش مخاطرات؛	 

IATG 8.10 در خصوص جا به جایی مهمات؛ و	 

IATG 10.10 در خصوص انهدام و نظامی زدایی مهمات.	 

آموزش مخاطرات

آموزش مخاطرات مین )MRE( اشاره به فعالیت های آموزشی با هدف کاهش مخاطرات آسیب ناشی از مین ها و مهمات منفجر نشده 
با افزایش آگاهی و ترویج تغییرات رفتاری از طریق کمپین های اطالعات عمومی، آموزش، پرورش و ارتباط با جوامع دارد.

APMBC و CCM، همه کشورهای عضو را ملزم به مشارکت و کمک به کاهش آسیب و آسیبهای وارده به غیرنظامیان می کنند. بر 

اساس ماده 6 از APMBC در خصوص کمک و همکاری بین المللی، هر یک از کشورهای عضو باید از برنامه های افزایش آگاهی 
در مورد مین پشتیبانی کنند. این برنامه ها موجب کاهش مخاطرات برای غیر نظامیان از طریق آموزش آنها در مورد خطرات میادین 
مین می شود. CCM ماده 4 بیان می دارد که کشورها باید آموزش کاهش مخاطرات را برای اطمینان از آگاهی میان غیر نظامیان 
در اطراف مناطق آلوده به مهمات خوشه ای انجام دهند. پروتکل 2 اصالح شده CCW )ماده 9( و پروتکل 5 )ماده 5( نیز اقدامات 

احتیاطی را ملزم می دارد.

IMAS استانداردی برای آموزش مخاطرات مین/مهمات منفجره باقیمانده از جنگ دارد. به عالوه، یونیسف رهنمود های بین المللی 

برای آموزش و افزایش آگاهی از مهمات منفجر نشده و میادین مین با مسائل مربوط به آگاهی از مهمات منفجره باقیمانده از جنگ و 
مهمات عمل نکرده/مین ارائه می کند. این رهنمود ها چهار زمینه را پوشش می دهند:

مطالعات امکان سنجی	 

سنجش نیاز ها	 

طراحی برنامه	 

نظارت و ارزیابی.	 
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این دستور العمل ها بر شیوه در نظر گرفتن MRE به صورت بخش اصلی برنامه ریزی مبارزه با مین و پیاده سازی ها تأکید می کند 
نه به صورت یک فعالیت جداگانه.

کمک به قربانیان

چهار سند قانونی وجود دارد که ملزومات قانونی برای کمک به افراد معلول را عرضه می کند.

APMBC کنوانسیون منع مین های زمینی

APMBC )ماده 6(-کشورها در این موضع باید کمک هایی را برای مراقبت و توان بخشی و نیز بازسازی اقتصادی و اجتماعی قربانیان 

مین و برای برنامه های آگاهی از مین ارائه کنند.

CCW پروتکل 5

CCW پروتکل 5 )ماده 8( - کشورهای عضو باید کمک هایی را برای مراقبت و توان بخشی و نیز بازسازی اجتماعی قربانیان مهمات 

باقیمانده از جنگ ارائه کنند.

پروتکل 5 هم چنین یک برنامه عملی را برای کمک به قربانیان دارد که از CCM تبعیت می کند. این به خودی خود الزام قانونی ندارد 
ولی یک مرجع مهم است، زیرا اقدامات ویژه برای کمک رسانی به قربانیان را تشریح می کند.

CCM کنوانسون منع مهمات خوشه ای

CCM دارای یک ماده جداگانه )5( در مورد کمک به قربانیان است که بیان می دارد کشورها باید کمک های سن و جنسیت محور 

از جمله مراقبت پزشکی، توان بخشی و پشتیبانی روانی و نیز کمک اقتصادی و اجتماعی ارائه کنند. کشورها ملزم به ارزیابی نیاز های 
قربانیان مهمات خوشه ای و توسعه، اجرا و پیاده سازی سیاست ها و قوانین ملی الزم می باشند.

)CRPD( کنوانسیون حقوق اشخاص معلول

CRPD پایه مهم دست یابی به اهداف کمک به قربانیان قید شده در APMBC، CCM و CCW می باشد که در آن هر یک از 

کشورهای عضو این معاهدات، به اهمیت رویکرد مبتنی بر حقوق در قبال کمک به قربانیان پی برده اند. هدف کنوانسیون به طور 
شفاف در ماده 1 بیان شده است: بهبود، محافظت و اطمینان از بهره وری عادالنه از حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه افراد 

معلول و افزایش احترام برای شان و احترام ذاتی آنها.
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CRPD حقوق جدید را شناسایی نمی کند، بلکه رهنمودی را در مورد شیوه اطمینان از این که افراد معلول می توانند حقوق موجود 

را بدون تبعیض استفاده کنند ارائه می کند. این شامل حقوق بازمانده های مین و مهمات منفجره باقیمانده از جنگ است. در ماده 4 
کنوانسیون، دولت ها ملزم به پیاده سازی قوانینی هستند که تضمین کننده حقوق در کنوانسیون و لغو همه قوانین و مقرراتی است که 

بر علیه افراد معلول تبعیض قائل می شود.

این کنوانسیون هم چنین کشورها را ملزم به ترویج، حفاظت و اطمینان از برابری و عدالت در خصوص حقوق بشر و آزادی های اساسی 
توسط همه افراد معلول و ترویج احترام به حقوق ذاتی دیگران می کند. کشورها باید اطمینان حاصل کنند افراد معلول به موارد زیر 

دسترسی کامل و منصفانه دارند:

آموزش در همه سطوح؛	 

بهداشت، درمان و توان بخشی؛	 

آموزش شغلی؛	 

امکانات عمومی؛	 

فرصت های شغلی و کارافرینی؛ و 	 

طیف وسیعی از حقوق اجتماعی و اقتصادی دیگر.	 

هم چنین در این کنوانسیون، ماده 11 تصریح می کند که دولت های عضو باید همه اقدامات الزم و ضروری را برای اطمینان از حفاظت 
و ایمنی افراد معلول در شرایط مخاطره آمیز از جمله شرایط جنگ مسلحانه، شرایط اضطراری و وقوع بالیای طبیعی بر اساس ملزومات 

موجود در قوانین بین المللی از جمله قانون بشر دوستانه بین المللی و قانون حقوق بشر بین المللی اتخاذ کنند.

تهیه گزارش و مدیریت اطالعات

مدیریت اطالعات، بخش اصلی و مهم همه فعالیت ها در مبارزه با مین، مهمات خوشه ای و مهمات منفجره باقیمانده از جنگ است.

 مدیریت اطالعات کارآمدو صحیح این اطمینان را به ما می دهد که مسئوالن ملی، مدیران مبارزه با مین و سایر ذینفعان هنگام 
تصمیم گیری به اطالعات بهینه دسترسی دارند.

بدون اطالعات صحیح برای آزاد سازی زمین، انهدام ذخائر، کمک به قربانیان و آموزش مخاطرات مین، انجام فعالیت های قید شده 
در کنوانسیون ها و معاهدات مختلف سخت است و دولت ها قادر به تهیه گزارش صحیح در رابطه با پیشرفت انجام شده نمی باشند.
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CCW پروتکل 2 و 5 اصالح شده 

پروتکل 2 اصالح شده CCW مطابق ماده 13 بیان می دارد که دولت های عضو ملزم به ارائه گزارش ساالنه ای هستند که موارد 
زیر را پوشش دهد:

پاکسازی مین و برنامه های توان بخشی؛	 

اقدامات اتخاذ شده برای رعایت ملزومات فنی پروتکل؛	 

قوانین مربوط به پروتکل؛ و	 

اقدامات اتخاذ شده در خصوص تبادل اطالعات فنی و یا همکاری بین المللی در خصوص پاکسازی مین.	 

در CCW پروتکل 5 ، ملزومات ویژه ای در خصوص ثبت، حفظ و انتقال اطالعات وجود دارد. ماده 4 کشورها و طرفین جنگ مسلحانه 
را ملزم به ثبت و حفظ اطالعات در خصوص استفاده از مواد منفجره یا کنار گذاشتن مهمات انفجاری تا حد ممکن و قابل پیش بینی 

می کند.

مکمل این ملزومات، پیوست فنی فاقد الزام قانونی است. این قانون بیان می دارد که دولت باید اطالعات زیر را تا حد ممکن برای 
مهمات منفجره که ممکن است UXO شده باشد ثبت کند:

موقعیت مناطق هدفی که از مواد منفجره استفاده می کنند؛	 

تعداد تقریبی مهمات مورد استفاده در مناطق هدف؛	 

نوع و ماهیت مهمات منفجره مورد استفاده در مناطق هدف؛ و 	 

موقعیت عمومی UXO مشخص و احتمالی.	 

به عالوه، وقتی دولتی ملزم به کنار گذاشتن مواد منفجره در روند عملیات می شود، باید سعی کند AXO را به صورتی ایمن و امن 
کنار گذاشته و موارد زیر را ثبت کند:

موقعیت AXO؛ و	 

تعداد تقریب و نوع AXO درهر سایت خاص.	 

پیاده سازی ماده 4 و گزارش آن توسط برخی کشورها نا امید کننده بوده است. برای کمک به شفاف سازی موارد الزم، ICRC گزارشی 
را در خصوص جلسه کارشناسان بر گزار شده در 2012 در پیاده سازی ماده 4 منتشر کرده است.48
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CCM و APMBC

هر دو APMBC و CCM در بر گیرنده ملزومات تهیه گزارشی مطابق ماده 7 - اقدمات شفاف سازی- می باشد.

اطالعات مورد نیاز شامل موارد زیر هستند:

مقادیر و نوع مین ها و مهمات خوشه ای در ذخائر و	 

موقعیت مناطق مین گذاری شده همراه با انواع مین ها.	 

به عالوه، کشورهای عضو باید موارد زیر را گزارش کنند:

وضعیت برنامه های انهدام ذخائر؛	 

انواع مین ها و مهمات خوشه ای منهدم شده؛	 

روش های اتخاذ شده برای اطالع رسانی خطرات مین ها و مهمات خوشه ای به مردم	 

مسائل دیگر داوطلبانه نظیر مالحظات سرمایه گذاری، تأمین بودجه و جنسیتی.	 

CCM هم چنین دولت های عضو را ملزم می کند پیاده سازی و اجرای ملزومات کنوانسیون را گزارش کنند. این گزارش ها باید به 

طور ساالنه به روز رسانی شده و به دبیر کل داده شوند. به عالوه، CCM شامل ملزومات جمع آوری داده ها در خصوص کمک به 
قربانیان است. مطابق CCM، کشورهای عضو ملزم به این هستند که همه تالش های خود را برای جمع آوری داده های مطمئن با 

توجه به قربانیان مهمات خوشه ای به کار گیرند.

IMAS

IMAS در خصوص مدیریت اطالعات )IMAS 5.10( بر لزوم تلفیق همه ابعاد مبارزه با مین تأکید می کند، طوری که همه روش 

ها به صورت تلفیقی و تعاملی بوده و ارتباط متقابلی داشته باشند. از دیدگاه MAC جمع آوری اطالعات در مورد موارد زیر مهم است:

مبارزه با مین؛	 

مهمات خوشه ای و مهمات منفجره باقیمانده از جنگ؛	 

UXO/مین و آموزش افزایش آگاهی در خصوص مهمات خوشه ای	 

کمک به قربانیان.	 
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IMAS 07.11 ملزومات جمع آوری حداقل داده ها را طی عملیات پیمایش و پاکسازی را ارائه می کند. این ماده بیان می دارد که عالوه 

بر ثبت مرز های مناطق مشکوک خطرناک SHA و مناطق خطرناک CHA، سازمآنها باید موارد زیر را ثبت کنند:

چه چیزی، کجا و چه زمانی پیدا شده؛ و	 

چه کاری، کجا و چه زمانی انجام شده است.	 

هم چنین این استاندارد بیان می دارد که وقتی موارد خطرساز کشف می شوند، سازمان های مبارزه با مین باید موارد زیر را ثبت کنند:

نوع مهمات )تا حد ممکن(	 

موقعیت هر موردمورد )به طور مطلق و نسبت به مورد های دیگر(؛	 

عمق کشف هر مورد؛	 

شرایط مورد؛	 

چالش های مدیریت اطالعات

تحت  ز  نیا د  ر مو صحیح  رش  ا گز تهیه  و  ف  ا هد ا بر  که  د  ر ا د د  جو و ت  طالعا ا یت  یر مد صلی  ا لش  چا ین   چند
CCW ،APMBC و CCM اثر می گذارد:

APMBC بر لزوم تهیه گزارش در خصوص تعداد مین ها و میادین مین و مناطق پاکسازی شده تأکید می کند. یافتن داده های    .1
پایه خوب در خصوص آلودگی و پیشرفت های انجام شده در پاکسازی سخت است.

هنگام استفاده از روش های مختلف پاکسازی، موارد شمارش مجدد وجود دارد. برای نمونه، یک منطقه می تواند تحت    .2
پوشش پرسنل های مین یابی و سگ های مین یاب قرار گیرد. در صورتی که هر دو اپراتور، مساحت پاکسازی بر حسب متر 

مربع یکسانی را گزارش کنند، این شانس وجود دارد که اطالعات مبهمی وارد پایگاه  داده ها شود.

سؤاالت دیگر در مورد نوع داده های جمع آوری شده و شیوه گزارش آن مربوط به CCM می باشد که کشورهای عضو را    .3
ملزم به جمع وری داده های مطمئن در خصوص قربانیان مهمات خوشه ای می کند. CCM اعضای خانواده را نیز در تعریف 
خود از قربانیان لحاظ کرده و سؤاالتی را در مورد شمارش افراد مطرح می کند. در بسیاری از کشورها، مفهوم خانواده وسیع 

تر از مفهوم خانواده سنتی است که منجر به عدم قطعیت و کمبود استاندارد سازی در شیوه شمارش قربانیان شده است.
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پیروی از قوانین مدیریت اطالعات و و گزارش دهی معاهدات مستلزم بررسی دقیق نوع داده های مورد نیاز، شیوه تعریف آن و شیوه 
جمع آوری و تهیه گزارش آن است. مبارزه با مین بستگی به مدیریت اطالعات در هر یک از ابعاد آن است. مدیریت کیفیت و پیوستگی 

داده ها و اطالعات سخت ولی مهم است.

نتیجه گیری

مبارزه با مین در چارچوب ابزارهای قانونی بین المللی تعریف شده و مجموعه کاملی از استانداردهای سیاستی رخ می دهد. این خود با 
دیگر زمینه های فعالیت محور برای بهبود امنیت انسانی ارتباط دارد.

الزم به ذکر است که عامالن خاص در مبارزه با مین، اصطالح مبارزه با مین را بسیار محدود کننده می دانند. برای مثال ICRC در 
حال حاضر مبارزه با مین و مواد انفجاری را همانند حل مسئله آلودگی سالح ها به صورت حکم عملیات حفاظت از غیر نظامیان در 

برابر اثرات جنگ های مسلحانه مد نظر قرار می دهند.49

APMBC و CCM، مدل های قانونی را ارائه می کنند که نشان می دهد چگونه جامعه بین الملل در برخی زمینه ها نظیر تکثیر و 

سوءاستفاده کنترل نشده سالح های سبک، استفاده از سالح های انفجاری و بقایای سمی جنگ می توانند حرکت رو به جلو داشته باشند.

اگرچه معاهدات، الزامات قانونی را تصویب می کنند، استانداردهای بین المللی برای انتشار به روش ها در خصوص شیوه رعایت کارآمد و مؤثر 
این قوانین در حال تغییر و تکامل هستند.

جامعه بین الملل، به اهمیت ثبت سیستماتیک و جمع آوری شواهدی در خصوص آسیب های آن بر انسان ناشی از انواع مختلف 
سالح ها از طریق مبارزه با مین پی برده است. تحلیل داده ها پایه و اساس سیاست های جدید توسط کشورها و سایر بخش ها است.

چارچوب قانونی مربوط به خلع سالح انسان دوستانه به طور معنی داری طی 30 سال گذشته تغییر پیدا کرده است. خلع سالح خالص 
بخاطر اهداف حفاظت از امنیت کشورها به رویکرد بشر دوستانه منع سالح ها تغییر کرده و روش هایی برای پیش گیری و کاهش 

آسیب های وارده بر غیر نظامیان توسط این سالح ها ایجاد شده است.

شواهد بین المللی در خصوص خطرات مهمات منفجره و اشکال دیگر خشونت مسلحانه در این دوره وجود داشته و دانش جدید- منعکس 
شده در قوانین قانونی بین الملل و استانداردهای جدید ظهور یافته است.
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پیام های کلیدی

مدیریت کیفیت )QM( در مبارزه با مین، ابزاری برای اطمینان و بهبود کارایی و اثر بخشی سازمان هاست.	 
مدیریت نتیجه گرا )RBM( بر اهمیت روش های دست یابی به اهداف قید شده در بخش غیر انتفاعی تأکید می کند.	 
مدیریت اطالعات )IM( شواهد مورد نیاز برای تصمیم گیری آگاهانه را عالوه بر بهبود سیستم های مدیریت نتیجه گرا 	 

و کیفیت به مدیران ارائه می کند.
جریان شناسی مالحظات جنسیتی و تنوع در مدیریت، اطمینان از انجام یک تحلیل کامل برای اطالع رسانی در 	 

خصوص راهبرد، برنامه ریزی و اجرای برنامه های مبارزه با مین که منجر به منافع قابل توجه می شود.

خالصه

در کسب و کار، مدیریت اغلب عاملی است که هزاران نفر را با مهارت ها و دانش های مختلف قادر به دست یابی به یک هدف 
مشترک می کند. مدیریت خوب موجب می شود نقاط قوت افراد به طور مؤثرتر استفاده شده و نقاط ضعف آنها جبران شود. این خود 
موجب تقویت پیوسته توسعه ظرفیت و نوآوری در سطوح فردی، واحد کاری، سازمانی و جامعه می شود. مدیران ارشد باید به اهداف 

بلند مدت و راهبرد های دست یابی به این اهداف فکر کنند.

سیستم های مدیریت کیفیت )QMS( شامل ابزارها و روش هایی هستند که سازمان می تواند از آنها برای بهبود کیفیت خدمات دهی و میزان 
رضایت مشتریان استفاده کند. مشتری و ذی نفع همیشه در بخش مبارزه با مین یکسان نیستند و در نتیجه مفهوم مشتری می تواند پیچیده 
باشد. مدیریت نتیجه گرا بر اهمیت روش های اتخاذ شده برای رسیدن به اهداف دنبال شده در بخش غیر انتفاعی تأکید کرده و اطمینان حاصل 

می کند که سازمان در دست یابی به نتایج مطلوب )برایند ها و اثرات( کمک کرده و هدف آن تنها ارائه خروجی نیست.

مدیریت اطالعات، شواهد مورد نیاز را برای اتخاذ تصمیمات هوشمند به مدیران می دهد:

این خود موجب اجرای سیستم های مدیریت نتیجه گرا و کیفیت می شود.	 

 مدیریت در مورد پیشرفت را اطالع رسانی کرده، اهداف عملکرد را توصیف کرده و میزان پیشرفت انجام شده و تالشی که از 	 
این به بعد باید انجام شود را تعیین کرده، و مشخص می کند که آیا برآیند ها حاصل شده اند و به افزایش احتمال دسترسی 

به اثرات مثبت کمک می کنند یا خیر.

موفقیت و نیز مشکالت را از حیث بازدهی، اثر بخشی و کارایی برجسته می کند.	 
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مدیریت اطالعات موجب بروز فرایند های پیشرفت و بهبود از طریق درک بهتر خصوصیات مسائل مین یابی و عملکرد افراد، منابع و 
سیستم در پاسخ به این مسائل می شود.

QM، RBM و IM همگی نیاز به منابع، تالش و تعهد دارند با این حال ساختار، اصول و فرایند هایی را ارائه می کنند که به سازمانها 

امکان تعریف و دست یابی به اهداف را به طور کارآمد می دهد. آنها شفافیت و مسئولیت پذیری را تشویق می کنند، ضمن این که از 
ناکارآمدی و فساد پیشگیری می کنند.

مبارزه با مین می تواند بر تنوع و جنسیت های مختلف درون جوامع به شیوه های مختلف اثر بگذارد. مالحظات جنسیتی و تنوعی باید 
با تحلیل کامل برای اطالع رسانی راهبردها، برنامه ها و پیاده سازی برنامه های مبارزه با مین در مدریت لحظ شود؛ انجام این کار 

شناسایی اولویت های مناسب و بهینه سازی پرونده جنسیتی و تنوع کارکنان برنامه برای خدمات رسانی کارآمد را تضمین می کند.

مدیریت راهبردی

معماری سازمانی و توسعه ظرفیت

معماری سازمانی چیست؟

معماری سازمانی به این نکته اشاره دارد که چگونه یک برنامه ملی مبارزه با مین:

سازمان دهی میشود  )یعنی شیوه ارتباط بخش های مختلف مبارزه با مین با یک دیگر(	 

با دیگر عرصه ها ارتباط  برقرار می کند از جمله موارد زیر:	 
عرصه دولتی �
عرصه بین المللی �
عرصه جوامع محلی �
عرصه بازار. �

در هر دو صورت، رفتار بخش های مبارزه با مین و بخش های مربوط به عرصه های دیگر توسط مرجع هایی )قوانین، استانداردها، 
مقررات و هنجارها( شکل می گیرد که قوانین بازی و از این روی محرک ها )پاداش ها و تنبیهات، مکانیسم های اجرایی( که هر 

بخش با آن رو برو است را ایجاد می کند.
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شکل 5 برخی خصوصیات کلیدی را هنگام تحلیل گزینه هایی برای معماری برنامه مبارزه با مین ملی نشان می دهد. برخی ساده و 
برخی پیچیده هستند. آموزش دقیقی از حیث شیوه ایجاد بهترین ارتباط بین مبارزه با مین و زمینه های دیگر الزم است.

برنامه های مبارزه با مین زمانی ایجاد می شوند که کشور از جنگ خارج شود. این زمان پویایی است که طی آن تغییرات سریعی در 
ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و جمعیت شناختی و نیز اندازه و هدف مشارکت بین المللی صورت می گیرد.

درک محرک های تغییر طی این دوره بسیار مهم است. سه محرک مهم برای مبارزه با مین وجود دارد:

پیشرفت درفرایند صلح برای همه فعالیت ها از جمله مبارزه با مین الزم و حیاتی است.	 

ارتباطات بین ساختارهای رسمی دولت و جوامع محلی. جنگ ها و تعارض اغلب موجب تشدید روابط بین دولت و جوامع در 	 
بخش هایی از کشور می شود و نزدیک تر شدن روابط بعد از صلح مدت زمانی طول می کشد. تا زمانی که ارتباطات احیا 
شود، دولت ها فاقد اطالعات، توانایی و در برخی موارد اعتماد به بسیاری از جوامع جنگ زده خواهد بود. این موارد برای 

درک نیاز های محلی، ایجاد اولویت ها و ارائه خدمات عمومی از جمله مبارزه با مین الزم هستند. عامالن مبارزه با مین که 
در مناطق جنگ زنده عمل می کنند نقش مهمی در ارزیابی نیاز های جامعه محلی، اولویت بندی و خدمات رسانی ایفا می 

کنند. این جایگاه NGO/UN زمانی که رابطه دولت در جوامع تحت تأثیر و جنگ زده بهبود یافت تا حدودی تقویت می شود.

رابطه کلی دولت و جامعه بین الملل. با ایجاد صلح و در هنگام دوره پس از جنگ، محدودیت های مالی و ظرفیتی به این 	 
معنی هستند که دولت باید بر مسائل با اهمیت متمرکز باشد و جامعه بین الملل باید به بررسی موضوعات دیگر از جمله 

مبارزه با مین بپردازد. طبیعتًا این یک وضعیت موقت است و مالکیت بعد از جنگ مجدداً اصالح شده و ظرفیت های دولتی 
رشد می کند.
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معماری مبارزه با مین: عامالن، عرصه ها و ارتباطات شکل 5 

عرصه عمليات مين

عرصه جوامع محلى

عرصه بين الملل
سيستم هاى ملى واحد mofa عرصه دولتى

وزارت خانه
تامين مالى و برنامه ريزى

دولت هاى استانى
 دولت هاى منطقه 

سرمايه گذاران محلى
 سرمايه گذاران بين 

المللى

عرصه بازار

اپراتور هاى
NMAA
MAC

مقامات جامعه
رييس جمهئور

سازمان هاى مردم نهاد محلى
 سازمان هاى جامعه محور

نهاد هاى مالى بين المللى
 سازمان هاى متخصص 

مبارزه با مين
 ،(GICHD,ICBL)

IP بين المللى

پشتیبانی از توسعه ظرفیت

یکی از مسائل کلیدی در مبارزه با مین، توسعه ظرفیت های محلی است. عامالن و بخش های بین المللی، ظرفیت های محلی را توسعه نمی دهند: 
سازمان ها و مردمان محلی، ظرفیت های محلی را توسعه داده و عامالن بین المللی از تالش های آنها پشتیبانی می کنند. درک محیط پویا و عوامل 
تغییر که شکل دهنده محیط هستند، برای اطمینان از این که معماری مبارزه با مین مطابق با نیاز های خاص دوره پس از جنگ است مهم است.

چنین درک و دانشی در پشتیبانی از برنامه ریزی برای توسعه ظرفیتی از اهمیت باالیی برخوردار است. اغلب عامالن بین المللی نقش 
پیشرو و مهمی در تعیین مهارت های مدیریت عملیاتی و فنی مورد نیاز و آموزش وطراحی روش ها و کمک به برنامه ریزی و اجرا 

ایفا می کنند.
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هم چنین ظرفیت ها باید برای هماهنگی برنامه ملی و تثبیت روابط کاری مؤثر با سایر عرصه ها ایجاد شوند. برای این منظور برنامه 
مبارزه با مین باید با آرایشات سازمانی وسیع تر در کشور سازگار باشند از جمله:

چارچوب قانونی ارائه شده توسط قانون اساسی و قوانین دیگر؛	 

تقسیم مسئولیت ها بین وزارت خانه ها و سطوح دولتی؛	 

سیستم های برنامه ریزی ملی و تعیین بودجه؛	 

نقش سازمانهای امنیتی نظیر ارتش، پلیس و حفاظت مدنی؛ و	 

جامعه مدنی.	 

پرسنل بین المللی مبارزه با مین به ندرت در این زمینه ها تخصص دارند. بخش های داخلی و ملی بیشتر این مسائل را درک می 
کنند. پیشرفت در توسعه ظرفیت های عالی بستگی به رهبری مدیران و متخصصان محلی دارد.بر این اساس، مشاوران بین المللی 
سعی می کنند تا از نوشتن برنامه های توسعه ظرفیت برای دست یابی به ظرفیت های عالی اجتناب کنند. در عوض، آنها سعی دارند 
تا مأمورین و مقامات ملی مبارزه با مین را برای تدوین طرح های توسعه ظرفیتی کشور برای مبارزه با مین و نشان دادن اولویت ها 

برای پشتیبانی بین المللی تشویق کنند.

اولویت بندی1

اولویت ها برای اطمینان از تخصیص منابع مادر به موضوعات مهم و فوری تنظیم می شوند. اولویت ها باید بر اساس منابع موجود 
تعیین شوند.2 این مسئله به طور گسترده ای پذیرفته شده است که ارزش برنامه های مبارزه با مین ناشی از میزان ترویج آن بر اساس 

چهار هدف است:3

حفظ جان و جلوگیری از مصدومیت   .1

رشد اقتصادی   .2

کاهش فقر   .3

پیروی از هنجار ها و معاهدات بین المللی.   .4

ترویج مؤثر هر چهار هدف مستلزم داشتن اطالعات خوب در خصوص موقعیت و ماهیت مهمات منفجره باقیمانده از جنگ/ مین 
است. سه مورد اول نیاز به اطالعات اقتصادی اجتماعی دارند: الگوهای اقتصادی و جمعیت شناختی موجود، طرح های توسعه ملی و 
محلی، مسیر های مهاجرت فصلی شبانان و روستاییان و دیگر ابعاد خاص کشوری. موقعیت آلودگی نشان دهنده این است که کدام 
مناطق باید در نهایت پاکسازی شوند، ولی داده های اقتصادی اجتماعی نشان دهنده این هستند که کدام مناطق باید در وهله اول )و 

تا چه عمقی( پاکسازی شوند.
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بسیاری از عاملین و شرکت های مبارزه با مین تجربه زیادی در تنظیم اولویت های دقیق از نظر میزان منابع موجود دارند. به طور 
مشابه، خدمات مبارزه با مین سازمان ملل UNMAS تجربه گسترده ای در اولویت بندی برای پشتیبانی از برنامه های حفظ صلح دارد. 
از دیدگاه ملی، برنامه مبارزه با مین در صورتی که هر آژانس دارای اولویت های جداگانه باشد به ارزش پولی منجر نمی شود. این 

صرف نظر از اهمیت مکانیسم های اولویت بندی آژانس های فردی است.

هماهنگی میان تک تک آژانس ها می تواند تا حدودی به سیستم اولویت بندی ملی برای پشتیبانی از برنامه ملی مبارزه با مین به عنوان 
یک رویکرد سیستمی کمک کند. این سیستم برنامه محور برای اطمینان از تخصیص مناسب منابع موجود بین بخش های مختلف 

کشور، سازمانها، ستون های مبارزه با مین و بین عملیات فعلی و سرمایه گذاری ها در ظرفیت های آینده نیاز است.

مقامات ملی با مشورت مشاوران بین المللی نیز باید اطمینان حاصل کنند که منابع کل بر اساس وزن نسبی بر طبق موارد زیر 
تخصیص داده می شوند:

حفظ جان و اعضاء؛	 

پشتیبانی از سرمایه گذاری های توسعه ای و رشدی )برای مثال زیر ساختی(؛ و	 

کاهش فقر )پاکسازی مناطق برای بازگشت پناهنده ها و سایر خانواده های بی خانمان(.	 

مقامات ملی با همکاری مشاوران بین المللی از جریان مناسب منابع به مناطقی که بیشترین نیاز را دارد یا در اولویت است همکاری 
می کنند. با این حال، یک دفتر در پایتخت به ندرت دارای اطالعات دقیق مورد نیاز برای تعیین وظایف خاصی است که باید اول اجرا 

شوند.4 تصمیمات در خصوص اولویت های کاری منعکس کننده نیاز ها و سالیق مردم محلی هستند.

اثربخشی کمک ها و مبارزه با مین

نیاز مقامات ملی به مشاوره با متخصصان بین المللی برای اطمینان از این که منابع کل مبارزه با مین به طور مناسب بر اساس برنامه 
تخصیص داده شود، موجب مطرح شدن مسئله اثربخشی کمک شده است. بیانیه پاریس در سال 52005 که مورد توافق کشورهای 

کمک کننده و کشورهای دریافت کننده است، اصول زیر را در خصوص اثربخشی کمک تصویب کرده است:

مالکیت: کشورهای در حال توسعه راهبرد های خاص خود را برای ریشه کن سازی فقر، بهبود سازمان های خود و مبارزه با 	 
فساد تصویب می کنند.

همسو سازی: کشورهای کمک کننده این اهداف را با سیستم های محلی همسو سازی می کنند.	 

هماهنگ سازی: کشورهای کمک کننده، روش ها را هماهنگ و ساده تر کرده و اطالعات را برای اجتناب از تکرار، به 	 
اشتراک می گذارند.

نتایج:کشورهای در حال توسعه و کشورهای کمک کننده بر نتایج توسعه و اندازه گیری آن تأکید دارند.	 

مسئولیت پذیری متقابل.	 
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از آن زمان به بعد، جلسات عالی در اکرا )2008( و بوسان )2011( برای بهبود و پیشبرد دستور کار اثربخشی کمک برگذار شده است. 
تعدادی از دولت ها در کشورهای دارای مین مکانیسم های ملی و خاص خود را برای ترویج اثربخشی کمک ایجاد کرده اند.به مبارزه 

با مین منحصرا در تعدادی از موارد اشاره شده است.

این تالش ها برای حرکت از وضعیتی که در آن هر کشور دارای راهبرد خاص خود برای مبارزه با مین است به سمت وضعیتی که در 
آن کشورهای دریافت کننده کمک )دولت ها، و نیز پارلمان و جامعه مدنی( با یک دیگر همکاری قوی داشته باشند و رویکرد مشترک 
را اتخاذ کنند طراحی می شوند. برای مبارزه با مین، این اشاره به این دارد که دولت اقدام به تدوین راهبرد ملی منفرد )جایگزینی 
راهبرد های کمکی چندگانه( و هماهنگی همه طرفین برای اجرای راهبرد مشترک کند. هماهنگی مستلزم ایجاد اولویت ها و همکاری 
با کمک کننده ها در سیستم ارزیابی و نظارت مشترک برای نظارت میزان پیشرفت می باشد تا تالش ها در هر دو سطح برنامه و 

ملی صورت گیرد.

انتقال و مالکیت ملی

جامعه بین الملل از این اصل تبعیت می کند که مسئولیت نهایی میادین مین و مهمات منفجره باقیمانده از جنگ بر عهده دولتی است 
که تحت مالکیت و اختیار او، آلودگی وجود دارد. این اصل از مدت ها پیش در قانون  بین الملل  به رسمیت شناخته و پذیرفته شده است. 

دولت ها و جوامع بین الملل باید در راستای اهداف زیر همکاری کنند:

بهبود و توسعه مالکیت ملی؛	 

استفاده از رویکرد های پایدار؛	 

توسعه ظرفیت و قابلیت؛ و	 

رعایت استانداردهای بین المللی و اقدامات خوب.	 

رویکرد های انتقال متفاوت بوده و نتایج آنها نیز ترکیبی بوده است. هم چنین رهنمود های محدودی در خصوص شیوه برنامه ریزی و 
انتقال برنامه های مبارزه با مین تحت مدیریت سازمان ملل برای مالکیت ملی وجود داشته است.
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مالکیت ملی چیست؟

در سال 2005، بیانیه پاریس مالکیت کشور را به صورت اصل کلیدی اثربخشی کمک تثبیت کرد که به موجب آن کشورهای 
همکار، رهبری مؤثر را بر راهبرد ها و سیاست های توسعه ای و هماهنگ سازی اقدامات توسعه ای اعمال می کنند. شاخص 
مالکیت شامل موارد زیر بود: 1- راهبرد توسعه عملیاتی دولت 2- همسو سازی کشورهای کمک کننده در رابطه با این راهبرد. 
جلسات بین المللی بعدی موجب توسعه مفهوم مالکیت تشخیص نقش های عوامل توسعه دیگر نظیر سازمان های جامعه مدنی، 

پارلمان و دولت های محلی شد.

مالکیت، مفهومی ساده نیست و اندازه گیری آن سخت است. مالکیت به صورت مجموعه ای از حقوق و مسئولیت هاست از جمله:

حق تعیین این که آیا رویکرد جدیدی نیاز است یا درخواست کمک برای آن؛	 

مسئولیت ایجاد تعهدی ملموس؛	 

حق اعمال کنترل بر منابع موجود و مزایای ایجاد شده؛ و	 

مسئولیت پذیری، همراه با کمک کننده ها، برای تعیین این که آیا رویکرد موفق بوده است یا تداوم یابد.6	 

بر این اساس، برخی کشورها مالکیت باالیی را در یک بعد، و مالکیت پایینی را در بعد دیگر نشان می دهند.

مدیریت کیفیت و سیستم های مدیریت نتیجه گرا

مقدمه

هدف اصلی مدیریت کیفیت )QM( در برنامه های مبارزه با مین، ایجاد اعتماد در میان ذینفعان، عاملین و شرکت ها و مرجع ملی مبارزه 
با مین می باشد مبنی بر این که نیاز های پاکسازی و کیفیتی براورده شده است و این که زمین پاکسازی شده در واقع ایمن است.7
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کیفیت به معنی درجه مطابق بودن مجموعه ای از صفات و خصوصیات ذاتی با قوانین و ملزومات است. اصل مدیریت کیفیت بر 
رضایت مشتری متکی است.

وقتی که مبارزه با مین مدرن برای اولین بار تثبیت شد، تأکید و هدف مدیریت کیفیت بر اراضی بود که تحت پاکسازی کامل قرار 
داشته است. هدف اصلی امروزه جامع تر است. این خود شامل همه بخش ها و فعالیت های سازمان های مبارزه با مین می باشد تا 
اطمینان حاصل شود که اصول کلیدی مدیریت کیفیت نظیر تصمیم گیری مبتنی بر شواهد، بهبود پیوسته و مشتری محوری در هر 

بُعد از کار متجلی شده است.

در حوزه غیر انتفاعی، اغلب تمایز بین ارباب رجوع و ذی نفعان الزم است طوری که هر دوی آنها را می توان به صورت مشتری در 
نظر گرفت. خروجی یکی از فعالیت های مبارزه با مین کمتر می تواند ارتباط نزدیکی با برآیند گسترده تر نظیر تغییر در تعدادی از علیت 

ها داشته باشد. رویکرد مدیریت مبتنی بر نتایج )RBM(، ابزاری را برای کمک به حل این چالش ارائه می کند.

 استانداردهای مبارزه با مین

IMAS 07.30 تصریح می کند که مدیریت کیفیت در مبارزه با مین شامل تأیید صالحیت، نظارت و بازرسی پس از پاکسازی بوده 

و همه عناصر همیشه برای دست یابی به اطمینان الزم خواهد بود. ملزومات در دیگر فصول IMAS تعریف شده است: 09.10 برای 
پاکسازی زمین، 09.11 برای پاکسازی منطقه جنگی، 09.20 برای بازرسی های پس از پاکسازی و نمونه برداری، 07.11 برای آزادسازی 

زمین، 08.10 برای شناسایی عمومی و 08.20 برای شناسایی فنی.

IMAS در ابتدا اصطالح اراضی پاکسازی شده را متفاوت از اراضی آزاد شده قلمداد می کرد، ولی اکنون استاندارد اصلی این است 

که همه اراضی آزاد شده باید خصوصیات یکسانی داشته باشد. سطوح باالیی از اعتماد مبنی بر این وجود باید داشته باشد که اشیای 
خطرناک بعد از تحویل و پاکسازی در عمق خاص قرار دارد. چالش اصلی شیوه دست یابی به سطوح اعتماد به نفس صرف نظر از این 

است که آیا زمین از طریق شناسایی عمومی )NTS(، شناسایی فنی )TS( و پاکسازی آزاد شده است یا نه.

رویکرد سنتی به QM در مبارزه با مین

تعاریف و توصیفات سنتی در مبارزه با مین بر خروجی )زمین پاکسازی شده( و کاربرد محدود به تعداد کمی از ابزارهای اصلی 
)تأییدصالحیت، نظارت و بازرسی پس از پاکسازی( تأکید دارد.

 تفسیر این اصطالح نیز تاحدودی محدودیت داشته است. پیشرفت کیفیت به طور منحصر به فرد با اصطالح نظارت استفاده شده 
است و اشاره به بازدید ها و وارسی های میدانی دارد. کنترل کیفیت به طور ویژه ای به بازرسی زمین پاکسازی شده قبل از تحویل 

آن اعمال شده است.
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امروزه، تعاریف صحیح تر از اصطالح و کاربرد گسترده تر اصول، اساس توسعه QMS در بسیاری از کشورها، سازمان ها و مرجع ها 
می باشند.

QA دارای تعریف رسمی از بخش مدیریت کیفیت است که بر ارائه اطمینانی تأکید دارد که مبنی بر آن قوانین کیفیتی باید براورده 

شود با این حال به آسانی به صورت ابزار کیفیت و دسترسی به سازمان درک می شود.

اصطالح نظارت اغلب به معنی فرایند پیوسته مشاهده در مورد سازمان و فعالیت های آن است. در بخش توسعه، این خود دارای یک 
مفهوم ویژه تر است. در این رابطه، این خود اشاره به یک عمل پیوسته ای دارد که از جمع آوری سیستمی داده ها در خصوص شاخص 
های خاص برای ارائه شاخص هایی در مورد میزان پیشرفت و دستیابی به خروجی و نتایج و استفاده از بودجه تخصیص داده شده 

استفاده می کند.8 این ارتباط تنگاتنگی با نظارت سیستمی شاخص های کلیدی عملکرد نسبت به کاربرد بازدید های میدانی دارد.

QC رسماً به عنوان بخشی از مدیریت کیفیت تعریف می شود و بر اعتمادی تأکید می کند که مبنی بر آن قوانین برآورده می شوند. این 

مطلقًا بر بازرسی اراضی تأکید دارد. این را می توان در سرتاسر فرایند های سازمان استفاده کرد به خصوص در صورت لزوم محصوالت 
باید مطابق با ملزومات باشند )نظیر کامل کردن دوره آموزشی کارآموزان، گزارش ها و غیره(.

افزایش درک و دانش از اصطالحات و کاربرد اصول، مزیت مستقیم همه فعالیت های مبارزه با مین است. این خود از پیوستگی شیوه 
های استعمال اصطالحات اطمینان حاصل کرده و در بخش ها و صنایع دیگر درک می شود.

ابزارهای اصلی که برای دست یابی به اطمینان استفاده شده اند، با گذشت زمان توسعه یافته اند. در شکل سنتی خود آنها متشکل 
از موارد زیر است:

تأییدصالحیت شرکای اجرایی و سازمان های عملیاتی تأیید صالحیت معمواًل توسط مرکز ملی مبارزه با مین و یا مرکز 	 
مبارزه با مینی که سازمان ملل سکان دار آن است انجام شده و این اطمینان وجود دارد که سازمانها از روش های عملیاتی 

استانداردی استفاده کرده اند که مطابق با ملزومات NMAS است.9

نظارت از طریق بازدید های میدانی یا از طرف MAC )که اغلب اشاره به QA دارد(.	 

بازرسی پس از پاکسازی اراضی پاکسازی شده همراه با تعاریف غیر پیوستگی نظیر موارد از قلم افتاده )که اشاره به QC دارد(	 
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QM محدودیت های رویکرد سنتی

عملکرد و درک سنتی محدودیتهایی داشته است:

این رویکرد “زمین پاکسازی شده ایمن” را به عنوان تنها محصول مبارزه با مین در نظر می گیرد، اگرچه تعدادی از    .1
محصوالت دیگر از حیث اراضی آزاد شده )لغو شده یا کاهش یافته( و از حیث فرایند های دیگر اصلی مبارزه با مین میتواند 

وجود داشته باشد )آموزش، توسعه ظرفیت، آموزش مخاطرات مین، انهدام ذخائر، اولویت بندی و غیره(.

تأکید اصلی بر بازرسی های نظارت میدانی و بازرسی های پس از پاکسازی می باشد که تشکیل دهنده QA و QC بوده و    .2
اهمیت کاربرد گسترده اصول کنترل و اطمینان از کیفیت در سرتاسر روش ها و فرایند های سازمان نادیده گرفته شده است.

این رویکرد به کیفیت اولیه )طراحی پروژه و برنامه( و یا کیفیت در سطح خروجی نمی پردازد )جریان های خروجی تا ذینفعان    .3
هدف و به شیوه های مورد انتظار استفاده می شوند(.

این رویکرد نمی تواند با سیستم کلی کشور برای استاندارد تلفیق شود.   .4

QM رویکرد جامع به

برای حل برخی از این محدودیت ها، روندها در صنعت قرار است به:

افزایش تأکید بر کاربرد روش های جامع QM در سازمان و وابستگی تاریخی به بازرسی QC پس از پاکسازی بپردازد.   .1

استفاده بیشتر از استاندارد ISO 9001 QM و مدل های تعالی کسب و کار بپردازد.   .2

اصالح IMAS 09.20 )بازرسی پس از پاکسازی( و IMAS 07.40 )نظارت سازمان های مین زدایی( برای تبعیت از رویکرد    .3
های QM و اطمینان از این که سایر IMAS، اصول مربوطه QM را نشان می دهد، بپردازد.

پذیرش اصول ISO9001 QM بپردازد:   .4

مشتری محوری �
مشارکت افراد �
رهبری �
رویکرد سیستم �
رویکرد فرایند �
پیشرفت مداوم �
رویکرد حقیقی برای تصمیم گیری �
روابط متقابل سودمند با عرضه کننده. �
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پذیرش اصول و سیستم مدیریت کیفیت بهبودیافته، اهمیت ها و اثرات زیادی برای اثر بخشی، کارایی و اطمینان در مبارزه با مین 
دارند. این می تواند محدود باشد از این جهت که به بررسی فرایند ها و فعالیت ها تا نقطه ای که محصول ارائه می شود می پردازد. 
سؤاالتی در این رابطه که آیا جمعیت به دلیل محصوالت ارائه شده توسط سازمان های مبارزه با مین ذینفع می شود یا خیر خارج از 

سیستم های مدیریت کیفیت صنعتی است. مدیریت نتایج مبارزه با مین نیاز به ابزارها و فنون بیشتری دارد.

مدیریت نتیجه گرا

مدیریت نتیجه گرا )RBM(، یک سیستم مدیریت عملکردی است که هنگام عرضه خدمات عمومی از جمله کمک های توسعه ای 
رسمی )نظیر مبارزه با مین( استفاده می شود. هنگام فروش به بخش خصوصی، افراد و سازمان ها، کاالها و خدماتی را مطابق با نیاز 
های خود می خرند از این روی مشتری هم ارباب رجوع است و هم ذی نفع. با این حال، در ارائه خدمات عمومی، مشتری و ذی نفع 

یکسان نیسند.

در برنامه های مبارزه با مین، این مسئله مشخص نیست که مشتری کیست؟ آیا مشتری )کسی که پرداخت می کند؟ اغلب 
است؟ زمینی(  های  مین  مسئله  حل  مسئول  )افراد  گیرنده  دولت  یا  و  نظر(،  مورد  نفعان  )ذی  شهروندان  کننده(،  اهدا 

در ارائه خدمات عمومی و به خصوص زمانی که این ها توسط کمک های توسعه ای رسمی تأمین می شوند، تعریف رضایت مشتری 
اغلب سخت است. RBM، مجموعه اضافی از ابزارها و مفاهیم برای اجرای QM ارائه می کند به خصوص زمانی که مقوله های 

مختلف مشتریان رضایت داشته باشند.

QM عمدتًا بر کیفیت محصوالت و خدمات ارائه شده توسط سازمان تأکید دارد. RBM موجب بسط فرایند مدیریتی شده و شامل 

تغییرات و برآیند های نشانی از تحویل خروجی است. این سؤاالتی در خصوص این که آیا برنامه می تواند تفاوتی ایجاد کند یا صرفًا 
به ارائه خدمات و محصوالت  می پردازد کمک می کند.
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یک مؤلفه کلیدی RBM، اندازه گیری عملکرد- فرایند اندازه گیری مؤثر در خصوص این مطلب است که چگونه کارگزاری یا نمایندگی 
به اهداف خود می رسد. این شامل موارد زیر است:

بیان و همسو سازی اهداف؛	 

انتخاب شاخص ها و هدف گذاری؛	 

نظارت عملکرد )جمع آوری داده های نتایج(؛ و	 

تحلیل و تهیه گزارش از نتایج در رابطه با اهداف.	 

اندازه گیری عملکرد به طور ویژه ای مربوط به تولید یا عرضه داده های عملکرد است. مدیریت عملکرد یک راهبرد مدیریتی 
گسترده با هدف دست یابی به تغییرات مهم در شیوه عملکرد آژانس های دولتی است در سیستم مدیریت عملکرد، دست یابی به 

نتایج و بهبود پیوسته بر اساس اندازه گیری عملکرد برای فرایند مدیریت اهمیت دارد.10

بین QM و RBM ارتباط شفافی وجود دارد. اندازه گیری عملکرد مربوط به اندازه گیری پیشرفت اجرا و نتایج حاصله است. 
اندازه گیری اجرا و پیاده سازی به بررسی این موضوع ارتباط دارد که آیا ورودی و فعالیت های پروژه مطابق با بودجه ها، طرح 
ها و برنامه ها است یا نه؟ اندازه گیری نتایج به بررسی این موضوع می پردازد که آیا نتایج مورد انتظار حاصل شده است یا نه؟

نتایج معمواًل در سه سطح خروجی فوری، برآیند های میانی و اثرات بلند مدت اندازه گیری می شود. این به ایجاد توافق در مورد اهداف 
و تعهد فرایند اندازه گیری عملکرد برمی گردد.11

مدیریت اطالعات

نقش مدیریت اطالعات در مبارزه با مین

مدیریت اطالعات )IM( برای همه فعالیت های مبارزه با مین اهمیت دارد. در واقع می توان گفت آزادسازی زمین یک فرایند مدیریت 
اطالعاتی است در کنار نقطه حذف و انهدام فیزیکی ابزارهای کشف شده. هر چیز دیگر حول جمع آوری اطالعات از طریق ابزارهای فنی 
و عمومی و تحلیل آن برای پشتیبانی از تصمیم گیری در رابطه با ایمن بودن زمین، مستلزم تحقیقات بیشتر قبل از آزاد سازی آن است.

از این نظر، مین یاب یک ابزار ساده برای جمع آوری اطالعات در مورد زمین برای پشتیبانی از تصمیم گیری است که آیا دارای مورد 
های خطرناک بوده و یا آیا کاماًل پاک شده است. دیگر ابعاد مبارزه با مین)پیمایش، آموزش مخاطرات، کمک به قربانیان( همگی بر 

وجود اطالعات مطمئن که تصویری از مسائلی که باید حل شوند و پیشرفت در راستای رسیدن به یک راه حل متکی هستند.
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هدف IM یا مدیریت اطالعات ارائه اطالعات معتبر به تصمیم گیران در سرتاسر سازمان مبارزه با مین برای تصمیم گیری است. این 
خود ارتباط مستقیمی با مفهوم تصمیم گیری مبتنی بر شواهد دارد که یکی از اصول اساسی QM است.

IM شامل فرایند تعیین مداوم نیاز های اطالعاتی، جمع اوری، تحلیل و ارائه اطالعات مورد نیاز به همه ذی نفعان مبارزه با مین است. 
این اطالعات به افزایش دانش مربوط به تصمیم گیری کمک می کند به خصوص در رابطه با موارد زیر:

ماهیت، خصوصیات و توزیع آلودگی؛	 

عملکرد سازمان ها و برنامه ها در پاسخ به آلودگی؛	 

اثر آلودگی بر جمعیت، سازمان ها و دولت ها؛	 

نیاز ها، ملزومات و سالیق جمعیت های متاثر از مین؛	 

اولویت بندی اقدام ها و تخصیص منابع؛ و	 

پیشرفت در راستای تبعیت از ملزومات معاهداتی.	 

آگاهی از نوع اطالعات و افراد استفاده کننده از آن، شیوه تحلیل آن و هدف استفاده از آن برای موفقیت در هر سیستم IM نیاز است. 
کاربران مختلف نیاز به داده های یکسانی برای اهداف مختلف دارند. این به نوبه خود بر صحت، فراوانی و فرمت جمع آوری و گزارش 
داده ها اثر دارد. مدیریت اطالعات تنها مسئولیت بخش مدیریت اطالعات نمی باشد. مسئول اصلی کسانی هستند که از آن استفاده 
کرده )و باید نیاز های خود را تعیین کنند(، کسانی که آن را جمع اوری می کنند )افرادی که باید از قوانین تبعیت کنند( و افرادی که 

آن را ذخیره ، حفظ و منتشر می کنند.

گرفته  نظر  در  اطالعات  فناوری  بخش  فرد  به  منحصر  و  جدا  وظیفه  یک  عنوان  به  تواند  می  اطالعات  مدیریت  یا   IM
و  سازمان  از  سطحی  هر  در  مدیر  یا  گیرنده  تصمیم  هر  اصلی  وظایف  از  یکی   IM است.  اشتباه  کار  این  انجام  و  شود 
زمینه  این  در  توانند  می  هستند  تماس  در  اطالعات  با  که  افرادی  چنین  هم  است.  مین  با  مبارزه  در  ویژه  طور  به  نیز 
شوند. تشویق  خطاها  جوی  و  جست  و  داده ها  پایگاه   های  داده  از  استفاده  برای  باید  نفعان  ذی  باشند.  داشته  نقش 

ارائه بازخورد هایی به مدیران پایگاه  داده ها امکان تصحیح خطاها و در چرخه IM، برنامه ریزی در مورد شیوه جلوگیری از خطاهای 
آینده را می دهد. در صورتی که داده ها استفاده نشوند و یا اگر بازخوردهای کافی ارائه نشود، خطا ها تصحیح نشده و عالقه ذینفعان 

برای استفاده از داده و یا کمک به جمع آوری داده ها کم می شود.
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همه داده ها با یک هدف خاص جمع آوری می شود. در صورتی که هدف برآورده نشود، سیستم با شکست مواجه می شود. ترکیب 
مدیریت عملیات، کیفیت و اطالعات به عنوان ابعاد یک فعالیت منحصر به فرد درون برنامه های مبارزه با مین به خوبی مشخص است.

آینده شاهد افزایش تأکید بر دانش مشترک از روابط درونی این عملیات و نیاز مدیران مبارزه با مین برای درک، اعمال و اصول )عملیاتی، 
کیفیت و مدیریت اطالعات( در سرتاسر کارشان خواهد بود.

)IMSMA( سیستم مدیریت اطالعات برای مبارزه با مین

 IMSMA .به انجمن مبارزه با مین آغاز کرد IM رادر اواخر 1990 میالدی با هدف ارائه یک بسته جامع IMSMA توسعه GICHD

اکنون در بیش از 65 کشور استفاده می شود. این موفق ترین شیوه مدیریت نه تنها در مبارزه با مین بلکه در زمینه توسعه پایدار و 
انسان دوستی می باشد.

IMSMA ابزاری کاربر دوست و انعطاف پذیر است، از توسعه ظرفیت کاربران پشتیبانی می کند و یک شروع آسان بعد از پذیرش ابزارهای 

پشتیبانی از تصمیم گیری ارائه می کند. GICHD گواهی هایی را برای مدیران IMSMA در سه سطح بر حسب پیچدگی ارائه می کند. 
اکثریت برنامه های مبارزه با مین نیاز به بیش از یک گواهی دارد که خود مستلزم دو هفته آموزش است.

مدیران قادر به تنظیم و سفارشی سازی سیستم و نیز آموزش همه کاربران در سازمان هستند. این سیستم بر روی 2000 کامپیوتر نصب 
و استفاده می شود، رقمی که روز به روز در حال افزایش سریع است. IMSMA بخشی از اکوسیستم راه حل های نرم افزاری است که 
توسط GICHD برای پوشش دادن نیاز های انجمن مبارزه با مین ارائه می شوند. این موارد شامل ابزارهایی IMSMA میباشد نظیر:

 	MINT ابزار هوشمند مبارزه با مین آنالین

 	CORD مخزن داده های مشارکتی مواد

 	Esri ArcGIS متعلقات اضافه به دیگر نرم افزار ها نظیر جعبه ابزار مبارزه با مین برای
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IMSMA صدور داده و اتصاالت جاری با داده ها را با استفاده از برخی ابزارهای تحلیلی مثل اکسل ممکن می سازد. با فراهم آوردن 

امکان صدور مرتب از داده های IMSMA به کاربران در ابزاری تحلیلی به انتخاب خودشان، نیاز آنها را به طراحی پایگاه داده های 
تکراری به حداقل می رساند و به حفظ کیفیت داده های IMSMA نیز کمک میکند.

پیشرفت های مهم سیستم که از عملیات مین زدایی پشتیبانی می کنند شامل ابزار GICHD برای مدیریت عملیات مین زدایی، 
پرتال GIS Geo و ابزارهای هوشمند مبارزه با مین است. دو مورد اول سریعًا برای شناسایی دالیل و حل موانع عملیاتی استفاده 

می شوند. مورد آخر برای انجام تحلیل های پیشرفته کامپیوتری برای بهبود کارایی در برنامه های مبارزه با مین استفاده می شود.

ابزارهای  به  نیاز  زیاد  احتمال  به  برنامه ها  از  بسیاری  واقع  در  و  ندارد  IMSMA مشکلی  از  به غیر  ابزارهایی  از  استفاده 
نرم افزاری دیگر برای کمک به ابعاد مختلف مدیریت پروژه دارند به جز IMSMA که باید توسط ذی نفعان استفاده شده و 
تثبیت داده  پایگاه  داده  های موازی و صفحات  باید تجزیه و تحلیل شود. تنظیم  از کاهش کیفیت داده ها  برای پیشگیری 
)اکسل( حاوی اطالعات مبارزه با مین است که مخاطرات آمار های ناقص و کیفیت پایین اطالعات را معرفی می کند. به 
طور کلی این مورد توصیه نمی شود. IMSMA همراه با MINT می تواند بسیاری از خصوصیات ارائه شده در اکسل را داشته 
باشد ولی این خصوصیات بر روی یک سکوی مرکزی قرار می گیرند که استانداردسازی و انتشار آمارها را تسهیل می کند.

کارگاه آموزشی IM )آذربایجان 2013(
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جنسیت و تنوع

مقدمه

در صورتی که برنامه های مبارزه با مین انحصاری، کارآمد، مؤثر باشد و همه گروه های ذی نفع از آن بهره مند شوند، آنها باید تنوع و 
جنسیت را در برنامه ریزی، پیاده سازی،بودجه، نظارت و ارزیابی لحاظ کنند. مدیریت کیفیت در مبارزه با مین در راستای اصول اساسی 

می باشد که نیاز های مشتری را برطرف کند. مشتریان مبارزه با مین دربرگیرنده گروه های جنسیتی و متنوع می باشند.

کیفیت مبارزه با مین را نمی توان تضمین کرد، مگر این که نیاز های مختلف این گروه ها در راستای هر یک از ابعاد برنامه های 
مبارزه با مین درک شده و منعکس شود. این مربوط به افرادی که در داخل برنامه کار می کنند و نیز افرادی که از آنها ذی نفع می 

شوند و یا در تماس با برنامه هستند می باشند.

اصطالح شناسی جنسیت و تنوع

تنوع اشاره به تفاوت های ارزشی، نگرشی، ابعاد فرهنگی، باور ها، سابقه اخالقی، گرایش جنسیتی، توانایی یا معلولیت، دانش، مهارت، 
تجربه زندگی و سن دارد. اگر سازمان می خواهد اطمینان حاصل کند که همه گروه های افراد قادر به بهره مندی یکسان از عملیات 

می شوند و تبعیضی متوجه گروه های حاشیه ای نشود، این تفاوت ها باید شناسایی، درک و ارزش گذاری شوند.

نقش  کننده  تعیین  که  می شود  تعریف  نی  ا مرد و  ن  نا ز بین  عی  جتما ا و  فرهنگی  های  وت  تفا ن  ا عنو به   جنسیت 
 12 است. متغیر  دیگر  زمان  به  نی  ما ز ز  ا و  دیگر  محل  به  محل  یک  ز  ا و  بوده  معه  جا در  نها  آ های  مسئولیت   و 
این مفهوم در دهه 1950 میالدی برای تفکیک مفهوم جنسیت بیولوژیکی و ساختار اجتماعی فرصت ها و خصوصیات مربوط به مرد 

و زن بودن معرفی شد.13

IMAS 04.10 حاوی اصطالحات کلیدی مربوط به جنسیت است:

تحلیل جنسیت- مطالعه تفاوت ها در نقش های زنان و مردان عالوه بر دسترسی و کنترل متفاوت آنها بر روی منابع است. 	 
این ابزاری برای بهبود دانش و درک اثر تفاوت های بین مردان و زنان بر فرصت ها و مسائل بوده و می توانند چالش های 

مشارکت در توسعه را شناسایی کنند.

برابری جنسیت- حقوق مساوی، مسئولیت ها و فرصت های مردان و زنان. برابری جنسیت به معنی این است که منافع، 	 
اولویت ها و نیاز های هر دو جنس به طور مساوی در نظر گرفته شود.
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همترازی جنسیتی: فرایند ارزیابی آثار قوانین طراحی شده برای زمان و مردان از جمله قانون، سیاست ها یا برنامه ها در همه 	 
زمینه ها و سطوح. این راهبردی برای استفاده از دغدغه ها و تجارب مردان و زنان به عنوان بخشی از ابعاد یکپارچه طراحی، 

پیاده سازی، نظارت و ارزیابی سیاست ها و برنامه ها در همه شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می باشد طوری که زمان و 
مردان به طور برابر ذی نفع شده و بی عدالتی از بین می رود.

جنسیت-محور: در نظر گرفتن اثرات مختلف مین های زمینی بر روی زنان، دختران، پسران و مردان. هدف نهایی مبارزه با 	 
مین حساس به جنسیت انجام مبارزه با مین است طوری که بر عدالت جنسیتی احترام گذاشته و یا مبتنی بر آن باشد.

دیگر اصطالح مهم که در IMAS به آن پرداخته نشده است، خشونت مبتنی بر جنسیت )GBV( است که اشاره به هر گونه آسیب 
وارده بر اراده فرد داشته و ناشی از بی عدالتی های قدرت جنسی که از تفاوت های بین زن و مرد در میان زنان و مردن سو استفاده 
و بهره کشی می کند بوده و اثر منفی بر روی سالمت روان و فیزیکی، رشد و هویت فرد دارد. GBV اگرچه منحصراً مربوط به زنان 
و دختران نیست، با این حال اثر قابل توجهی بر زنان و دختران در همه فرهنگ ها دارد. خشونت می تواند فیزیکی، جنسی، روانی، 

اقتصادی یا اجتماعی فرهنگی باشد.14

اگرچه خشونت جنسی در مبحث مبارزه با مین نمی گنجد، با این وجود توانایی سازمان ها در شناسایی موارد خشونت جنسیتی و داشتن 
سیستمی مناسب برای رسیدگی به آنها در داخل و خارج از اهمیت زیادی برخوردار است.

تیم مختلط )NPA زیمبابوه(



110 | فصل 4

چرا جنسیت و تنوع در مبارزه با مین؟

مبارزه با مین در خالء اتفاق نمی افتد. مبارزه با مین در زمینه و شرایطی رخ می دهد که در آن تفاوت ها و نابرابری های بین زنان و 
مردان از نظر مسئولیت های تعیین شده، فعالیت های بر عهده گرفته شده، دسترسی به منابع و کنترل آن و نیز فرصت های تصمیم 
گیری وجود دارد. در نتیجه، برنامه های مبارزه با مین به طور خودکار و یکسان برای زنان و مردان با ویژگی های مختلف سود آوری 
ندارد.آنها باید اقداماتی را انجام دهند که اطمینان حاصل شود که بی عدالتی ها و نابرابری های بین گروه ها و افراد ذیربط نه تداوم 

داشته باشد و نه تشدید شود.

تنوع و جنسیت بر موارد زیر اثر می گذارد:

مواجهه با مین و مهمات منفجره باقیمانده از جنگ	 

مخاطرات قربانی شدن	 

توانایی دسترسی به خدمات پزشکی و روانی	 

یکپارچگی بلند مدت	 

آموزش و آگاهی از مخاطرات مین )MRE( و	 

احتمال استخدام شدن در مبارزه با مین.	 

زنان، دختران، پسران و مردان از فرهنگ های مختلف به دلیل نقش های خاص جنسیتی و مسئولیت های مختلف خود به طور متفاوتی 
از میادین مین و مهمات منفجره باقیمانده از جنگ متاثر می شوند و به روش های مختلف باید به آنها کمک کرد. الگوهای تحرک 
جنسیتی اغلب به این معنی است که گروه های سنی و جنسی مختلف اطالعات متفاوتی در مورد آلودگی مین داشته و اولویت های 
متفاوتی را برای پاکسازی و پیمایش مین دارند. در برخی کشورها، تقسیم کار را می توان با دیگر خصوصیات نظیر قومیت، جنسیت 

یا معلولیت شناسایی کرد.

مشارکت دادن همه ذینفعان در مشاوره ها و پیمایش ها منجر به اطالعات کامل تری در خصوص ماهیت و بزرگی مسئله و درک 
دقیق تر همه اولویت های مختلف نیاز ها در جوامع متاثر می شود.این به بهبود امنیت و توسعه پایداری و انحصاری زنان، دختران، 

پسران و مردان با ویژگی ها و فرهنگ های مختلف کمک می کند.

 در دیگر زمینه های مبارزه با مین، نظیر کمک به قربانیان و MRE، خدماتی باید برای دست یابی به گروه های ویژه هدف اتخاذ 
شوند. برای مثال، در طی روز به سختی می توان به مردان دسترسی پیدا کرد و یا آنها ممکن است تمایلی به گرفتن کمک های روان 
شناسی بعد از معلول شدن تحت مین یا مهمات منفجره باقیمانده از جنگ ندارند. زمان در برخی مناطق ممکن است قادر به شرکت 
در جلسات عمومی و صحبت برای مردان نباشند. کودکان ممکن است نیاز به اشکال پویا تر و تعاملی MRE داشته باشند و اگر آنها 

عضوی را در حادثه مین از دست بدهند، باید پروتز خود بیش تر از افراد بزرگ تغییر دهند.
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در برخی کشورها، تفاوت هایی ممکن است در سطوح دسترسی به فعالیت ها برای افراد با قومیت های مختلف وجود داشته باشد. بدنام 
سازی و تبعیض می تواند برای سایر افراد از نظر دسترسی به خدمات مانع ایجاد کند )برای نمونه بر اساس گرایش جنسیت یا معلولیت(.

ادغام جنسیت و تنوع در برنامه های مبارزه با مین

تحلیل جنسیت و تنوع برای شناسایی و توسعه دانش و درک از تفاوت های میان زنان، دختران، مردان و پسران از حیث رفتار مخاطراتی 
ضروری است:

فرد مبتال شده و شیوه ابتال؛	 

دسترسی به منابع، فرصت ها، تصمیم گیری و خدمات؛	 

نیازها و اولویت های ویژه؛	 

موانع مشارکت؛	 

اثر فعالیت های مبارزه با مین	 

اثرات بالقوه بر روی برابری جنسیتی.	 

تنوع و جنسیت، مسائل مهمی هستند که باید در همه سطوح برنامه های مبارزه با مین به آنها به طور برابر توجه شود.	 

جلسه محله )الئوس(
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برنامه ریزی: هم ترازی جنسیت و تنوع در راهبرد ملی مبارزه با مین، استانداردهای ملی مبارزه با مین )NMAS(، برنامه ها و SOP ها، 	 
جمع آوری، تجلیل و استفاده از اطالعات کمی و کیفی در خصوص جنسیت، سن و سایر ابعاد مربوطه برای اطالع رسانی در خصوص 

طراحی برنامه های مبارزه با مین

اولویت بندی: مشاوره فعال با نماینده های زنان و مردان از تمام گروه های مختلف، توسعه شاخص های حساس جنسیتی به 	 
صورت بخشی از سیستم وزن دهی برای منعکس کردن اولویت های زنان و مردان با ویژگی های فرهنگی مختلف.

شناسایی فنی: استفاده از تیم های جنسیتی مختلط از فرهنگ های مختلف برای تسهیل جمع آوری اطالعات از زنان، 	 
دختران، پسران و مردان در شرایطی که تماس مستقیم با زنان و دختران یا گروه های حاشیه ای امکان پذیر نیست، استفاده 

از روش ها بر اساس شرایط.

شناسایی فنی و پاکسازی: ارائه دسترسی برابر به فرصت های شغلی و استخدامی به زنان و مردان واجد شرایط از زمینه های 	 
مختلف، ارائه تسهیالت مناسب به کارکنان مرد و زن از جمله افراد معلول، داشتن کد رفتاری مناسب با مکانیسم های شفاف 

به منظور برخورد با نقض قوانین

روش های انتقال: اطمینان از این که ذی نفعان و بهره برداران مرد و زن در مورد زمینی که ایمن است اطالع رسانی شده 	 
اند.

ارزیابی اثر پیش و پس از پاکسازی: اطمینان از این که مردان و زنان متاثر مورد مشاوره قرار گرفته و در مورد ذی نفع شدن به طور 	 
مساوی متقاعد گردیده اند.

آموزش مخاطرات و ارتباط با جامعه: استفاده از تیم های مختلف با طرح ها و جلسات مختلف و متنوع از نظر سنی، جنسیتی 	 
و شیوه های حساس به تنوع.

کمک به قربانیان: آموزش و استخدام متخصصان مرد و زن برای خدمات رسانی: اطمینان از این که موانعی برای دسترسی 	 
گروه ها و افراد به خدمات وجود ندارد، ارائه کمک های مستقیم و غیر مستقیم به قربانیان.

مدیریت اطالعات: اطمینان از این که فرم هایی برای جمع آوری داده های جنسیتی، سنی و سایر ابعاد طراحی می شوند، 	 
توسعه شاخص های حساس به تنوع و جنسیتی برای نظارت و ارزیابی خروجی ها و برایند ها.

مدیریت کیفیت: هم تراز سازی جنسیت و تنوع در معیار ملی مربوطه، SOP، فرم های ضمانت کیفیت و فرایند های تأیید صالحیت.	 
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چارچوب هنجاری و منابع کلیدی

تعدادی از دستور العمل ها، اسناد سازمان ملل و قطعنامه ها، گزارش ها و برنامه ها بر اهمیت در نظر گرفتن چشم انداز های تنوع و 
کیفیت و مالحظات مربوط به برنامه های مبارزه با مین تأکید می کنند:

منابع مربوط به جنسیت و مبارزه با مین

زنانی که در شرایط فقر زندگی می کنند، به خصوص زمان روستایی نیز به دلیل برنامه پکن )1995(
استفاده از سالح هایی که آسیب رسان بوده و اثرات عمومی دارند رنج می برند.

اقدامات اتخاذ شده توسط دولت شامل موارد زیر هستند: آگاهی از این که زنان و 
کودکان به شدت تحت استفاده عمومی از مین های ضدنفر قرار دارند.

قطعنامه 1325 شورای امنیت 
سازمان ملل در خصوص زنان، 

صلح و امنیت )2000(15

بر لزوم اطمینان همه کشورها از این که برنامه های آگاهی از مین و پاکسازی آن، نیاز 
های خاص زنان و دختران را در نظر می گیرند تأکید می کند. UNSCR1325 یک 

مرجع قانونی برای ملزومات ذی نفعان است تا اطمینان حاصل شود که مبارزه با مین نیاز 
های زنان و دختران را در نظر می گیرند.

هدف سوم توسعه هزاره سازمان 
ملل: ترویج برابری جنسیتی و 

توامند سازی زنان 16

سازمان های مبارزه با مین باید به اطمینان از برابری جنسیتی و توانمند سازی فعال 
زنان در فعالیت های آنها کمک کنند.

ی  نا تها ر کا تی  عملیا مه  نا بر
 APMBC 

17)2014 -2010 (

 جنسیت را صریحا در 9 نقطه عملیاتی و سایر نمونه ها در رابطه با MRE، کمک به 
قربانیان و اهمیت جمع آوری و تحلیل داده ها در زمینه جنسیت و سن.
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کنوانسیون مهمات خوشه ای 
18 )2008(

ارجاع به جنسیت در خصوص تعداد فرصت ها به خصوص در رابطه با اهمیت اطمینان از این 
که کمک به قربانیان حساس به جنسیت و سن است.

 برنامه عملیاتی 
19 CCM )2010-2015( وینتیان

ارائه تعدادی از قوانین و طرح های عملیاتی، ذکر صریح اهمیت جنسیت به خصوص 
در رابطه با اهمیت جمع آوری و تحلیل همه داده ی تفکیک جنسیتی و سنی، 
اطمینان از مشاوره و مشارکت حساس جنسیتی و اطمینان از طراحی و اجرای 

فعالیت های کاهش مخاطرات با در نظر گرفتن مسائل خاص جنسیتی و سنی. همه 
کشورهای عضو مسئول اجرای مؤثر مصوبه های طرح جامع کارتانگا و وینتیان می 

باشند.

کنوانسیون حقوق افراد معلول 
20 )2006(

این معاهده سازمان ملل، حقوق افراد معلول و نیز ملزومات کشورهای عضو 
کنوانسیون را برای ترویج، حفاظت و اطمینان از این حقوق پیمایش می کند. در این 
کنوانسیون، افراد معلول دیگر به عنوان دریافت کننده های کمک های خیریه از نظر 

مراقبت اجتماعی نخواهند بود بلکه اعضای فعال جامعه با حقوق خود هستند.

دستور العمل جنسیت سازمان 
ملل )2010( 21

این دستورالعمل برای کمک به پرسنل های مبارزه با مین سازمان ملل و کارکنان 
ستادی برای همتراز سازی مالحظات جنسیتی و تالش برای برابری جنسیتی در 

طراحی، اجرا و ارزیابی برنامه های مبارزه با مین سازمان ملل توسعه یافته اند.

جنسیت و میادین مین: از حرف 
تا عمل )2008( 22

این گزارش توسط برنامه مبارزه با مین و جنسیت )GMAP( به مطالعه اهمیت 
جنسیت در تأثیر گذاری و اثر بخشی مبارزه با مین می پردازد. در عین حال دیدگاه 

هایی همراه با مثال هایی از 5 کشور )کلمبیا، لبنان، موزامبیک، سری النکا، سودان( 
در خصوص شیوه هم تراز سازی جنسیت در مبارزه با مین ارائه می کند.



فصل 4 | 115

راهبرد سازمان ملل در مبارزه 
 با مین 

23 )2018-2013(

ترویج برابری جنسیتی را شامل شده و شاخص های ویژه ای را در خصوص جنسیت 
و ارائه خدمات کمکی جنسیتی و سنی و جمع اوری داده های با تفکیک جنسیتی و 

سنی ارائه می کند. 

برنامه مبارزه با مین و جنسیت 
24 )GMAP(

GMAP برنامه بین المللی را برای افزایش آگاهی از اهمیت در نظر گرفتن نیاز ها، اولویت 

ها، قابلیت ها و دانش زنان، دختران، پسران و مردان متاثر از مین ها و مهمات منفجره 
باقیمانده از جنگ توسعه داده است. این برنامه بخش مبارزه با مین را برای هم تراز سازی 
جنسیت در سیاست ها، برنامه ها، عملیات تشویق کرده و مکمل کار های مشابه سازمان 
ملل و سایر بخش هاست. این منبع اصلی اطالعات در همه ابعاد کیفیتی، مبارزه با مین و 

برنامه ها با تأکید بر این مسئله است.

مبارزه با مین و محیط زیست

مبارزه با مین در عین طبیعی بودن خود ارتباط مستقیم )از طریق فعالیت های فیزیکی نظیر پاکسازی و انهدام( و غیر مستقیمی )از طریق 
اثر آن بر روی زمین های جدیداً آزاد شده به کاربران( با محیط زیست دارد.

بخش های بشر دوستانه به کرات به این نتیجه رسیده اند که اثرات زیست محیطی ناشی از بالیای طبیعی و جنگ ها و نیز عملیات 
امداد و نجات، افراد و جامعه را تهدید می کنند. از این روی بخش های حقوق بشری باید اثرات منفی عملیات بازیابی و امداد و نجات 
را در نظر گرفته و اطمینان حاصل کنند که آسیب پذیری بلند مدت و اثرات نامطلوب بر روی معیشت وجود ندارد.25 سازمان های 
مبارزه با مین در این حالت استثنا نمی باشند. برخی از ابعاد مبارزه با مین معمواًل در معرض ارزیابی زیست محیطی به خصوص اثرات 
استفاده از ابزارهای مکانیکی بر روی اراضی آسیب پذیر می باشند. سایرین توجه زیادی را به خود جلب نکرده اند نظیر اثرات انهدام 

های انفجاری بر روی خاک و هوا یا کمپ های میدانی موقتی بر روی محیط زیست.

IMAS 10.70 ایمنی و بهداشت حرفه ای- حفاظت از محیط زیست رهنمود و دستورالعمل عمومی را برای عاملین و شرکت های 
مبارزه با مین در مورد شناسایی و ارزیابی اثرات بالقوه مربوط به کار آنها در اختیار می گذارد.26
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توسعه های اخیر با جنبه های تخریب ذخائر و اجرای سایر استانداردهای بین المللی مشهور )مثل ایزو 14001( در عملیات های مبارزه 
با مین مرتبط شناخته شده است.

در گذشته در بخش مبارزه با مین این ترس وجود داشت که استفاده از سیستم های مدیریت رسمی زیست محیطی مانع برخی از فعالیت 
ها مثل تخریب در محل مین های زمینی و مهمات منفجره باقیمانده از جنگ گردد. البته برای توجیه چنین ترسی شواهد کمی وجود 
دارد، اما بسیاری از کمک کنندگان و دولت های برای اجرای اصول عادی مدیریت زیست محیطی در مبارزه با مین اشتیاق واضحی 
دارند. اثر عملیات ها بر محیط زیست می تواند در بهبودی سریعتر اجتماعی-اقتصادی در جوامع تحت تأثیر مین/مهمات منفجره باقیمانده 
از جنگ اثرگذار باشد. برای مثال، کاهش فروسایی و آلودگی خاک می تواند جوامع را قادر سازد کشاورزی در مقیاس کوچک را آغاز 

کنند، و معیشت ایمن و پایدارتری را در بلندمدت برای خود رقم بزنند.27
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پیام های کلیدی
آزاد سازی زمین فرایندی است که شامل شناسایی عمومی )NTS(، شناسایی فنی )TS( و فعالیت های پاکسازی است. 	 

این فرایند در راس مقابله با تهدیدات واقعی و ادراک شده مین های زمینی، مهمات خوشه ای و سایر مهمات باقیمانده از 
جنگ)ERW( قرار می گیرد.

آزاد سازی کارآمد زمین با بهبود و ارتقاءی پیمایش های ارزان و کم هزینه باالتر از فعالیت های پاکسازی پر هزینه و 	 
اجتناب از پاکسازی کل مناطق خطرناک مشکوک SHA یا مناطق خطرناک قطعیCHA در صورت امکان حاصل می 

شود.
بزرگ ترین پیشرفت ها در کارایی آزاد سازی زمین از طریق استفاده از فنون NTS پیشرفته و کارکنان واجد شرایط و 	 

ماهر حاصل می شود.

پیمایش و پاکسازی مناطق آلوده به مواد منفجره را می توان بسیار سریع تر از منابع مشکوک به مین انجام داد.	 

آلودگی باقی مانده مین ها/مهمات منفجره باقیمانده از جنگ یک مسئله مدیریتی بلند مدت در بسیاری از کشوری هایی 	 
است که از جنگ های شدید رنج می برند.

مین یاب های دستی مورد اطمینان ترین روش پاکسازیی هستند، با این حال سرعت آنها کند بوده و اغلب پر هزینه 	 
ترین روش محسوب می شود.

سیستم های ردیابی حیوانی را می توان در مناطقی که در آن مین ها و مقدار فلزات اندکی پیش بینی می شود استفاده 	 
کرد زیرا آنها قادر به ردیابی بوی مواد منفجره هستند تا کشف فلزات درون مین.

سیستم های مکانیزه می توانند مقرون به صرفه ترین بخش در برنامه های مین زدایی باشند.	 

مین زدایی به طور کلی از طریق کمک های رقابتی و قرار دادی حاصل می شود که در آن مفاد قرار داد و چارچوب های 	 
مربوطه اهمیت و اثر قابل مالحظه ای بر روی کارایی عملیاتی دارند.

مقدمه

و  زمینی  های  مین  نهدام  ا و  سازی  خارج  باشد،  شده  شناسایی  ها  مین  گیری  ر  قرا محل  و  موقعیت  که  صورتی  در 
دقیق  تعریف  مین،  با  مبارزه  در  اصلی  چالش  بود.  خواهد  ساده  نسبتًا  فعالیت  یک  جنگ  از  باقیمانده  منفجره  مهمات 
است. پاکسازی  توقف  و  شروع  با  بطه  را در  گیری  تصمیم  و  لودگی  آ به  مشکوک  های  مرز  تعریف  و  لوده  آ مناطق 

اصطالح پاکسازی بیش از حد، توسط برخی برای توصیف عملیات مین زدایی زیاده از حد استفاده می شود به خصوص زمانی که 
زمینی که نیازی به پاکسازی ندارد، طی فرایند خارج کردن تهدید های واقعی و ادراک شده توسط مین ها یا مهمات منفجره باقیمانده 

از جنگ، مجددا مورد پاکسازی قرار گیرد.
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تکامل هرم آزاد سازی زمین شکل 6 

گران

پاكسازى
پاكسازى

شناسايى فنىشناسايى فنى

شناسايى عمومى  شناسايى عمومى  

ارزان

ارزيابى پشت ميزى
ارزيابى 

پشت ميزى

این عملیات منجر به کشف تعداد ناچیزی مهمات به نسبت مناطق جست و جو شده می شود. در برخی موارد، قسمت زیادی از زمین 
بدون یافتن عالیم مین یا مهمات منفجره باقیمانده از جنگ پاکسازی می شود. اگرچه گاهی مواقع پاکسازی مناطق گسترده بدون هر 
گونه تهدید قابل پیمایش الزم است )در پاسخ به ضروریات توسعه ای و اضطراری(، موارد بسیاری وجود دارد که در آن پیشرفت های 

عظیم در هدف گیری دارایی های عملیاتی می تواند صورت گیرد.

آزاد سازی زمین فرایندی است که فعالیت های فنی و عمومی را با مدیریت اطالعات تلفیق می کند. این امکان تصمیم گیری مؤثر، 
کارآمد و مطمئن را در خصوص بخشی از میدان مین که باید پاکسازی شود، کدام نباید پاکسازی شود، استفاده از روش های پر هزینه 

یا کم هزینه می دهد.

بر اساس تعریف، فرایند آزاد سازی زمین در بر گیرنده رویکرد های شناسایی و نیز فعالیت های پاکسازی است. زمین را می توان از 
طریق شناسایی و پاکسازی آزاد کرد. با این حال، پایه و اساس مسئله آزاد سازی زمین، ایجاد یک توازن و تعادل مشخص بین فعالیت 

های کم هزینه و سریع پیمایش بر خالف روش های پاکسازی کند و پر هزینه است.

آزاد سازی زمین موجب بهبود و ارتقاء سیستم فعالیت های شناسایی شده و تنها به عنوان گزینه آخر به پاکسازی کامل زمین متوسل 
می شود. هر یک از تالش ها در فرایند آزاد سازی زمین در راستای تعریف دقیق مناطق آلوده می باشد طوری که فعالیت پاکسازی 

تنها در مناطق مورد نیاز انجام شود.
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آزاد سازی مؤثر زمین از طریق روش های جامع جمع آوری اطالعات با تحلیل داده های تاریخی، داده های شناسایی عمومی، اطالعات 
از عملیات دیگر در سایت های مشابه، برنامه ریزی مبتنی بر شواهد خوب برای استفاده از شناسایی فنی و دارایی های پاکسازی و 

تغییرات مناسب در برنامه در هنگام اجرای عملیات حاصل می شود.

دامنه محدود کردن نیاز به پاکسازی گسترده توسط فعالیت های شناسایی به خصوص رویکرد های فنی بستگی به ماهیت آلودگی 
مورد انتظار و موجود بودن اطالعات در مورد آن دارد.

آزاد سازی کارآمد زمین به طور ویژه ای بستگی به دو عامل دارد:

میزان سختی یا آسانی تعریف دامنه آلودگی.   .1

میزان کارایی آژانس های مبارزه با مین در دست یابی به این مرز بندی یا تعریف مرز آلودگی.   .2

اولین عامل به ماهیت آلودگی، خصوصیات منظم یا غیر منظم آن و قابلیت دسترسی به اطالعات بستگی دارد. دومین عامل به مهارت 
افراد، فرآیند ها و روش های مورد استفاده و میزان بهره وری مناسب و مفید از سیستم های اطالعات مفید بستگی دارد.

ماهیت آلودگی

دامنه، خصوصیات و توزیع آلودگی مین و مهمات منفجره باقیمانده از جنگ به طور گسترده ای بین کشورها، مناطق و تک تک مکآنها 
متغیر است. این به تاریخ جنگ، نوع سالح های مورد استفاده و طیف وسیعی از اثرات زیست محیطی بستگی دارد.

 راهبرد های مین گذاری

مین های زمینی به طور گسترده ای برای ازبین بردن، به تاخیر انداختن، از هم گسیختن و پراکنده ساختن نیرو های دشمن استفاده 
شده اند. راهبرد های مین گذاری و توزیع مین ها بسته به جنگ، اهداف تاکتیکی طرفین، و قابلیت دسترسی به مین ها متغیر است. 
شیوه توزیع مین و قابلیت شناسایی آنها با استفاده از ابزارهای الکترونیکی یا روش های دیگر ارتباط مستقیمی با کارایی استفاده از 

فرایند های آزاد سازی زمین دارد.

هدف یابی فعالیت فنی باید آسان تر باشد و در صورتی که مین گذاری به صورت منظم و قابل پیش بینی باشد هزینه آزاد سازی زمین 
به حداقل می رسد. توزیع نامنظم مین و شیوه های مین گذاری بر شناسایی مین اثر گذاشته و زمان و هزینه فعالیت های آزاد سازی 
زمین را افزایش می دهد. درک شرایط مین گذاری و تاریخچه جنگ در منطقه به منظور انجام شناسایی های کارآمد و پاکسازی 

میادین های مین از اهمیت زیادی بر خوردار است.



فصل 5 | 123

بسیاری از مین ها به صورت دستی کار گذاشته می شوند با این حال یک سری سیستم های فنی وجود دارند که امکان کارگذاری 
مکانیزه مین ها و انتشار هوایی آن توسط هواپیما یا هلی کوپتر در اختیار می گذارند. میادین مین قدیمی که توسط نیرو های آموزش 
دیده نظامی کار گذاشته می شوند معمواًل دارای یک الگوی مناسب مبتنی بر نقشه و عالمت مشخص است. این میادین مین برای 
محافظت از تأسیسات ساکن نظیر پایگاه های نظامی، مرز ها، شهر ها و موقعیت راهبردی نظیر پل ها، دکل های برقی و سدها ایجاد 

می شوند.

در بسیاری از موارد، اطالعات میدان مین که در ابتدا قابل دسترس و موجود هستند، بعد ها از بین رفته و مفقود می شوند. حتی زمانی 
که اطالعات قابل دسترس نباشند، میادین مین مدل سازی شده فرصت های خوبی را برای کاربرد مناسب روش های شناسایی فنی 

و تصمیم گیری مناسب زمانی که کار های فنی باید متوقف شود در اختیار می گذارد.

کمبود اطالعات در شرایطی بیشتر به چشم می خورد که در آن مین ها در کوتاه مدت گذاشته شود، زمانی که مین ها به طور نامنظم 
و غیر قابل پیش بینی کار گذاشته شوند. در بسیاری از موارد، مین ها توسط واحدی که آنها را کار کذاشته شده است ممکن است 
مجددا بازیابی شوند و در برخی موارد بازیابی مین ممکن است در حضور نیروهای دشمن یا مخالف انجام نشود. در طی جنگ ها، خط 
مقدم اغلب تغییر می کند و منجر به ایجاد الیه های متوالی یا دارای هم پوشانی از مین ها می شود که این موجب سخت شدن مرز 

بندی و پیش بینی مین می شود.

میدان مین عالمت گذاری شده )مرز اردن و اسراییل(
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وقتی که میادین مین به شکلی پراکنده )تعمدی( برای اختالل در فعالیت های دشمن و جمعیت آن کار گذاشته شوند درک وضعیت 
سخت تر می شود این تاکتیک به طور گسترده ای طی جنگ های چریکی و زمانی که گروه های شورشی با دسترسی محدود به مین 

ها عمل می کنند استفاده می شود.

با گذشت زمان، حتی شناسایی قابل پیش بینی ترین میادین مین سخت تر می شود. عبور و مرور انسان و حیوان و حتی آتش سوزی 
پوشش گیاهی می تواند منجر به انهدام برخی مین ها شده و آرایش میدان مین را به هم بریزد و به این ترتیب اتخاذ تصمیمات مناسب 

در مورد زمان پاکسازی مین ها و زمان توقف کار با مشکل مواجه می شود.

هر دو فرسایش و سیالب می توانند موجب جا به جایی مین، مدفون شدت در عمق بیشتر و یا نزدیک تر شدن به سطح شود. الگو 
های مین گذاری تحت فعالیت های پاکسازی که تنها بخش های کوچکی از اراضی مین گذاری شده را شامل می شود و یا فعالیت 
های پاکسازی که قادر به شناسایی برخی مین ها نیست و یا مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی نیست ممکن است به هم بریزد. 
تصمیم گیری مؤثر در خصوص آزاد سازی زمین با یک سری عواملی که مرز بندی میادین مین را در خصوص وجود یا نبود مین تعریف 

می کنند سخت تر می شود. این می تواند منجر به کار های فنی بیشتری شود.

مهمات خوشه ای باقیمانده

مهمات خوشه ای از مهمات دیگر متمایز هستند. وقتی این مهمات شلیک، پرتاب و انداخته شوند، ریز بمب هاب آن پراکنده شده و 
یک الگوی انفجاری خطی یا رد پایی در زمین ایجاد می شود. یافتن ریز بمب های عمل نکرده در منطقه خطی به دلیل سرعت باالی 

عمل نکردن آنها طبیعی است.1

مهمات خوشه ای که مواد منفجره را پخش می کنند
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با تشخیص شکل رد پا یا اثر خطی مهمات، و شناسایی مرکز و حاشیه خروجی آن، امکان تعیین مناطقی که نیاز به فعالیت فنی دارد 
و مناطقی که نیاز به فعالیت ندارد به وجود می آید. معمواًل قابلیت پیش بینی به تصمیم گیری کارآمد در خصوص آزاد سازی زمین 
کمک می کند و در صورتی که حمالت مهمات خوشه ای نسبتاً جدید باشد، فرصت استفاده از فرایند های کارآمد وجود خواهد داشت. 

با گذشت زمان، وضعیت ممکن است کمی مبهم تر شود.

اثرات زیست محیطی )سیل، فرسایش، زمین لغزه و توسعه پوشش گیاهی( موجب سخت تر شدن پیش بینی وجود ریز بمب ها و 
محل آنها می شود. اعضای جمعیت محلی ممکن است موجب جا به جایی مورد ها شوند و شواهدی از آلودگی را در مناطقی نشان 

می دهند که در اصل مورد حمله نبوده اند.

استفاده از روش های پاکسازی و شناسایی های مختلفی هنگام پاکسازی مناطق آلوده به ریز بمب ها در مناطقی که در آن مین وجود 
ندارد سخت است. مقدار زیاد فلزات در ریز بمب ها قابلیت تشخیص آنها را باال می برد. اگرچه به مناطق مشکوک به آلودگی نمی 
توان وارد شد، ولی در مناطق حاوی ریز بمب ها می توان وارد شد، مطالعه انجام داد و پوشش گیاهی را قبل از پاکسازی برای تسریع 

و افزایش کارایی عملیات، از بین برد.

دیگر مهمات منفجره باقیمانده از جنگ

در حالی که مین های زمینی و مهمات خوشه ای، به دلیل ممنوعیت استفاده از آنها در کنوانسیون های بین المللی توجه ویژه ای را 
به خود جلب کرده است. دیگر انواع مهمات منفجره باقیمانده از جنگ اغلب در شرایط پس ازجنگ نیز وجود دارند-بمب های هوا به 
زمین، خمپاره ها، و گلوله های توپ ای که ممکن است عمل نکرده باشند از این قبیل می باشند. بدین ترتیب بعد از شلیک شدن آنها 

یک الگوی قابل پیش بینی ندارند اگرچه ممکن است در مناطق خاصی متمرکز شده باشند.

الئوس و ویتنام، نمونه هایی هستند که غالبًا متاثر از UXO با طیف وسیعی از مهمات منفجره باقیمانده از جنگ ها بوده اند )از جمله 
آلودگی قابل توجه به ریز بمب ها( با این حال آلودگی مین آن بسیار کم تر بوده است. این مهمات عمل نکرده اغلب بر ایمنی عمومی 

توسعه اقتصادی و اجتماعی اثر گذاشته و موجب توسعه آلودگی های پیشرفته سه بعدی می شود.

این مسائل با گذشت چندین دهه و سالیان بسیار نیاز به مدیریت مؤثر دارند. مین ها و ریز بمب ها موجب آلودگی سطحی و زیر 
سطحی می شوند با این حال انرژی جنبشی باالی خمپاره ها، گلوله های توپ بمب های هوایی موجب می شوند تا مواد تا چندین 
متر درون عمق زمین فرو روند. در ویتنام و الئوس، بمب ها غالبًا در اعماق 1 تا 5 متری یافته شده اند که مهمات سنگین در برخی 

موارد تا عمق 10 تا 20 متر نفوذ کرده است.2
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به طور مشابه در جنگ جهانی دوم بسیاری از کشورهای اروپای غربی تحت بمباران شدید هوایی و زمینی قرار گرفته و مقادیر 
عظیمی از مواد منفجره عمل نکرده در شهر ها، روستا ها، دریاچه ها، رودخانه و دریاها باقی ماند.3 اهمیت این اطالعات برای 

کشورهای دیگر با جنگ های اخیر نظیر کشورهای جنوب شرق آسیا است.

ترکیبات آلودگی

ترکیب میادین مین منظم همراه با توزیع مین های نامنظم و با تراکم پایین در طیف وسیعی از مناطق جغرافیایی مشاهده می شود. به 
عالوه، آلودگی بیشتر ناشی از مهمات منفجره باقیمانده از جنگ از جمله ریز بمب ها در مناطق خطرناک مین گذاری شده مشکل را 
دو چندان میکند. در مناطقی که بمباران هوایی موجب مدفون شدن UXO شده است، محیط عملیاتی و ماهیت آلودگی نیز به شدت 

پیچیده تر می شود.

ترکیب انواع آلودگی مستلزم ترکیبی از پاسخ ها و عملیات آزاد سازی زمین بوده و به استانداردهای باالی جمع آوری، تحلیل و استفاده 
از داده ها وابسته است. شناسایی فنی در مناطق مشکوک به بمب های خوشه ای یا مهمات منفجره باقیمانده از جنگ را می توان 

بسیار سریع تر از مناطق آلوده به مین انجام داد.

مین ها تبدیل به یک عامل مخاطره آمیز غالب شده اند که اگر یک منطقه مشکوک به مین باشد می بایست روش های پاکسازی و 
مطالعاتی را به شکل ایمن ولی کند پیاده سازی کرد. برای اجتناب از کند شدن فعالیت های مربوط به مهمات منفجره باقیمانده از جنگ، 

می توان قبل از این که روش های جست و جوی سریع تر UXO را استفاده کرد،اول به بررسی خطرات مین های زمینی پرداخت.

فرایند و تهیه گزارش در خصوص آزاد سازی زمین

آزاد سازی زمین بیانگر فرایند های زیر است:

استفاده از همه تالش های منطقی در راستای پیمایش مناطق خطرناک  	 

لغو زمین از طریق شناسایی عمومی  	 

کاهش زمین از طریق شناسایی فنی و 	 

پاکسازی زمین از آلودگی مین//مهمات منفجره باقیمانده از جنگ	 
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عناصر فرایند آزاد سازی زمین شکل 8 

شواهد غيرمستقيمشواهد مستقيم

طبقه بندى
فعاليت

محصول

پاكسازى

مترمربع 
پاكسازى شده

مترمربع 
كاهش يافته

مترمربع 
لغو شده

شناسايى شناسايى فنى
عمومى 

باشند:  مؤثر  آنها  آزاد سازی  در  توانند  می  که  فعالیتی  و سه  مین  میدان  و  مین  به  مناطق مشکوک  دهد:  نشان می  را  زمین  بندی  دو طبقه  که  نموداری 
شناسایی عمومی، شناسایی فنی و پاکسازی. سه نتیجه این فعالیت ها شامل اراضی لغو شده، کاهش یافته و پاکسازی شده هستند. ارائه گزارش در سطح 

ملی به کمک کننده ها و بر اساس IHL باید مطابق با این اصطالحات باشند و آمار های آزاد سازی زمین باید تفکیک شوند.

همه تالش های منطقی و معقول

به طور کلی، همه تالش های منطقی زمانی استفاده می شوند که:

به طور موجه اطمینان حاصل شود که مین ها//مهمات منفجره باقیمانده از جنگ یا در منطقه وجود ندارند و یا آن چه که 	 
تاکنون یافته شده اند، تخریب شده و یا از منطقه خارج شده است

لزوم استفاده از منابع بیشتر در رابطه نتایج مورد انتظار به طور غیر منطقی در نظر گرفته می شود.4	 
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کاربرد همه ی روش های منطقی در همه ی مراحل در فرایند آزاد سازی زمین صورت می گیرد. این نه تنها به معنی استفاده از 
روش های فیزیکی برای مطالعه ی زمین است بلکه شامل استفاده ی مناسب از جمع آوری، تحلیل و مدیریت داده برای پشتیبانی و 

توجیه تصمیم گیری است.

تعریف مناطق خطرناک

آزاد سازی زمین شامل تعریف و مرز بندی مناطق مشکوک به مین و مهمات منفجره باقیمانده از جنگ است و سپس استفاده از اقدامات 
بیشتر )فنی یا عمومی( برای بهبود این مرز بندی تا زمانی که اطمینان حاصل شود مخاطرات وجود دارند و یا ندارند و یا این که به 
طور کامل پاکسازی صورت گرفته است الزم است.در پایان فرایند همه ی اراضی پاکسازی شده باید مطابق با قوانین یا ملزومات پایه 

مبنی بر این باشند که هیچ گونه خطری   وجود ندارد )اندازه و عمق مورد نظر( و استفاده از آن ایمن است.

منطقه را می توان به صورت منطقه ی مشکوک خطرناک )SHA( و یا منطقه قطعا خطرناک )CHA( طبقه بندی کرد. این بستگی 
به این دارد که آیا شواهد و عالئم مخاطرات مستقیم )برای مثال اراضی کشاورزی بایر،گزارش های شفاهی از مردم محلی و 
پیکارجویان سابق( یا غیر مستقیم )حوادث و تصادفات، اطالعات قابل اطمینان مین و مهمات منفجره باقیمانده از جنگ و مشاهدات 

مین در منطقه عالئم هشدار و غیره( باشند.

اگر شناسایی عمومی یا NTS به این نتیجه برسد که شواهد ناکافی از آلودگی مین در همه یا بخشی مناطق مشکوک به مین موجود 
وجود دارد، زمین آزاد شده و به صورت لغو شده در نظر گرفته می شود. اگرشناسایی فنی یا TS شواهد ناکافی را در مورد آلودگی نشان 

دهد زمین آزاد شده و به صورت کاهش یافته در نظر گرفته می شود.

اگر NTS در منطقه ی جدیدی اتفاق بیفتد و شواهدی در خصوص حضور مین ها یا دیگر مهمات منفجره باقیمانده از جنگ وجود نداشته 
باشد منطقه به صورت کنسل یا لغو شده در نظر گرفته می شود. کنسل و کاهش را تنها می توان به مناطقی اعمال کرد که این مناطق 

.)CHA ها و SHA( قبال به صورت مناطق مشکوک و یا مناطق قطعی خطرناک طبقه بندی شده باشند

IMAS 07.11 آزاد سازی زمین عنوان می کند که صرف نظر از نتایج هر گونه شناسایی یا عملیات پاکسازی فعالین و شرکت های 

مبارزه با مین باید همیشه موارد زیر را ثبت کنند:

چه کاری، در کجا و چه زمانی انجام شده است.	 

چه چیزی در کجا و چه زمانی یافت شده است.	 

آزاد سازی زمین فرایند ارزیابی پیوسته ی مخاطرات بوده و شامل مدیریت عملیات، افراد، اطالعات و کیفیت است. هدف نهایی آزاد 
سازی و رهایش جوامع مناطق و قلمرو ملی از اثرات آلودگی مین و مهمات منفجره باقیمانده از جنگ است.
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فعالیت های شناسایی  

هدف فعالیت های شناسایی جمع آوری شواهد برای پشتیبانی از تصمیم گیری مطمئن و کارآمد در مورد وجود مناطق خطرناک و 
وجود مناطق امن، آگاهی از اثرات بر روی جمعیت ها و پشتیبانی از فرایند های اولویت بندی و برنامه ریزی است. همه ی روش ها 
و فنون پیمایشی باید مطابق با شرایط محلی،ماهیت آلودگی و هدف استفاده از داده ها و اطالعات باشند. ترکیبی از ابزارهای فنی و 

عمومی به طور کلی در فرایند آزاد سازی زمین استفاده می شود.

NTS معمواًل اولین گام برای جمع آوری اطالعات جدید در خصوص SHA & CHA و برای مناطق آزاد سازی شده و یا بخشی از 

این مناطق است که در پایگاه  داده های قرار می گیرد )لغو سازی( فعالیت های NTS را می توان به دو گروه عمده تقسیم بندی کرد:

پیمایش های جامع محور   .1

 	LISپیمایش های اثر از جمله پیمایش اثر مین های زمینی

پیمایش های مخاطره محور   .2

گاهی مواقع به آن پیمایش های اضطراری می گویند.پیمایش های اضطراری،پیمایش های کلی پیمایش سطح 1. اما 	 
همه ی آنها تحت اصطالح پیمایش های غیرفنی بر ایای IMAS قرار می گیرد.

TS که شامل استفاده از دارایی های فنی در مناطق مشکوک و مظنون به مین است اغلب برای جمع آوری اطالعات مستقیم در مورد 

ماهیت، دامنه و خصوصیات آلودگی و مناطقی که مین و آلودگی در آن قرار گرفته است استفاده می شود.

LIS پیمایش اثرات مین های زمینی

18 کشور در پیمایش و نظر سنجی اثرات اجتماعی اقتصادی مین ها و مهمات منفجره باقیمانده از جنگ بر روی جوامع با استفاده 
از روش LIS پرداختند. آنها از مجموعه ی مشترکی از پرتکل ها، روش سیستماتیک پیمایش ملی، و روش گزارش دهی استاندارد و 

جمع آوری داده ها در IMSMA استفاده کردند.

نظر سنجی و پیمایش از 3 پارامتر یعنی نوع آلودگی )مین یاUXO (کاربری زمین و تعداد قربانیان برای تولید درجه اثرات برای هر یک 
از جوامع مورد نظر سنجی استفاده کرده است. این به جوامع امکان می دهد تا بر اساس امتیاز آنها رتبه بندی شوند و یک چار چوب 

برای هدف گذاری منابع طی برنامه ریزی راهبردی و فرایند های اولویت بندی ارائه شود.
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روش LIS معمواًل بر اندازه گیری اثرات مین و مهمات منفجره باقیمانده از جنگ بر روی جوامع تأکید دارد تا محل خاصی از مناطق 
مین گذاری شده و از این رو واکنش های ضعیفی را به دلیل توجه کمتر به صحت مرز های SHA جلب کرده است.سوءتفاهم ها و 

داده های غلط منجر شده اند تا برخی از پایگاه  داده های ها با اندازه های غلط مناطق خطرناک پر شوند. 

یک بازنگری توسط GICHD نظر سنجی های LIS در 3 کشور نشان داد که اندازه ی SHA )در LIS موسوم به مناطق اثر به جای مناطق 
مشکوک به خطرناک( ایجاد یک پایگاه  داده های LIS کرده که می تواند به طور میانگین تا 90 درصد کاهش پیدا کند به خصوص اگر در 
معرض NTS بیشتر قرار گیرد.5 این آمار در مورد گستره ی اثرات ادراک شده در منطقه ی آلوده به مین می تواند اطالعات بیشتری به 
ما بگوید و تنها شاخص ضعیفی از تعریف کیفیت SHA در LIS نیست.درس های فرا گرفته شده در هنگام حل برخی از سوء تفاهم های 

مربوط به استفاده از داده های LIS به توسعه ی روش های آزاد سازی زمین امروزی کمک کرده است.

شناسایی عمومی  

شناسایی عمومی نقطه ی شروعی برای شناسایی ارزیابی جمع آوری،تهیه ی گزارش و استفاده از اطالعات برای تعریف مناطق مین 
گذاری شده و آلوده به مهمات منفجره باقیمانده از جنگ و نیز مناطق امن و نیز شناسایی    SHAs و CHAs به منظور مطالعات 

بیشتر و پاکسازیهای بیشتر است.

روش NTS از ارزیابی میزی، تحلیل اطالعات تاریخی، مصاحبه با افراد خبره و کارشناس، ارزیابی آنچه که طی شناسایی یافته شده 
است و عملیات پاکسازی در مناطق دیگر و بازدید های فیزیکی میدانی بدون تجهیزات فنی و بدون وارد شدن به مناطق خطرناک 

استفاده می کنند.

تیم های میدانی NTS تالش می کنند تا منطقه خطرناک و قطعی مین گذاری شده را تا حد ممکن نقشه برداری کنند. اطالعات بیشتر نظیر 
کاربردی زمین، مالکیت زمین و اثر مناطق خطرناک از جمله داده های قربانیان نیز جمع آوری می شوند.

اگر چه NTS معمواًل نقطه ی شروعی برای عملیات است با این حال می تواند در سر تا سر فرایند آزاد سازی زمین همسو با 
فعالیت های پاکسازیTS باشد. اطالعات جدید معمواًل در برخی نقاط می توانند شواهد بیشتری برای تغییر مرز ها ها تعیین حد 

آستانه ی فعالیت های پاکسازی یا شناسایی فنی استفاده شود.

هنگام  مواجهه  های  چالش  و  جنگ  از  باقیمانده  منفجره  مهمات  و  مین  به  آلوده  مناطق  متغیر  بسیار  ماهیت  رغم  علی 
زمین  سازی  آزاد  کارایی  افزایش  در  ها  پیشرفت  ترین  مین،بزرگ  به  مشکوک  مناطق  مرز  و  محیط  ثبت  برای  تالش 
عملیات  انجام  برای  شروع  نقاط  اوقات  اغلب  است.  شده  حاصل   NTS ی  پیشرفته  و  متمرکز  های  روش  طریق  از 
اند. نشده  بر طرف  فنی  توسط شناسایی  قبال  و غیر دقیق است که  اساس اطالعات ضعیف  بر  و  بوده  نامناسب  پاکسازی 



132 | فصل 5

شناسایی فنی

روش های پیمایش فنی شامل مداخله ی فیزیکی با استفاده از ابزارهای پاکسازی و پیمایشی در منطقه ی مشکوک به مخاطرات با 
اهداف زیر است:

تأیید وجود یا عدم وجود مین ها و مهمات باقیمانده از جنگ وشناسایی انواع خطرات موجود.	 

تعریف بهتر مرز های SHA/CHA که نیاز با پاکسازی دارند.	 

جمع آوری اطالعات برای پشتیبانی از تصمیم گیری مربوط به آزاد سازی.	 

شناسایی فنی را می توان به دو نوع اصلی طبقه بندی کرد:

تحقیقات هدفمند: مناطق یا نقاط خاص درون منطقه ی خطر به طور سلیقه ای هدف گذاری می شوند. این مناطق ممکن    .1
است مناطق با مخاطرات باال باشند که در ان یک سری انفجارات مین رخ داده و یا حضور مین ها یا UXO ها بسیار محتمل 

به نظر می رسد.

تحقیقات سیستماتیک: معبر زنی و یا ورود به بخشی از منطقه )با ایجاد باکس( که اغلب در ان یک سری مناطق دست    .2
نخورده باقی می ماند در برخی از مواد تحقیقات سیستماتیک ممکن است 100 درصد منطقه ی مشکوک را پوشش دهد.

تیم های NTS در حال جمع آوری اطالعات در مورد مکان های خطرناک )آنگوال(
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 ابزارهای نظر سنجی و شناسایی فنی معمواًل مطابق با همه ی معیار های تجهیزات و ابزارهای پاکسازی نیستند،آن چه که باید آنها 
انجام دهند شامل موارد زیر است:

ایمن نگه داشتن پرسنل شناسایی فنی.	 

ارائه ی افزایش احتمال قطعیت در مورد این که حضور مورد های مشکوک خطرناک با تجهیزات و روش های مورد استفاده 	 
قابل تشخیص خواهد بود.

عمال جدا کردن شناسایی فنی به عنوان یک فعالیت مجزا در فرآیند خطی و یا متوالی کاری بس دشوار است )یعنی بعد از شناسایی 
عمومی و قبل از پاکسازی(.فعالیت ها معمواًل به طور مکرر با هم تداخل داشته و می توان آنها را به طور همزمان انجام داد.پیمایش 

فنی می تواند:

 	.SHA/CHA قبل از پاکسازی برای کمک به مرز بندی

در هنگام و یا همزمان با پاکسازی برای اطالع رسانی در مورد تصمیمات مربوط به عملیات پاکسازی.	 

بعد از پاکسازی هنگام بررسی منطقه ی بافر )منطقه ی خنثی( حول منطقه ی پاکسازی شده در مورد اطمینان از این که 	 
هیچ گونه مین یا مهمات منفجره باقیمانده از جنگ ای باقی نمانده است اتفاق بیفتد.

یک شناسایی فنی سیستماتیک با استفاده از مین کوب. یک منطقه ی مشکوک خطرناک با طول 8 کیلومتر SHA گزارش شد. مسیر های اکتشافی مکانیزه درهر 25 
متر پاکسازی شدند. در صورتی که هیچ گونه انهدام صوتی یا تصویری در عملیات مکانیزه اتفاق نمی افتاد دیگر نیازی به شناسایی بعدی نبود، اراضی بین این خطوط 

معمواًل دست نخورده باقی ماندند. در طی عملیات هیچ چیزی پیدا نشد و کل منطقه بدون هر گونه عملیات بیشتر آزاد شد.
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پاکسازی

مشهودترین و مشخص ترین بخش مبارزه با مین پاکسازی مین و مهمات باقیمانده از جنگ است همچنین این جزء پر هزینه ترین 
بخش از 5 رکن اصلی می باشد. پاکسازی اشاره به فرایند جمع آوری اطالعات و حذف تهدید دارد که به طور کامل یک منطقه ی 

خطرناک را ضمن خارج کردن خطرات منفجره تعریف می کند.

هدف پاکسازی ایجاد یک منطقه ی امن با مکان یابی و سپس تخریب همه ی مین ها و سایر مواد منفجره ی خطرناک در یک 
منطقه ی مشخص با عمق معین است. این مستلزم سیستم های مدیریتی و روش های پاکسازی مناسب و مؤثر، ایمن و کارآمد باشد.
عالوه بر انجام پاکسازی سازمان های مین زدا نیز جوامع را در خصوص میزان تهدید باقیمانده و یا پیشرفت عملیات آگاه می کنند 
برقراری ارتباط با جوامع یک بخش مهم از فرایند مین زدایی و ابزار مناسب ایجاد اعتماد میان بهره برداران ذی نفعان و به خصوص 

کاربران مناطق آزاد شده است.

اصطالح جعبه ابزار مین زدایی غالبا در مبارزه با مین استفاده می شود که مشکل از 3 عنصر است. پاکسازی دستی،سیستم ردیابی 
حیوانی و سیستم های مکانیزه. استفاده از ماشین ها و حیوانات اغلب در عملیات مین زدایی امری رایج است اگر چه اکثریت مین های 

زمینی و مهمات باقیمانده از جنگ به صورت دستی پاکسازی می شوند.

تصمیم گیری برای انتخاب ترکیب خاصی از روش ها در یک کشور تحت تأثیر گستره و نوع تهدیدی است که این مهمات ارائه می 
کنند و در عین حال تحت تأثیر عوامل مهم دیگری نظیر میزان بودجه و امنیت، شرایط زیر ساختی و قلمرو کشور و قوانین ملی است.

پاکسازی دستی

روش های پاکسازی دستی مین به طور معنی داری از جنگ جهانی دوم به بعد تغییر پیدا نکرده اند این روش ها بیشتر متکی به نفر 
مین یابی است که در امتداد یک خط مشخص با استفاده از یک فلز یاب، سیخک یا چنگک و یا یک کیت حفاری تا زمان مواجهه با 
یک شی مشکوک کار می کند. اگر چه این روش ها اغلب پیشرفت نسبتا کندی دارند با این حال آنها در برنامه های مبارزه با مین 
رایج و محبوب هستند زیرا اطمینان پذیری آنها در پاکسازی اراضی مین بیشتر از روش های دیگر است. برخی از سازمان های دخیل 

در پاکسازی دستی از روش های جایگزین و تجهیزات دیگر استفاده نمی کنند.

مین یاب های دستی معمواًل برای ایجاد معبر و پاکسازی سیستم های مشبک،انجام جستجو های هدفمند و سیستماتیک و نیز پاکسازی 
منطقه ایی استفاده می شود. این مین یاب ها معمواًل در فواصل ایمن تعریف شده از یک دیگر قرار گرفته و پاکسازی را تا زمان کشف 
یک شی مشکوک ادامه می دهند سپس مین یاب به طور دقیق اطراف شی را حفاری کرده و اگر آن شی مین و یا هر گونه ماده ی 

منفجره باشد یا آن را در محل منفجر کرده از کار انداخته و یا برای انهدام در پایان روز آن را خارج می کند.
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آموزش تیم های مین یاب های دستی و شناسایی آسان است. در کشورهایی که در آنها هزینه نیروی کار پایین است، مین یابی یا 
مین زدایی دستی می تواند مقرون به صرفه باشد. زمانی که اطالعات و نقشه میدان مین موجود است این افراد گزینه مناسبی برای 
پاکسازی میادین مین می باشند به خصوص اگر مین ها به صورت ردیفی یا الگوهای قابل شناسایی کار گذاشته شده باشند.پوشش 
گیاهی متراکم،قلوه سنگ، گل و الی و مناطق شهری همگی عواملی می باشند که روند پاکسازی مین را مختل می کنند و از این 
روی در این رابطه باید روش های دیگر در نظر گرفته شود. بر عکس، مین یاب های دستی می توانند به سیستم های پاکسازی و 
پردازش مکانیزه زمین در مناطقی که محدودیت دسترسی به ماشین وجود دارد کمک کنند و هم چنین این مین یاب ها می توانند 

اطالع رسانی و برقراری ارتباط با جامعه را نیز انجام دهند.

فلز یاب ها

در 1960 میالدی، افزایش استفاده از پالستیک ها در تولید مین موجب کاهش مقدار فلز در تولید مین به شکل قابل توجهی شد. در 
بسیاری از مین های ضدنفر مدرن، اجزای فلزی تنها به چند گرم کاهش یافته است و اغلب شامل پین احتراقی، فنر و شاسی پرایمر 
می باشد. برای حل مسئله حداقل مقدار فلزی، مین یاب های مدرن حساس بوده و در مقایسه با ابزارهای دهه 1940 میالدی، آنها 

سبک تر، با دوام تر، مطمئن تر و استفاده از آنها آسان تر می باشد.

متاسفانه، با افزایش حساسیت، حساسیت فلز یاب ها به هشدار های 
کاذب سیگنال از قطعات فلزی کوچک و ترکیبات فلزی موجود در 
خاک های خاص نظیر التریت حساس تر شده اند. علی رغم این 
محدودیت ها، فلز یاب ها رایج ترین ابزار کشف بوده و طراحی آنها روز 

به روز پیشرفته تر می شود.

بسیاری از مین یاب های مدرن بر اساس اصل القای مغناطیسی ساخته 
می شوند و قادر به فیلتراسیون سیگنال های ترکیبات فلزی غیر منتظره 
در خاک می شود. هم چنین برخی از آنها دارای رادار های نفوذ به زمین 
می باشند. علی رغم پیشرفت های فناوری حسگر و نرم افزاری، آنها 
باید با دوام بوده، استفاده از آنها آسان باشد، تعمیر و شارژ مجدد نیز با 
سهولت انجام شود و در عین حال نیاز به نگه داری ناچیزی داشته باشند.

یک مین یاب زن NPA )اردن(
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سیخک زنی

سیخک، یک ابزار رایج مورد استفاده برای تأیید محل دقیق یک مین مدفون است. این ابزار ارزان، ساده و کارآمد بوده و برای تکان 
دادن مین از کناره های آن در درون زمین استفاده می شود. این کار با سوراخ کردن سطح زمین در زاویه حداکثر 30 درجه برای اجتناب 

از برخورد سر مین صورت می گیرد که در بسیاری از موارد سر مین دارای مکانیسم تحریک کننده است.

سیخک ها از مواد متنوعی ساخته می شوند که متغیر از پالستیک ها تا فوالد، الومینیوم و آهن است. معایب سیخک شامل افزایش 
هزینه طرح های پیشرفته تر، نزدیکی سر و دست مین یاب به مین پیدا شده و تالش مورد نیاز برای استفاده از آن در مناطق سنگالخی 
می باشد. سیخک ها زمانی که امکان مواجهه با مین دارای فیوز ضد تماس داشته باشد و یا مین هایی که از محل خود یه سمت 

دیگری چرخیده باشند استفاده نمی شوند.

چنگک ها

چنگک ها یا ریک ها برای حفاری و تشخیص مین در سواحل شنی، بیابان ها و دیگر مناطق با بافت نرم بدون سیستم ریشه ای، 
الیه تحتانی سفت و سنگ استفاده می شوند. اصل عملیاتی آنها نزدیک شدن به مین از کناره همانند سیخک و یا کندن و درآوردن 
مین از زیر زمین است: در فرایند اول هدف تعیین موقعیت دقیق مین برای حفاری زمین بوده و فرایند دوم شامل باال آوردن و بیرون 

کشیدن مین به سطح زمین است.

چنگک ها مزایای افزایش فاصله بین مین یاب و مین، پاکسازی سریع تر، هزینه کم و پتانسیل تولید محلی را دارند. در مناطقی که 
پوشیده از قطعات فلزی است، روش چنگک بسیار کارآمد تر از فلز یاب هاست. در مناطق شنی و یا اراضی با بافت نرم مناسب، برخی 

از عاملین و شرکت هامین یابی مین یاب های فلزی را به طور کامل با چنگک ها جایگزین می کنند.

از معایب روش چنگک، دقت کم مین یابی و یا پتانسیل بیرون کشیدن مواد منفجره ناخواسته است. مین یاب به خوبی محافظت می 
شود و فاصله میله چنگک از چاشنی انفجار دور است و از این روی مین یاب از آسیب جدی در امان است ولی انفجار، صدا و پرت 
شدن قطعات می تواند آسیب جدی به فرد بزند. در صورتی که چنگک با احتیاط استفاده شود می تواند یک ابزار مفید برای پاکسازی 

مین تلقی شود.
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حفاری

حفاری کامل می تواند سطوح باالیی از اطمینان را در بین همه روش های پاکسازی در اختیار بگذارد با این حال این روش بسیار 
زمان بر است. نظارت بر خارج کردن همه خاک ها تا یک عمق خاص آسان است با این حال این روش محدود به موارد زیر است:

مناطق بر روی دامنه های تپه ای شیب دار و سایر مناطقی که حرکت و تردد در آن سخت است	 

مناطق شهری خاص	 

خاک سفت با آلودگی فلزی باال	 

مناطق با مقدار مین فلزی بسیار کم که برای سیستم های تشخیص حیوانی یا مکانیکی نامناسب است	 

پیشرفت و کارایی

پیشرفت روزانه بسته به روش و فناوری مورد استفاده و نیز منطقه عملیاتی، نوع خاک و آب و هوا تغییر می کند. خروجی پاکسازی روزانه 
برای یک مین یاب بین 5 و 150 متر مربع می باشد. پاکسازی دستی زمانی مؤثر ترین و کارآمد ترین است که با روش های پاکسازی و 

ردیابی دیگر همراه باشد.

اگرچه روش های پاکسازی دستی برای مین یاب ها به طور مرتب برای ارزیابی فرصت های افزایش سرعت، ایمنی و اطمینان مرور می 
شوند، عمده ناکارآمدی های مشاهده شده در سطح مدیریت تیمی و عملیاتی دیده می شوند. نبود نظارت و برنامه ریزی حساس به منبع، 
اولویت بندی غلط، توجه کم به مطالعات زمانی و مکانی و نیز آب و هوا، منطقه و متغیر های لجستیک می تواند اهمیت داشته باشد.

روش حفاری کامل در یک تپه شیب دار )افغانستان(
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عاملی که بیشترین تأثیر را بر روی کارایی دارد، اطمینان در تصمیم گیری های آزاد سازی زمین یا به دلیل نبود اطالعات مناسب می 
باشد و یا به این دلیل که ساختار های مدیریتی امکان تجهیز مدیران را در سطوح باالی تصمیم گیری نمی دهد. از آن جا که مین 
یابی دستی نیاز به نیروی کار زیاد و هزینه باال دارد، امروزه تأکید بیشتری بر بهینه سازی صحت شناسایی قبل از پاکسازی دیده می 

شود که امکان استخدام مین یاب ها را تنها در مناطقی که واقعا آلوده هستند می دهد.

سیستم های ردیابی حیوانی

رایج ترین حیوان برای مین یابی سگ می باشد و دلیل آن قابلیت باالی آن و آموزش دیدن توسط انسان می باشد. هم چنین موش های 
صحرایی نیز استفاده می شود. این حیوانات برای تشخیص بوی سالح های خاص با مواد منفجره و یا دیگر اجزای مین ها و مهمات 

آموزش دیده می شوند. این اشاره به سیستم ردیابی حیوانی )ADS( دارد.

سگ ها به مدت چندین قرن در رد یابی استفاده شده و از جنگ جهانی دوم به بعد برای مین زدایی استفاده می شده اند. حیوان حضور مین را 
نشان داده و سپس مسئولیت یافتن مین بر عهده مین یاب است.

حیوانات نظیر هر دستگاه مین زدایی و شناسایی دیگر دارای محدودیت هایی می باشد با این حال تجربه نشان می دهد که با آموزش 
خوب، برنامه ریزی و اقدامات مناسب، می توان بر بسیاری از محدودیت های محیطی و آب و هوایی غلبه کرد.

سگ مین یاب آزاد گرد و نگه دارنده ای که چکمه مین پوشیده است )سارایوو(



فصل 5 | 139

حیوانات تشخیص دهنده مواد منفجره می توانند مین های با مقدار فلز کم، مین های دفن شده در عمق و مین های مدفون در مناطق 
با آلودگی فلزی باال که در آنها استفاده از فلز یاب ها سخت است تشخیص دهند. ADS سریع تر و مقرون به صرفه تر از روش های 
مین یابی دستی می باشند. پیشرفت روزانه در این رابطه بسته به شرایط محیطی، نوع وظیفه و مفهوم عملیاتی مورد استفاده 300 متر 
مربع تا 2000 متر مربع ثبت شده است. ADS در مرز های میدان مین و شناسایی مین های پراکنده بهترین عملکرد را نسبت به کار 

در میادین مین با تراکم باال دارند. 

سایر وظایف توصیه شده شامل نمونه برداری سریع از مناطق پاکسازی شده توسط مین یابی مکانیکی و دستی، مناطق غیر قابل 
دسترس برای ماشین ها و مسیر های خطرناک و نیز پاکسازی مناطق جنگی و مناطق پر از مهمات خوشه ای است. حیوانات را می 

توان در نقش شناسایی فنی مورد استفاده قرار داد.

حیوانات، به ویژه سگ ها در رد یابی از راه دور بوی مواد منفجره )REST( استفاده شده اند. REST شامل جمع آوری نمونه های 
هوا و گرد و غبار در فیلترها از جاده ها و مناطق مشکوک است. سپس فیلتر ها در یک محیط کنترل شده گذاشته شده که در اختیار 
حیوانات آموزش دیده برای تحلیل بو قرار می گیرند. نمونه ها به چندین حیوان به طور متوالی داده می شود. در صورتی که هیچ یک 
از آنها حضور مین یا بوی مهمات منفجره باقیمانده از جنگ را نشان ندهند، منطقه ای که نمونه از آن برداشته شده است به دیگر به 

عنوان خطرناک طبقه بندی نمی شود.

REST ها عمدتا برای پاکسازی جاده استفاده شده و بیش از یک دهه است که در کشورهایی نظیر افغانستان، آنگوال، موزامبیک و 

سودان استفاده می شود. بیشتر کار های پاکسازی جاده ای در دنیا از REST استفاده می کنند.

چالش اصلی استفاده از REST مشکل ارزیابی کیفیت نمونه ها است و باید اطمینان حاصل کرد که طی انتقال از منطقه نمونه برداری 
به منطقه آنالیز الودگی به فیلتر ها سرایت نکرده است.

ADS نمی تواند جایگزین مین یاب ها باشد با این حالی در صورتی که با سیستم های مکانیزه و دستی استفاده شود ابزاری قوی 

محسوب شده و موجب افزایش بهره وری برنامه های مین زدایی می شود.

سیستم های مکانیزه

طیف وسیعی از سیستم های مکانیزه برای از بین بردن و انهدام مین تولید شده اند. آنها می توانند اجزای مقرون به صرفه در برنامه 
مین زدایی باشند که موجب تسریع پیشرفت سایر تجهیزات از طریق پاکسازی پوشش گیاهی، چاشنی و خرد کردن خاک می شود. 
آنها کارکرد های مهمی در شناسایی فنی دارند و در برخی موارد به عنوان روش پاکسازی اصلی محسوب می شوند. رایج ترین نوع 

ماشین های مورد استفاده در عملیات های مین زدایی مجهز به مین کوب،تیلر و غلطک می باشند.
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استفاده موفق از سیستم های مکانیزه بزرگ تر می تواند اثراتی بر زیر ساخت های پل و جاده داشته باشد. همه سیستم ها نیاز به 
قابلیت دسترسی به قطعات یدکی، ابزار و مهارت های الزم برای استفاده از آنها دارند. نیاز به تریلر و کامیون برای جا به جایی تجهیزات 
مکانیکی سنگین و پشتیبانی لجستیک موجب شده است تا نیاز به سیستم های عملیاتی تشدید شود که بر تصمیمات استفاده از ماشین 

آالت اثر می گذارد.

مین های ضد تانک و مهمات انفجاری بزرگ می توانند موجب آسیب و یا نابودی کامل سنگین ترین و حتی ماشین های مین یابی 
با بهترین محافظت شوند. در طی پیمایش های اولیه، پیمایش انواع مواد منفجره برای تصمیم گیری در خصوص استفاده از ماشین 

ها الزم است.

با توسعه بخش مدرن مبارزه با مین، توجه زیادی به استفاده از ماشین آالت برای اهداف بشر دوستانه شده است. پیشرفت های زیادی 
از اولین سیستم مکانیکی تولید شده در 1942 صورت گرفته است. ماشین های اولیه اغلب بدقواره، نامطمئن و توان کافی را نداشتند 

و نتایج پاکسازی همیشه کم تر از انتظار و خواسته های برنامه های بشر دوستانه مدرن بوده است.

امروزه طیف وسیعی از ماشین های مین یاب موجود می باشند که دارای توان باال بوده و مجهز به سیستم کنترل از راه دور، سیستم 
های موقعیت یابی و کنترلی و بسته های پشتیبانی و خدماتی جامع می باشند. برخی از ماشین ها به صورت انبوه تولید می شوند در 
حالی که سایرین به تعداد محدود تولید شده اند. در برخی موارد، وسایل نقلیه ساختمانی و کشاورزی تغییر یافته و برای پاکسازی مین 

تجهیز شده و از این روی در سرمایه گذاری از حیث قابلیت دسترسی و هزینه کم موجب صرفه جویی می شوند.

سیستم های مکانیزه قادر به شناسایی فنی، تعیین مرز های مناطق خطرناک مشکوک بوده و نقش مهمی در فرایند آزاد سازی زمین 
ایفا می کنند. اعتماد به استفاده از آنها برای پاکسازی تحت شرایط مناسب افزایش یافته است زیرا ابزاری برای کاهش مخاطرات همراه 

با دو روش پاکسازی: مین یاب های دستی و سگ های مین یاب می باشد.

در سال GICHD ،2004 مطالعه تجهیزات پاکسازی مکانیزه مین را منتشر کرد که به بررسی عوامل مؤثر بر کارایی، بهره وری و 
مقرون به صرفگی پرداختند. این مطالعه نشان داد که در شرایط مناسب )نوع تهدید، خاک و توپوگرافی(، ماشین ها را می توان به 

عنوان سیستم پاکسازی مهم استفاده کرد.

یک دهه بعد، اعتماد افزایش پیدا کرده و برخی از برنامه های مبارزه با مین از ماشین ها به عنوان سیستم های پاکسازی اصلی 
استفاده می کنند. IMAS )07.11) آزاد سازی زمین بر لزوم جمع آوری داده های عملکرد طی عملیات فعلی با استفاده از ماشین ها 
برای تولید داده هایی که بر اساس آن تصمیماتی را می توان در مورد زمان و مکان استفاده از ماشین ها در نقش پاکسازی استفاده 

کرد تأکید می کند.
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ماشین های مورد استفاده در مین زدایی را می توان به انواع ماشین هایی تقسیم کرد که برای اهداف زیر طراحی شده اند:

انهدام خطرات	 

آماده سازی زمین و	 

تشخیص خطرات	 

برخی برای برای بیش از یک هدف طراحی می شوند.

بسیاری از ماشین ها نیازمند عاملین انسانی هستند و برای محافظت از ساکنین و تجهیزات در برابر اثرات انهدام طراحی می شوند. 
سایرین از سیستم های کنترل از راه دور برای دور کردن عاملین و شرکت ها از خطر استفاده می کنند.

سیستم های هدفمند شامل مین کوب ها، تیلر ها، ماشین های پاکسازی پوشش گیاهی، سرند و ماشین های دیگر می باشند. سیستم 
های فوق را می توان با لودر ها و بیل مکانیکی تلفیق کرد که برای پاکسازی مواد منفجره در درون منطقه خطرناک و یا در خارج از 

مرز آن مجهز می شوند.

برخی سیستم های مکانیزه همزمان چندین هدف را دنبال می کنند. برای مثال در صورتی که این ابزار طی عملیات مین زدایی به عنوان 
مین کوب استفاده شود می تواند موجب انهدام مین، خارج کردن پوشش گیاهی و شل شدن خاک شود. در صورتی که حتی به یک 
آهن ربا همراه باشد می تواند قطعات فلزی را خارج کرده و اطالعاتی را در مورد مین و الودگی مهمات منفجره باقیمانده از جنگ بدهد.

سنگ شکن مکانیزه و غربال هم زمان
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ماشین های آماده سازی زمین را می توان برای افزایش بازدهی و ایمنی عملیات پاکسازی مین در دیگر تجهیزات پاکسازی استفاده 
کرد. آنها می توانند مناطق را برای عملیات پاکسازی بیشتر با پاکسازی پوشش گیاهی و از بین بردن چاشنی ها و یا شکستن یخ ها 

و سله زمین در شرایط سرد آماده کنند.

ماشین های آماده سازی زمین را می توان به عنوان پیمایش گر فنی برای تشخیص مناطق مشکوک به مین استفاده کرد )معمواًل 
بستگی به این دارد که آیا مین ها منفجر شده اند یا نه(.

اگرچه ماشین های تخصصی زیاد و ابزارهای قابل توجهی برای پاکسازی مکانیزه موجود هستند، با این حال این ماشین ها به ندرت 
قادر به از بین بردن همه انواع مین ها بوده و بعید است که همه مهمات منفجره باقیمانده از جنگ را منهدم کنند. یک رویکرد سیستمی 
نیاز است که در آن ماشین ها با ترکیبی از ابزار، ترکیبی از ماشین های با ابزارهای مختلف و یا روش های ADS و مین یابی دستی 

در مراحل مختلف مبارزه با مین استفاده شوند.

یک عامل مهم هنگام تصمیم گیری در مورد انتخاب ماشین، اثر آنها بر اطالعات و میزان تصمیم گیری در مورد توقف کار های مکانیزه 
است. در برخی از موارد، استفاده محتاطانه تر از ماشین ها و دستگاه ها می تواند برای حفظ الگوی آلودگی مناسب باشد. تعادل بین 
استفاده از ماشین به عنوان ابزار شناسایی فنی و تجهیزات پاکسازی تنها بستگی به سطح اطمینان مربوط به قابلیت های پاکسازی آن 

ندارد بلکه منوط به توانایی آن برای حفظ و ارائه اطالعات می باشد.

دیگر فناوری های مین زدایی

دو فناوری جدید مهم رادار نفوذ به زمین GPR و تشخیص بخارهای انفجاری می باشند.

GPR متشکل از فرستنده ای است که پالس انرژی )و یا موج پیوسته را در دامنه فرکانسی خاص( به زمین ارسال می کند که با یک 

گیرنده ای که سیگنال های راداری منعکس شده از اشیای مدفون را دریافت می کند همراه است. انرژی رادار از زمین عبور کرده و با 
سرعت های مختلف بسته به ماده ای که از درون آن عبور می کند منعکس می شود.

GPR زمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که با یک فلزیاب همراه باشد که امکان تشخیص مین های با پوشش پالستیکی را 

که حاوی اندکی فلز می باشند می دهد. اگرچه فناوری روز به روز پیشرفته تر می شود تغییرات GPR به طور موفقی برای بهبود 
بازدهی مین یاب ها در میادین مین با الودگی فلزی باال استفاده شده و زمان صرف شده در حفاری ناشی از سیگنال های کاذب مثبت 

را کاهش می دهد.
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در تشخیص بخار های انفجاری دو روش اصلی امروزه توسعه یافته است که شامل حسگر های شیمیایی و حشرات است. روشی که 
بیشترین کاربرد و قابلیت را نشان می دهد کراماتوگرافی گازی است. بسیاری از کراماتوگراف های گازی برای شرایط آزمایشگاهی 
مناسب تر از شرایط میدانی هستند، زیرا آنها بزرگ، ظریف و پیچیده هستند و به عرضه ی پیوسته ی الکتریسته و گاز نیاز دارند. این 
سیستم می تواند در درون یک آزمایشگاه سیار قرار داده شود که سپس به میدان مین که در آن نمونه های بخار برای تحلیل وجود 

دارند به خصوص ردیابی از راه دور بوی انفجاری که قبال گفته شد منتقل شود.

آزمایشات تشخیص بوی مواد منفجره با حشراتی نظیر مگس ها و زنبور ها نیز انجام شده است. حشرات را می توان طوری اصالح 
کرد که حساسیت و قابلیت های تشخیص عالی داشته باشند. با این حال اطمینان از این که آنها می توانند به طور مکرر در میادین 

مین استفاده شوند اغلب هنوز اثبات نشده است.

دیگر ابزار های فناوری از جمله پیشرفت های مورد انتظار در تجهیزات حفاظتی، تحقیقات جاری در استفاده از آهنربا های دستی، 
استفاده از هواپیماهای بدون سرنشینUAV برای شناسایی و استفاده از آهن ربا در سیستم های مکانیکی موجود برای کاهش مقدار 

فلزات زمین موجب موجب تسریع پاکسازی زمین و روش های مربوطه می شود.

پاکسازی منطقه ی نبرد

پاکسازی منطقه ی نبرد یک روش پاکسازی کنترل شده و سیستماتیک مهمات باقیمانده از جنگ در نواحی خطرناک مناطق جنگی 
سابق است که گفته می شود در آن مین وجود ندارد. بسیاری از مهمات منفجره باقیمانده از جنگ های یافت شده در هنگام مین یابی 
اقالم کوچکی نظیر ریز بمب ها، نارنجک ها و خمپاره ها می باشند که شلیک شده اند ولی منفجر نشده اند.این ها اغلب توسط مین 
یاب ها پاکسازی می شوند. مهمات منفجر نشده اشاره به مورد های بزرگی نظیرگلوله های توپ، موشک های هدایت شونده و بمب 

های هوا به زمین می باشند. پیچیدگی UXO مستلزم این است که توجه ویژه ای باید به مدیریت BAC و EOD شود.

BAC شامل جست و جوی سطحی یک منطقه ی خاص توسط یک تیمی است که به طور چشمی به بررسی زمین برای یافتن شواهد 

و عالئم خطر می پردازند. همچنین شامل استفاده از روش های مشابه با روش های استفاده شده در عملیات پاکسازی مین است که 
مورد هایی را بر روی زمین و زیر زمین در مناطق مشخص پیدا می کند. در صورتی که مین ها و مهمات باقیمانده از جنگ در یک 
منطقه وجود داشته باشند منطقه اول به صورت خطرناک از نظر مین در نظر گرفته می شود قبل از این که به خطر مهمات منفجره 

باقیمانده از جنگ با استفاده از روش های BAC بعد از ازبین بردن تهدید مین رسیدگی شود.

صدها نوع UXO و مکانیسم های ماسوره ایی وجود دارد. تبدیل شدن به یک تکنسین EOD نیازمند سالها تجربه است.وقتی که 
تکنسین EOD با یک مهمات عمل نکرده مواجه می شود، ابتدا آن را بررسی کرده و سیستم فیوزینگ آن،امکان تله بودن و همچنین 
سیستم فیوز آن را شناسایی کرده وسپس تصمیم می گیرد که آیا دست زدن به آن ایمن است یا نه. UXO معمواًل در محل منهدم می 
شود. اگر امکان انهدام آن به دالیل ایمنی و یا مالحظات زیر ساختی6 و زیست محیطی7 وجود نداشته باشد، روش های خنثی سازی 

یا غیر مسلح کردن قبل از جابجایی آن به منطقه ی دیگر استفاده می شود.
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عملیات های EOD زیر آبی

تعدادی از کشورها تحت تأثیر مین دریایی قدیمی،و مهمات و عمل نکرده در اسکله ها، رودخانه ها، آبهای خشکی و دریاچه ها می 
باشند. تقاضایی برای توسعه ی استانداردها و رهنمود های بین المللی برای تعیین بهترین روش ها در عملیات زیر آبی EOD ارائه 
شده است.این فرایند در حال حاضر استفاده شده و در صورتی که کامل شود می تواند به ایمنی کیفیت و مقرون به صرفگی پاکسازی 

و شناسایی زیر آبی کمک کند.

عالوه بر ابعاد بشر دوستانه، مهمات زیر آبی می توانند مخاطرات امنیتی داشته باشند و یک مانع مهم برای توسعه ی زیر ساخت ها و 
رشد اقتصادی محسوب می شوند. مهمات و مواد منفجره باقیمانده از جنگ ها در صورتی که به مدت زمان طوالنی در آب باشند تجزیه 
شده و ممکن است پایداری خود را از دست بدهند. وقتی مواد سمی خود را آزاد کنند می توانند برای معیشت محلی و نیز زیرساخت ها 
خطرناک باشند. مهمات قرار گرفته در عمق های کمتر ممکن است در نهایت برای تولید بمب های دست ساز )IED( استفاده شوند.

از آنجا که8 استاندارد ها و رهنمود هایی9 برای غواصی نظامی و تجاری از جمله EOD وجود دارد استاندارد EOD زیر آبی بین المللی 
جدید یک مرجع عمومی و یک مخزن دستور العملی و اطالعاتی برای عملیات EOD زیر آبی است.پتانسیل بهبود کارایی و مقرون 
به صرفه گی این بخش با همسو سازی مفاهیم و مفاهیم مبارزه با مین و درس های آموخته شده در رابطه با عملیات EOD زیر 

آبی وجود دارد.

EOD عملیات زیر ابی
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ابعاد قانونی آزاد سازی زمین

تحویل

بعد قانونی و آزاد سازی زمین که بسیاری از عاملین و شرکت ها و مراکز مین زدایی با آن آشنا هستند زمانی حادث می شود که کار 
پاکسازی و شناسایی به اتمام برسد و زمین آماده تحویل به مالکان و کاربران باشد. مجوز تحویل یا تکمیل معمواًل باید تا حد امکان 

شفاف باشد. این گواهی معمواًل شامل موارد زیر است:

موقعیت و محل، نام و هر گونه جزئیات شناسایی سایت.	 

جزئیات مربوط به سازمان هایی که کار آزاد سازی زمین را انجام داده اند.	 

توصیف کلی از کارهای انجام شده )شناسایی، پاکسازی، و غیره( و این که آیا زمین از طریق فرایند حذف، کاهش پاکسازی و یا 	 
ترکیبی از آنها آزاد شده است.

گزارشی در مورد شرایط زمین )از جمله محدودیت عمق و یا نوع ابزار های مربوط به تعریف وظایف(و ایجاد محدودیت هایی که 	 
توسط عاملین و شرکت های آزاد سازی زمین ارائه شده است.

نام و امضای با تاریخ نماینده ی مجاز عامل آزاد سازی زمین.	 

گزارشی در مورد عملیات QA و QC اعمال شده در سایت با توزیعی در مورد بیمه ی ارائه شده توسط آژانس QA/QC خارجی. 	 

نام و امضای با تاریخ نماینده ی آژانس بیمه و کنترل کیفیت.	 

نام و امضای با تاریخ نماینده ی مجاز برای پذیرش آزاد سازی زمین از طرف دولت و یا دیگر مالکین.	 

روش های تحویل و مستند سازی شفاف برای آزاد سازی کارآمد و مطمئن زمین نقشی حیاتی دارند و اغلب نقش مهمی در فرایند 
قراردادی مربوط به پرداخت به ازای کار ایفا می کنند. تحویل یک آستانه ی مهم در انتقال مسئولیت برای زمین بین اپراتور و مالک 

بوده و اغلب روند تشریفات اداری را در رابطه با بیمه ی اپراتور طی می کند.
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تنظیم قرارداد

در سطح جهانی مکانیسم قانونی اصلی برای انجام فعالیت پاکسازی مین از طریق تنظیم قرارداد است یک قرارداد معمواًل یک توافق 
با محدودیت زمانی بین نماینده قرارداد و پیمانکار برای ارائه ی تجهیزات و خدمات خاص است. 3 عضو مهم وجود دارند که منافع 

آنها در قرارداد وجود دارد:

کارفرما    .1

پیمانکار   .2

ذی نفعان.   .3

پیمانکاران معمواًل سازمان های مردم نهاد، شرکت های تجاری، واحد های تجاری مراکز مبارزه با مین ملی هستند. رایج ترین روش 
های مشارکت این افراد از طریق گرندها )قرارداد های غیر رقابتی( و قرارداد های بر اساس فرایند های رقابتی است.

کارفرمایان شامل مراجع ملی مین )NMAA( یا مراکز مبارزه با مین ملی NMAC، آژانس های سازمان ملل، کمک کنندگان و شرکت 
های مهندسی عمران هستند. ذی نفعان شامل همه ی افراد و سازمان هایی هستند که از این قرارداد نفع می برند و در عین حال در 

چارچوب وظایف خود عمل می کنند.

در یک مدل تنظیم قرارداد متداول، کارفرما،قرارداد را برای تجهیزات پاکسازی خاص تنظیم کرده و سپس منطقه ی پاکسازی را برای پیمانکار 
تعیین می کند. پیمانکار هیچ گونه محرک و اختیاری در تغییر منطقه ی پاکسازی ارائه شده به او ندارد و تنها بر اساس ظرفیت او و منطقه ی 
پاکسازی شده به او ارائه می شود. این روش تنظیم قرارداد زمانی مؤثر است که خصوصیات مناطق مین یابی شده مشخص و معین باشد و 

به طور شفاف تعریف شده باشد.

با این حال در بسیاری از موارد، ممکن است مناطق از نظر وجود مین و یا مهمات منفجره باقیمانده از جنگ مشخص نباشند و یا این که به طور 
مبهمی توصیف شده باشند و یا مرز بندی مناطق مشکوک خطرناک تقریبی باشد )SHA(. در این موارد مدیریت داخلی فرایند آزاد سازی زمین 

و تنظیم قرارداد پروژه های شناسایی اغلب ارزش بهتر پول را نشان می دهد.

هدف فرایند آزاد سازی زمین از SHA و CHA با استفاده از کارآمد ترین روش ها است با این حال پر واضح است که در صورتی که 
پیمانکار پول زیادی را از کار پاکسازی بگیرد، اما کمترین نقش را در پاکسازی منطقه داشته باشد، تضاد منافع ایجاد خواهد شد. در 
این موارد مقرون به صرفگی و اطمینان از طریق مکانیسم های قرارداری حاصل می شود که عملیات تصمیم گیری آزاد سازی زمین 

را در یک سازمان طرف قرارداد قید می کند.
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جامعه مبارزه با مین معمواًل ممکن است با مفهوم آزاد سازی مین از طریق ابزار های غیر فنی در قرارداد های مبارزه با مین با چالش 
روبرو باشد. وقتی قرارداد ها درصدد دادن مسئولیت های پیچیده تر تصمیم گیری با استفاده از آزاد سازی زمین به پیمانکار نباشند، 

اصول اساسی و مسئولیت ها باید در یک متن قراردادی قید شود.

اصول مربوط به تعریف نقش ها و مسئولیت های بخش های مختلف و اطمینان از این که هیچ گونه تضاد منافعی ایجاد نمی شود، 
 IMAS 07.20 .باید به عملیات پاکسازی مین تعمیم داده شود که تحت دیگر قرارداد های رسمی نظیر یادداشت تفاهم ایجاد شده اند

دستور العملی را برای تنظیم قرارداد مبارزه با مین ارائه می دهد. 

شیوه ی تنظیم قرارداد مبارزه با مین نقش مهمی در اطمینان از این که فعالیت های آزاد سازی زمین ضروری، کارآمد و مؤثر است 
ایفا می کند.

مسئولیت

رسمی سازی روش های آزاد سازی زمین )تحویل زمین لغو شده یا کاهش یافته که در معرض پاکسازی تا یک عمق خاص قرار 
نگرفته( و تنظیم قرارداد در مورد ظرفیت های مین زدایی موجب افزایش عالقه و افزایش اهمیت مربوط به مسئولیت و بیمه در مبارزه 

با مین شده است.

امکان باقی ماندن یک یا چند مین و یا دیگر مهمات منفجره باقیمانده از جنگ بعد از تحویل یک منطقه ی پاکسازی شده وجود دارد. 
یک مورد ERW ممکن است طی پاکسازی از قلم افتاده باشد و یا زمین ممکن است به طور ناصحیحی توسط شناسایی اشتباهی 
آزاد شده باشد، در نتیجه ممکن است آسیب یا مرگ اتفاق بیفتد. از آنجا که مسئولیت به عدم تبعیت از روش یا سیاست قرار داد و 
موافقت نامه مربوط است، آژانس تنظیم قرارداد و مرکز مبارزه با مین ملی باید سعی کند به مسئولیت قانونی مربوط به آسیب یا مرگ 

در این رابطه پاسخ دهد.

به طور کلی گفته می شود که دولت مسئول ایمنی شهروندانش است. این دولت است که باید مسئله ی کاهش خطرات مهمات منفجره 
باقیمانده از جنگ و مین را در قلمرو خود حل کرده و حوادث مربوط به آن را به حداقل برساند.

در طی فعالیت های مین زدایی، این مسئولیت اغلب به سازمان انجام دهنده ی عملیات محول می شود. اگر دولت استانداردی برای 
حقوق قربانیان و یا سیاستی برای رسیدگی به مخاطرات باقی مانده داشته باشد، این مسئله می تواند مفید باشد )که در IMAS به 
صورت مخاطرات باقی مانده بعد از استفاده از همه ی تالش های منطقی برای خارج کردن و یا انهدام همه ی مین ها و یا خطرات 

ERW از یک منطقه ی خاص تا یک عمق خاص تعریف می شود(.
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رخدادهای تکی معموال بصورت مورد به مورد بررسی میشود و این شواهدی مبنی بر غفلت اپراتور می باشد. در میان جامعه جهانی 
مبارزه با مین معمواًل در خصوص این که بخش یا بخش هایی که باید مسئولیت را هنگام تکمیل شناسایی و پاکسازی بر عهده بگیرند 

و یا منطقه ای که باید به کاربر نهایی تحویل داده شود اختالف نظر وجود دارد.

حتی پاکسازی کامل مطابق با استاندارد های IMAS تا عمقی فراتر از محافظه کارانه ترین ارزیابی مخاطرات نمی تواند این تضمین 
مطلق را بدهد که منطقه کاماًل عاری از مواد منفجره ی خطرناک شده است. IMAS سعی ندارد شرایط قابل تعمیم جهانی را از نظر 
مسئولیت تسریع کند، در عوض دستورالعمل ها و رهنمودهایی را بر اساس تجربه و شواهد موجود ارائه می دهد. کیفیت کار چگونه 
ارزیابی می شود؟ مخاطرات باقی مانده در قانون و استانداردهای ملی چگونه تعریف می شود؟ آیا استاندارد و یا معیار رسمی برای 

تحویل زمین وجود دارد؟

سؤاالت مربوط به مسئولیت پذیری باید توسط دولت، آژانس های تنظیم قرارداد پیمانکاران و ذی نفعان در جوامع تحت تأثیر مبارزه 
با مین قبل از شروع کار در نظر گرفته شده، درک شده و مورد موافقت آنها قرار گیرد. همه ی مراحل در فرایند آزاد سازی زمین باید 
مستند باشند، از جمله تصمیم گیری های انجام شده و این که این تصمیمات بر چه مبنایی بودند. اطالعات باید به طور ایمن برای 

ارجاعات آینده ذخیره شوند.

بیمه

پاکسازی مین نیاز به نیروی کار زیاد داشته و در یک محیط کاماًل خطرناک صورت می گیرد که در آن بیمه برای رسیدگی به مخاطرات 
جانی و مادی حیاتی است. بیمه به صورت یک انتقال برابر مخاطرات زیان حاصل از یک مرجع به مرجع دیگر به ازای پرداخت بیمه 
تعریف می شود. همچنین باید روشی برای حفاظت در برابر عواقب منفی حادثه و یا دیگر زیان های مادی و جسمی نامطلوب ارائه شود.

از همه مهم تر بیمه نباید به صورت ابزاری برای محافظت محض درک شود، بلکه برگشت پذیری برای مشتری محسوب می شود که 
امکان تنظیم مجدد عملیات را برای یک فرد یا دولت نزدیک به آن قبل از هر گونه زیان ارائه می دهد. پوشش موجود برای پرسنل 
پاکسازی شامل مرگ تصادفی، از دست دادن اعضا و یا دیگر شرایط معلولیت دائم با پوشش خدمات تخلیه ای و ترخیص اورژانس 

پزشکی، هزینه های بازگشت به وطن است.

در یک بازار توسعه یافته بیمه های دیگر نیز ممکن است برای رفع مسائل پیمانکاران و کارفرمایان در رابطه با قابلیت دسترسی به 
تجهیزات، اختالل در پروژه، ابعاد مربوط به مشاوره ی فنی و عواقب ناشی از تصادفات و حوادث بعد از کار موجود باشد.10
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پیام های کلیدی

نگرانی زیادی در مورد انفجار های برنامه ریزی نشده ذخائر مهمات وجود دارد که منجر به خسارات شهری و آسیب 	 
به امالک می شود.

دزدی مهمات از ذخائر موجب می شود تا مواد برای تولید بمب های دست ساز آماده باشد.	 

جرقه زنی خودبه خودی ناشی از واکنش های شیمیایی در مهمات قدیمی و یا در حال تخریب در ذخائر یک عامل 	 
اصلی بسیاری از انفجار ها است.

پیشگیری بهتر از درمان است- انهدام ذخائر مازاد و خطرناک مهمات ارزان تر از پرداختن هزینه های پاکسازی و 	 
آسیب ها و تلفات ناشی از رویداد های انفجاری غیر منتظره است.

تالش های بین المللی در حال حاضر بیشتر برای اطمینان از این که مهمات به خوبی مدیریت شده بودند و به طور 	 
مناسب ذخائر شده اند معطوف شده است.

برنامه های ایمنی فیزیکی و مدیریت ذخائر PSSM مدیریت و تسلیحات توجه بیشتری را به خود جلب می کند.	 

برنامه های کمک به کشورها در انهدام ذخائر خطرناک و مازاد در سرتاسر دنیا اجرا می شود.	 

مقدمه

هر کشور عضو کنوانسیون منع مین های ضدنفر )APMBC( ملزم به انهدام همه ی مین های ضدنفر1 ذخیره شده ی خود بوده و آن 
دسته از کشورهای عضو که در موقعیت انجام این کار هستند باید به کشورهای غیر عضو برای انجام این الزام کمک کنند2. کنوانسیون 

مهمات خوشه ای CCM نیز کشورهای عضو را ملزم به نابودی ذخائر مهمات خوشه ای تحت اختیار و کنترل خود می کنند.3

انهدام سالح های ممنوعه مطابق معاهدات بین المللی تنها یکی از عناصر مربوط به فعالیت انهدام ذخائرست؛ این امر شامل حذف 
دیگر تسلیحات و مهمات قدیمی خطرناک و مازاد می باشد.

لزوم مدیریت مناسب مهمات کاماًل شفاف است. جامعه ی بین الملل تالش هایی را در راستای حداقل سازی خطرات ناشی از انفجار 
ناخواسته ی ذخائر مهمات صورت داده، با این حال هنوز این اتفاقات رخ می دهند و هر ساله تلفات جانی بسیاری را به بار می آورند. 

هزاران نفر در طی سال های اخیر به دلیل چنین انفجار هایی جان خود را از دست داده یا معلول شده اند.
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شکل 9          انفجارهای کل سالیانه در ذخائر مهمات 1998 تا 2012

منبع: نظر سنجی تسلیحات کوچک.

انهدام ذخائر

تعریف

IMAS بیان می دارد که اصطالح ذخائر به ذخیره ی انباشته شده ی عظیمی از مهمات منفجره اشاره دارد.4

 انهدام ذخائر مهمات به صورت روش انهدام فیزیکی برای کاهش ذخائر مهمات ملی تعریف می شود.5	 

 دولت یا هر مرجع دیگری که ذخائر مهمات را دارا می باشد باید مواد و مهمات منفجره را به صورت بخشی از فرایند خلع 	 
سالح منهدم کرده و به عنوان یک الزمه ی قانونی با منقضی شدن عمر مفید مهمات و یا به دالیل ایمنی این کار را 

انجام دهد.

IMAS بر انهدام مین های ضدنفر بر اساس ملزومات قانون APMBC و به طور غیر مستقیم ملزومات پروتکل 2 اصالح شده کنوانسیون 

تسلیحات متعارف خاص تأکید دارد. طیف وسیعی از روش ها برای انهدام دیگر ذخائر مهمات مواد منفجره وجود دارد.
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کنوانسیون ها جزئیات انهدام را تعریف نمی کنند. این اصطالح توسط کشورهای عضو تعریف و تفسیر می شود که شامل تعدادی از 
رویکردهای مختلف از جمله جدا و پیاده سازی قطعات، نابود کردن و بازیافت و نیز انهدام فیزیکی است.

گزینه ها و روش هایی برای انهدام

کامل  بودی  نا و  م  نهدا ا تا   OD ز  با م  نهدا ا های  روش  و   OB ده  سا ز  با ندن  ا سوز ز  ا فیزیکی  م  نهدا ا های   روش 
و تا فرایند های صنعتی بسیار پیشرفته متغیر هستند. هزینه ی پاکسازی مین های زمینی6 ضدنفر معمواًل گفته می شود که 2 تا 4 
دالر می باشد که به نوع مین بستگی دارد، در حالی که برخی کشورها رقم های باالتری را گزارش کردند. رقم های کمتر از 1 یورو 

به ازای هر بمب کوچک برای انهدام مهمات خوشه ای گزارش شده است.7

گزینه های موجود برای انهدام )و هزینه های مربوطه( تا حد زیادی بستگی به مقدار مهمات، وضعیت آنها، تاریخچه ی ذخائر و کیفیت 
اطالعات دارد. ذخائر کوچکی از مهماتی که به طور ضعیف ذخیره سازی شده اند و بدون تاریخچه و اطالعات مستند هستند بعید است 

برای پردازش های صنعتی پیشرفته قابل قبول پذیرش شوند.

آماده سازی برای انهدام باز )روآندا(
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دانش  نیازمند   OD باشد.  می  مین ضدنفر(  میلیون  یک  از  )بیش  ذخائر کوچک  انهدام  روش  ترین  ارزان   OD کلی  به طور 
ناشی  نفجاری  ا های  موج  زیرا  باشد،  می  پرسنل  دقیق  نظارت  و  منفجره  مواد  مهندسی  خصوص  در  باالیی  مهارت  و 
ببرد،  بین  از  را  مهمات  ی  همه  تواند  نمی  باشد،  شده  ایجاد  نامناسبی  طور  به  انهدام  های  چاله  که  صورتی  در  انهدام   از 
بلکه فقط آنها را پرت می کند و از این رو نیاز به کار های EOD اضافی در شرایط خطرناک تر دارد )احتمال این که برخی از مواد پرتاب شده 

دارای مهمات عمل نکرده باشد زیاد است(.

ز  ا شده  کنترل  های  سیستم  در  م  نهدا ا نیکی،  مکا جداسازی  که  رد  دا زیادی  یای  مزا صنعتی  مقیاس  در  پاکسازی 
ترین  مهم  مزایاست.  آن  جمله  از  سال  روزه   365 و  روز  شبانه  در  ساعته   24 عملکرد  نایی  توا و  زیستی  محیط  نظر 
ها  هزینه  نیز  و  کمیسیون  و  ز  سا و  ساخت  پروژه،  مدیریت  طراحی،  برای  آن  باالی  عملیاتی  ی  هزینه  آن   عیب 

و زمان زیاد مربوط به بهبودی و بازیابی ناشی از انفجار های ناخواسته است.

هزینه های عملیاتی معمواًل کمتر از OBOD )50 سنت تا 1 دالر( می باشد در حالی که هزینه های نیروی کار در کشورهای توسعه 
یافته باالست که درصد باالیی از هزینه های OBOD را شامل می شود. انهدام صنعتی به طور موفقی در آلبانی انجام شده است و همه 

ی ذخائر مین های ضدنفر در یک کارخانه منهدم شده اند، چرا که همه ی این مین ها در همان کارخانه تولید شده بود.8

با این وجود OBOD می تواند در برخی شرایط یک گزینه ی ارزان بسته به اقتصاد مقیاس باشد. در ایاالت متحده برای مثال هزینه ی 
متوسط OBOD )برای همه ی نوع مهمات( 850 دالر در هر تن است، در حالی که انهدام صنعتی دارای هزینه ی 1180 دالر در هر تن 
است.9 استفاده از ضایعات فلزی یا پسماند های منفجره نیز می تواند تا حدودی به مقرون به صرفگی کمک کند و برخی از مواد منفجره 
می توانند برای صنایع تولید مواد منفجره ی تجاری مناسب باشند. دیگر فلزات )نظیر مس( نیز برای بازار های صنعتی اهمیت دارند.

انهدام باز )روآندا(
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در بسیاری از کشورها توسعه ی مراکز انهدام تخصصی که کشورهای عضو را قادر به انهدام ذخائر به صورت قانونی می کند، فراتر 
 OBOD از منابع قابل دسترس بوده و گزینه ای عملی نیست. عواملی نظیر هزینه، مکان و ایمنی ممکن است به این معنی باشند که
تنها گزینه ی عملی و ممکن است. این نه تنها برای مورد های تحت پوشش کنوانسیون بلکه برای همه ی مهماتی صادق است که 
احتمااًل بیش از حد بعد از عمر مفید خود ذخیره شده اند، حال به دلیل سن خود و یا به دلیل این که دارندگان سالح ها دیگر نیازی 

به استفاده از مهمات ندارند.

آماده سازی برای انهدام: روش های جداسازی قطعات

ممکن است جداسازی یا تجزیه ی قطعات قبل از فرایند انهدام الزم باشد. این مستلزم محدود کردن مقدار مواد منفجره ی موجود 
در مین است که می تواند منهدم شود و حتی طراحی مورد ها یا ملزومات فنی برای اجزای مختلف جهت تفکیک قطعات می باشد.

فناوری های موجود شامل موارد زیر هستند:

جداسازی قطعات بصورت دستی	 

جداسازی و تجزیه ی مکانیکی	 

جداسازی روباتی	 

انجماد	 

برش آبی اره ای	 

ذوب مواد منفجره در مایکروویو.	 

همه ی این روش ها به جابجایی مواد منفجره ی اصلی به مرکز انهدام نهایی نیاز دارند. تصمیم گیری برای استفاده ی هر یک از این 
روش ها بستگی به هزینه، ایمنی و مالحظات زیست محیطی و نوع مهمات مورد انهدام دارد.

جداسازی دستی

این تکنیک مستلزم استفاده از منابع انسانی برای جداسازی مهمات توسط عملیات دستی با استفاده از ابزار های ساده است. مزیت 
آن نیاز به سرمایه ی کم است ولی به نیروی کاری زیادی نیاز دارد که منجر به کاهش بازدهی آن می شود. این روش به استفاده از 

کارکنان با مهارت متوسط که به مدت زمان طوالنی بر روی مواد منفجره متمرکز شوند نیاز دارد.
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تجزیه و جداسازی مکانیکی

سیستم های مکانیکی را می توان برای جداسازی مهمات استفاده کرد. فناوری های مختلف در دسترس شامل جداسازی کامل، غیر 
مسلح کردن و یا تفکیک تنها بخش های منفجره می شود. فنون تجزیه برای بیرون آوردن مواد منفجره قبل از مرحله ی انهدام 

استفاده می شود.

برعکس جداسازی دستی، جداسازی و تجزیه ی مکانیکی دارای نرخ تولید باالیی است. این سیستم کارآمد بوده و نیاز به افراد کمتری 
دارد؛ همچنین از نظر زیست محیطی سازگار و ایمن بوده و این فناوری به راحتی قابل دسترس است. مهم ترین عیب آن هزینه ی 
سرمایه ی اولیه ی باالی آن است. اگر چه هنگام جداسازی ذخائر بزرگ تر این گزینه می تواند اقتصاد مقیاس باالتری داشته باشد. 

فرایند تجزیه ممکن است در طی فرآوری مخاطرات انفجار را به همراه داشته باشد. 

جداسازی روباتی

ینه  هز ما  ا ست،  ا نیکی  مکا زی  سا ا جد با  به  مشا یب  معا و  یا  ا مز ی  ا ر ا د تی  با و ر ت  ما تو ا م  تما زی  سا ا جد  سیستم 
ی سرمایه ی اولیه ی آن بسیار بیشتر است. این سیستم از نظر اقتصادی برای مقادیر زیاد مهمات کارآمد و مقرون به صرفه است.

کرایوفکچر )انجماد(

انجماد، اقالم مهمات را به قطعات کوچک طوری که بتوان از طریق روش های انهدام اشتعالی آنها را فراوری کرد تقسیم می کند. 
این روش شامل استفاده از نیتروژن مایع برای شکننده کردن و منجمد سازی پوشش مهمات تا دمای 130 درجه می باشد. سپس 
مهمات با استفاده از روش فشار یا برش مکانیکی از بین می روند. سیستم پاکسازی انجمادی هنوز به مرحله ی بلوغ خود نرسیده 
است. اصول عملیات این مشابه با شکستن کرایوژنیک یا یخی است به جز این که در این روش مواد منفجره تحت نیتروژن مایع قرار 

می گیرد تا خارج کردن آن ساده باشد.

کرایوفکچر یا انجماد تکنیکی ایمن از نظر زیست محیطی بوده و نیاز کمی به کارکنان دارد. همچنین می تواند برای همه نوع مهمات 
مواد منفجره استفاده شود و نیاز کمی به پیش آماده سازی مهمات دارد. در این روش هیچ گونه پسماندهای ثانویه وجود ندارد که این 

موجب کاهش هزینه های ازبین بردن آن ها در پایان می شود. در اصطالح مالی راه اندازی این مورد به هزینه ی کمتری نیاز دارد.

برش آبی- سنباده ای

برش آبی- سنباده ای )HAC( از آب و مواد ساینده در فشار های متغیر از 240 تا 1000 بار برای برش مهمات باز استفاده می کند. 
دو روش مجزا شامل حباب سازی و تزریق مستقیم می شود )گزینه ی مطلوب به دالیل ایمنی(.
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سیستم های HAC به نیروی کار انسانی کمتری نیاز دارد و می توان با آنها طیف وسیعی از مهمات هدف را خنثی کرد. ایمنی انفجاری 
سیستم های HAC به خوبی اثبات شده و روشی مقرون به صرفه در مقایسه با دیگر روش ها می باشد.

یکی از معایب اصلی آن نیاز به سرمایه ی اولیه ی باال برای زیر ساخت است. همچنین این سیستم ها ممکن است تولید فاضالب 
آلوده کنند که نیاز به یک سیستم فیلترسازی پیشرفته برای پاکسازی آن وجود دارد. از حیث عملیات پس از فراوری، مقدار مواد 
منفجره ی آنها حساس به شن بوده و نیاز به احتیاط کامل در هنگام فراوری و یا خنثی سازی جهت اجتناب از انهدام غیر عمدی است. 

ذوب در مایکروویو

این فناوری در آمریکا در حال توسعه است و از مایکروویو برای گرمادهی و ذوب مواد منفجره ی TNT استفاده می شود. این روش 
سریع و پاک است ولی عیب مهم آن عدم کنترل حرارتی است که منجر به ایجاد تشکیل نقاط داغ شده و ممکن است موجب انفجار 
ماده شود. همچنین این روش نسبت به سیستم های ذوب بخار از نظر انرژی مقرون به صرفه بوده و موجب بهبود ارزش مواد انفجاری 

بهبودی شده می شود. کارهایی برای توسعه ی آن در حال انجام است ولی هنوز به روشی عملی تبدیل نشده است.

دپوی دریایی و لندفیل

دپو مهمات و مواد منفجره در اعماق دریا در پاسخ به نگرانی های محیطی امروزه منع قانونی دارد. قرار دادن این مورد ها در مکان 
های لندفیل نیز به دالیل مشابهی منع شده است. هر دو روش امروزه به عنوان روش های غیر قابل قبول از نظر زیست محیطی 

معرفی شده اند.

مزایای شروع زود هنگام

مزایای هزینه ی قابل توجهی با شروع زود هنگام فعالیت های انهدام مهمات وجود دارد.روش های پیشرفته ی پاکسازی امکان بازیافت 
بسیاری از پسماند ها و ضایعات را در اختیار گذاشته که می توان از فروش آنها و یا استفاده از فلزات نادر آنها درآمد زایی کرد. وقتی 
ذخائر نابود شده و یا کاهش یابند اغلب صرفه جویی در هزینه ی ذخائر می شود و همچنین وقتی مخاطرات مواد انفجار ناخواسته 

کاهش می یابد نگرانی های ذهنی نیز کاهش می یابد.

هزینه ی نسبی مدیریت ایمن ذخایر در مقایسه با هزینه های مربوط به تلفات انسانی آسیب به امالک و عملیات پاکسازی بعد از 
انفجار ناخواسته حداقل است.

شناسایی، ثبت اطالعات و تهیه ی گزارش

شفافیت برنامه های انهدام یک شاخص مهم ایمنی و اعتماد سازی است. سازمان های بین المللی، سفرای ملی، رسانه ها و سازمان 
های مردم نهاد اغلب شاهد فرایند های انهدام بوده و دسترسی به اطالعات انهدام در خصوص مین های ضدنفر و مهمات خوشه ای 

دارند. طوری که آنها می توانند تأیید کننده ی انهدام ذخائر باشند. 
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مالحظات زیست محیطی

برخی از نگرانی ها در مورد انهدام انواع خاصی از مهمات در فرآیند انهدام باز چه توسط کشورهای دارنده ی ذخائر مهمات و چه توسط 
کشورهای بالقوه ای که حساس به قوانین بین المللی محیطی و ملی می باشند ابراز شده است.

مین های ضدنفر PFM-1 قابل کارگذاری از راه دور دارای کلرید هیدروژن می باشند که انهدام باز آن می تواند منجر به آلودگی زیست 
محیطی غیر قابل قبولی شود. یک راه حل انهدام بسته در یک اتاقک کنترل آلودگی است، زیرا این نوع مین را نمی توان جدا سازی 

کرد. همین واکنش را می توان با یک سری از مهمات خاص انجام داد. 

عرفًا سازمان های نظامی مسئول انهدام مهمات با استفاده از روش های OBOD هستند. اگر چه شرکت های مدنی از انهدام صنعتی 
استفاده می کنند، در حالی که کار های پس از جنگ در عراق و افغانستان و همچنین پشتیبانی از کشورهای عضو CCM که توسط 

سازمانهای مردم نهاد ارائه شده است موجب ابهام در این تفاوت شده است.

قابلیت دسترسی به نیروی انسانی ماهر نیز اثر قابل توجهی بر گزینه های موجود برای انهدام وجود دارد. روش های خاص منجر به 
تولید ضایعات خطرناک یا ویژه می شوند که مستلزم انهدام و یا دفن به شکل ایمن از نظر محیط زیست است. یک شرکت متخصص 

بازیافت و یا دفن محیط زیستی می تواند این کار را انجام دهد.

در اروپا برخی از کشورها OBOD همه ی مهمات را منع کردند، مگر این که هیچ گونه روش دیگری وجود نداشته باشد و این روش 
توجیه ایمنی هم داشته باشد. این موجب ایجاد یک سری مراکز انهدام گسترده شده که بر اساس بازیابی و پاکسازی طیف وسیعی از 

مهمات به مقدار زیاد برای به صرفه گی از نظر اقتصادی می باشد.

تحقیقات در زمینه ی اثرات زیست محیطی OBOD هنوز در حال انجام است شواهد علمی مبرهن نشان می دهند که OBOD انواع 
خاصی از مهمات ممکن است هیچ تهدیدی برای محیط زیست نداشته باشد. OBOD یک روش انهدام مطمئن برای ذخائر مهمات 

بوده و ممکن است مناسب ترین گزینه در مناطقی که مراکز انهدام صنعتی وجود دارد یا تعداد آنها کم است تلقی شود.
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تعیین روش و تکنولوژی مناسب برای انهدام ذخائر مهمات

IMAS بیان می دارد که امکان ارائه ی یک راه حل کلی برای انهدام مهمات وجود ندارد. انتخاب مناسب ترین تکنولوژی و یا روش 

توسط یک کشور بستگی به منابع موجود شرایط طبیعی و فیزیکی، مقدار مهمات، ظرفیت و توانایی ملی و قوانین محیط زیستی و 
مواد منفجره دارد.

پایداری در ذخائر و تجزیه یا سرعت تخریب مقدار مواد منفجره بر درجه ی ضرورت انهدام، نوع حمل و نقل که به طور ایمن استفاده 
شود و روش انهدام اثر دارد.

IMAS بیان می دارد که اگر چه ذخائر مین ضدنفر از حیث وضع و مقدار مواد انفجاری خالص نسبتًا کوچک هستند اما مقدار آنها زیاد 
بوده و انهدام ذخائر یک عملیات لجستیک پیچیده است.10

انهدام ذخائری مین های ضدنفر

در 17 آگوست 2000 گروه همکاری بین آژانسی سازمان ملل در خصوص مبارزه با مین موافقت کرد که انهدام ذخائر مین به طور 
رسمی به عنوان پنجمین اصل مبارزه با مین در نظر گرفته می شود. بر همین اساس IMAS توسعه یافته تحت آژانس های سازمان 
 )E-MINE( ملل به انهدام ذخائر نیز رسیدگی می کند. بعالوه بخش انهدام ذخائر شبکه ی اطالعات مین الکترونیکی سازمان ملل
یک نقطه ی مرجع محکم می باشد که حاوی مقاالت فنی دستور العمل های سیاستی، درس های فراگرفته شده، و دیگر اطالعات 

مناسب در خصوص انهدام ذخائر مین است. 

سازمان ملل مسئول کلی تشویق و پشتیبانی از مدیریت کارآمد برنامه های انهدام ذخائر است. بر اساس برنامه ی توسعه ی سازمان 
 GICHD .از آن پشتیبانی می کند UNDP انهدام ذخائر باید بخشی از هر برنامه ی مبارزه با مین یکپارچه باشد که )UNDP( ملل

همچنین کمک های فنی را برای انهدام ذخائر مهمات برای کشورهایی که آن را درخواست می کنند ارائه می کند.

از حیث انهدام ذخائر مهمات، مین های ضدنفر تفاوتی با دیگر انواع مهمات ندارند.آنها دارای سیستم های فیوزینگ )و مواد انفجاری 
زیاد می باشند طوری که خطرات انفجار در هنگام حمل و نقل ذخیره، ترابری و انهدام وجود دارد. به همین دلیل IMAS توصیه می 

کند انهدام ذخائر مین های ضدنفر بایدبه صورت جداگانه صورت نگیرد.11

یک عامل مؤثر در تعیین روش انهدام ذخائر مین ضدنفر اقتصاد مقیاس است. هر چه تعداد مین های ضدنفری که نیاز به انهدام دارند 
بیشتر باشد اقتصاد مقیاس بیشتر بوده و طیف وسیعی از گزینه های فناوری قابل دسترس خواهد بود. مسئوالن ملی ممکن است 
بخواهند تا انهدام مین ضدنفر را به صورت منطقه ای انجام دهند و یا این که دیگر مهمات را در برنامه های انهدام برای دستیابی به 

اقتصاد مقیاس در دستور کار قرار دهند.
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انهدام ذخائر مهمات خوشه ای

طیف وسیعی از روش ها برای انهدام عملی ذخائر مهمات خوشه ای ارائه شده اند که از انهدام باز تا انهدام بسته، جداسازی قطعات، 
انجماد و جمع اوری مواد منفجره است.

انهدام باز

تکنیک های انهدام باز می تواند یک راه حل عملی برای نابودی مهمات خوشه ای در کشورهای خاص باشند. این مسئله در مواردی 
صادق است که تعداد مهمات محدود باشد و هیچ گونه پایگاه صنعتی برای روش های دیگر انهدام وجود نداشته باشد.

محاسبه  و  دقیق  یابی  موقعیت  است.  ای الزم  مهمات خوشه  مقیاس  بزرگ  انهدام  نابودی  برای  کلی  به طور  باز  انهدام 
مهمات  ناقص  نهدام  ا است.  الزم  مکمل  های  هزینه  و  منفجره  مواد  ی  همه  نهدام  ا ز  ا اطمینان  برای  نیز  هزینه   ی 

و مواد منفجره می تواند منجر به پراکندگی و انتشار قطعات مواد منفجره در محیط شود.

انهدام بسته

دو تکنیک برای انهدام بسته به طور موفق برای انهدام مهمات خوشه ای استفاده می شوند: انهدام عمیق زیر زمینی در نروژ و انهدام 
در اتاقک های انهدام بسته.

سوزاندن بسته

مهمات خوشه ای کامل را نمی توان سوزاند، بلکه اجزای مواد منفجره ی آنها بعد از تجزیه نیز باقی می ماند. پیش تیمار می تواند 
شامل خارج کردن فیوز ها از مهمات کوچک که بعد از ان فیوز ها را می توان سوزاند، خارج کردن یا به هم ریختگی مخروط های 
چاشنی ها و در رابطه با مهمات خوشه ای پرتاب شده توسط راکت، تجزیه ی موتور راکت به بخش های مناسب برای سوزاندن است.

سوزاندن بسته به زباله  سوزهای پسماند انفجاری بسیار مخصوصی به همراه سیستم های کنترل آلودگی نیاز دارد تا از انتشار گازهای 
سمی جلوگیری شود.
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جداسازی قطعات

جداسازی مهمات خوشه ای در دو سطح امکان پذیر است: استخراج مواد منفجره از بدنه و جدا سازی مواد منفجره از هم

استخراج مواد منفجره از جای دان یا محفظه اصلی می تواند در بازیافت مواد مفید باشد. این به کاهش مخاطرات ایجاد ترکش و پرتاب 
شدن در طی انهدام باز کمک می کند. جداسازی مواد منفجره می تواند فرصت های بیشتری را برای بازیافت فلزات در اختیار بگذارد 

)نظیر مس از کالهک های خرج گود( و موجب افزایش گزینه های بازیابی نهایی اجزای انرژی زا و ساکن می شود.

جدا سازی راه حل کاملی برای تخریب و انهدام مهمات خوشه ای نیست زیرا اجزا و مواد منفجره نیاز به فراوری بیشتری بعد از جداسازی 
قطعات دارد. این فراوری شامل استفاده از روش های دیگر نظیر سوزاندن در محیط بسته و یا انجماد است.

انجماد

این تکنیک به طور گسترده ای برای خنثی سازی مهمات کوچک نظیر نارنجک های M42 .M46 و m77 که توسط مهمات خوشه ای 
توپخانه ای ایجاد می شوند استفاده می شود. فیوز های نارنجک قبل از این که نارنجک ها از حمام نیتروژن مایع عبور کنند و ساختار 
های آنها شکننده شود، به طور مکانیکی بریده می شوند. سپس خرد می شوند تا مواد انفجاری آنها بیرون بیاید و سپس تحت شعله در 
یک محیط بسته قرار می گیرند تا مواد انفجاری آن سوزانده شود. سپس مواد فلزی آن به عناصر آهن و غیر آهنی تفکیک می شوند.

جمع آوری اجزای مهمات خوشه ای

یک ماشین برش واقع در پشت خاکریزها یا دیواره های حفاظتی برای خنثی سازی استفاده می شود. این ماشین به طور ایمن مهمات 
را بریده و از این روی امکان بازیافت مواد منفجره و شاسی فلز را به صورت آهن قراضه می دهد. مواد منفجره ساچمه دار توسط فرایند 

مورد استفاده برای عملیات EOD جمع آوری می شوند که می تواند مزیتی برای پاکسازی مین در اختیار بگذارد.
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ابزار شناسایی مهمات خوشه ای

ابزار شناسایی مهمات خوشه ای GICHD- که یک سیستم وب محوری است که امکان شناسایی مهمات خوشه ای را می 
دهد- از طریق این ابزار کشورها می توانند به آسانی این موضوع را ارزیابی کنند که آیا آنها سالح هایی دارند که به صورت 

مهمات خوشه ای منع شده توسط CCM طبقه بندی می شوند.

ابزار CM ID یک پایگاه  داده ها قابل دسترس و به آسانی قابل جستجو را با استفاده از جهت یابی گرافیکی برای شناسایی مهمات خوشه ای بر 
اساس مقوله سالح ارائه می کند. این ابزار انواع و مجموعه ای از مهمات خوشه ای و مواد منفجره نشان داده و از این روی به شناسایی بقای 
بمب های کوچک و مهمات خوشه ای نظیر روبان نایلون، چتر نجات و قطعات فلزی کمک می کند. در عین حال در این پایگاه  داده ها، یک سری 

تصاویر از الگو های پرتاب بسیاری از انواع مهمات خوشه ای می دهد.

http://cmid.gichd.org :CM ID لینک ابزار

 تالش های بین المللی آینده

بهبود ایمنی ذخائر مهمات در سرتاسر دنیا مستلزم تالش های مصمم برای آموزش مالکان ذخائر مهمات جهت ایجاد رژیم های 
مدیریت ایمنی مؤثر مهمات است.

صفحه جست و جو: ابزار ID )شناسایی( مهمات خوشه ای



164 | فصل 6

اقدامات پیشگیرانه

آموزش نیروی کار محلی برای حفاظت مؤثر از ذخائر مهمات از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اگرچه تالش های فوری بیشتر بر 
ایمن سازی ذخائر و مراکزی که قبال وجود دارند تأکید دارند، نیرو های کار محلی آموزش هایی را به منظور جلوگیری از تخریب 

بیشتر ذخائر می بینند.

هزینه صرف شده در خصوص پیشگیری از انفجار ذخائر بزرگ مهمات چندین برابر کم تر از هزینه صرف شده برای پاکسازی پس از 
انفجار است. هزینه های پولی شامل هزینه های بعد از انفجار مهیب، هزینه تلفات جانبی، تخریب، جا به جایی تجهیزات و ساختمان 

ها است.

مراکز انهدام سیار

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، یک شیوه مقرون به صرفه به منظور نابودی مهمات مازاد و مهماتی که خطرناک می باشند، 
استفاده از مراکز انهدام سیار و مخصوص است. چندین مراکز و تجهیزات در بازار وجود دارند. این می تواند یک جایگزین بهتر برای 

انهدام همه مورد ها توسط OBOD با ایمنی بهتر، آثار زیست محیطی و هزینه کم تر باشد.

لجستیک ها، بازیافت و بازیابی هزینه 

برنامه های مؤثر و کارآمد برای ایجاد درآمدزایی )نظیر درآمد حاصل از مواد بهبودی شده یا بازیابی شده( امکان انجام کار های بیشتری 
را می دهد. بازیابی اقالم و موادی که می توانند فروخته شوند یکی از این منابع درآمدی است. یک سیستم بازیافت موفق برای اجزا 

را می توان برای اطمینان از حداکثر سود ایجاد کرد.

ASM مدیریت ایمنی مهمات

PSSM به صورت فرایند ASM

مدیریت ذخائر و امنیت فیزیکی PSSM اصطالحی است که توسط آژانس کاهش تهدید دفاعی امریکا DTRA برای توصیف برنامه 
های ایمن سازی تسلیحات و ذخائر مهمات در سرتاسر دنیا ایجاد شده است. اصطالح مدیریت ایمنی مهمات ASM برای آن دسته از 

عناصر PSSM در خصوص اقدامات ویژه برای بهبود شرایط ایمنی، امنیت و ذخیره انباشت مهمات استفاده می شود.
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حوادث و عوامل

در سال 2008، انفجاراتی در آلبانی، بلغارستان، ایران، عراق، اوکراین و ازبکستان منجر به صدها تلفات جانی شده و پخش شدن مهمات 
در چندین کیلومتر مربع اراضی ایمن شد.12 ارقام ارائه شده توسط مطالعه ارتش های کوچک نشان می دهد که میانگین 2.5 انفجار 

معمات در هر ماه اتفاق افتاده و این که تعداد انفجار های برنامه ریزی نشده و غیره منتظره در حال افزایش است.13

این مسئله به طور ویژه در کشورهایی مهم است که قوانین اساسی در خصوص مدیریت ایمنی مهمات از حیث شرایط مهمات و ذخیره 
و ذخائر آن رعایت نمی شود.

متداول ترین عامل انفجار های غیر منتظره جرقه ناشی از سیگار کشیدن، اشتعال پوشش گیاهی خشک توسط آفتاب، غفلت و طیف 
وسیعی از عوامل دیگر است. در صورتی که امکان وجود مواد قابل اشتعال نیز وجود داشته باشد امکان توسعه اتش سوزی و غیر قابل 

کنترل بودن آن افزایش می یابد.

همه مهمات تحت تأثیر آتش سوزی قرار می گیرند، ولی اقالم با قدمت بیش از 20 سال بسیار حساس می باشند به خصوص مهمات 
حاوی باروت. با افزایش عمر مفید، باروت به تدریج ماده تثبیت کننده کارگذاشته شده در هنگام تولید تمام شده و در بسیاری از موارد 
منجر به خودجرقه زنی و آتش سوزی نیتروسلولز درون باورت می شود. در صورتی که باروت در معرض آتش قرار بگیرد به آسانی 

منفجر می شود.

تعریف مدیریت ایمنی مهمات

مدیریت ایمنی مهمات شامل ارزیابی مهمات و مراکز و نیز توسعه روش ها و عملیات برای اطمینان از ایمنی و امنیت آنها، بی خطر 
بودن برای افراد، دارایی و محیط زیست می باشد.

ASM کارآمد با مدیریت ذخایر و انبارهای مهمات برای اطمینان از ذخیره، انتقال و انهدام و بازیابی ایمن حاصل می شود. این خود 

در بر گیرنده مهمات برای اطمینان از ذخیره چرخشی آنها و استفاده در زمان مناسب است طور یکه این مهمات هرگز ناپایدار نشوند و 
تجهیزات و مراکز ذخائر مهمات ایمن باشند و مطابق با استانداردها باشند. این اطمینان حاصل می شود که مهمات خطرناک تفکیک 

شده و قبل از خطرناک شدن منهدم می شوند.

هم چنین ASM این اطمینان را به وجود می آورد که همه اقدامات در خصوص مهمات بر اساس قوانین و مقررات بوده و توسط افراد 
ذی صالح و ماهر انجام می شود. یک بخش مهم ASM، مدیریت انبار است تا اطیمنان حاصل شود که امکان ایجاد و توسعه آتش 

سوزی وجود ندارد.
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مخاطرات مواد منفجره

دو مخاطره مهم ناشی از ذخیره غیرایمن مهمات وجود دارد: ریسک برای مردم و ریسک برای محیط زیست مجاور ذخائر مهمات 
.)ASAs(

مهمات داخل ASAs ها می توانند در معرض سرقت تروریست ها و سایر گروه های جنایی قرار گیرند. غیر نظامیان در کشورهای در 
حال توسعه نیز می توانند اقدام به سرقت مهمات از ASAs کرده و از فروش فلزات قراضه و مواد انفجاری درآمدزایی کنند. خطرات 

ذاتی ناشی از ذخائر مهمات و مواد منفجره می تواند به طور معنی داری با مدیریت صحیح مهمات و ASA کاهش یابد.

مهمات طوری طراحی می شوند که در هنگام استفاده تا حد ممکن کشنده باشند و در زمان ذخائر تا حد ممکن ایمن باشند ولی با این 
حال دارای ترکیبات بسیار حساس و واکنش زا است. سطح ریسک مربوط به مهمات بستگی به شرایط مهمات، مهارت پرسنل مسئول، 

سیستم های مدیریتی و زیر ساخت های ذخائر و محیط اطراف دارد.

اطمینان از ایمنی مهمات مستلزم این است که به طور مناسب تولید، تست و بازرسی شود، عمر قفسه ای یا عمر مفید مناسب داشته 
باشد و با سایر موارد مناسب ذخیره شود )بر اساس قوانین ترکیب سازگاری(.

مسائل امنیتی و مخاطرات تکثیر

مهمات باید در یک مرکز امن و ایمن انبار شود. سرقت مهمات برای سود آوری و یا اهداف غیر مجاز یک مسئله مهم است به خصوص 
در مناطقی که میزان جرم و جنایت باالست و یا در مناطقی که گروه های تروریستی فعالیت می کنند.

اقدامات کمک به امنیت مهمات شامل موارد زیر است:

 بازرسی مداوم و کنترل ذخائر به خصوص اقالم جذاب نظیر چاشنی، نارنجک ها، سیستم های تسلیحاتی کامل و ماده 	 
منفجره فله ایی.

ایمن سازی ساختمان ها و سایت ها تا حد ممکن، کنترل دسترسی و حفظ نیروهای گارد و حفاظت مؤثر.	 

عوامل زیست محیطی مؤثر بر مهمات

مهمات به دماهای بسیار سرد یا گرم، تغییرات سریع دمایی، شوک / ضربه فیزیکی، میزان باالی اشعه های الکترومغناطیسی، رطوبت 
و آسیب های ناشی از کرم ها حساس است.
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برای خنثی سازی و کاهش اثرات زیست محیطی مواد منفجره و مهمات، آن را باید در مکان های خشک، با تهویه مناسب و تا حد 
ممکن خنک و یا عاری از تغییرات دمایی متوالی قرار داده شده و در برابر نور خورشید مستقیم و ارتعاش و ضربه قرار نگیرند.

برخی مواد مورد استفاده در مواد منفجره و مهمات، رطوبت را جذب و حفظ می کنند که این موجب کاهش عملکرد مواد منفجره 
می شود. در صورتی که بلور ها و کریستال های مواد منفجره حساس بین فیوز و بدنه اصلی مهمات تشکیل شوند، جا به جایی آنها 

خطرناک خواهد بود.

باران، رطوبت و نم می تواند آسیب قابل توجهی را به مهمات و مواد منفجره در کوتاه مدت وارد کند. تمام تالش برای خشک سازی 
شرایط باید طی ذخیره و انتقال صورت گیرد. تهویه مناسب ذخائر مهمات و مواد منفجره به خنک نگه داشتن آنها و جلوگیری از 

تصعید کمک می کند.

روش های پیشگیری

راه حل هایی برای مسائل مربوط به ذخیره مهمات وجود دارد. مطمئن ترین و کارآمدترین روش ایمن سازی ذخائر و آموزش مالکان 
مهمات در خصوص شیوه مدیریت ایمن، کارآمد و مؤثر آن است. بدین ترتیب می توان اطمینان حاصل کرد که مواد منفجره و مهمات 

موجود به شکل مناسب و بر اساس مراکز و شرایط موجود کشورهای میزبان و همکار انبار و محافظت می شوند.

ذخائر مهمات )سودان جنوبی(
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یک برنامه ساده را می توان دنبال کرد که نیاز به مداخله کم تر متخصصان خارجی و سرمایه کم تر داشته باشد و در عین حال از 
نیروی کار محلی موجود استفاده می کند.

بازرسی مهمات برای اطمینان از این که جا به جایی آنها ایمن باشد، و نابود سازی مهمات غیر ایمن؛	 

دور کردن مهمات از مناطق مسکونی و یا حتی مناطق غیر مسکونی.	 

ساخت انبار هایی با بهترین استانداردهای عملی در شرایط محلی.	 

 معرفی رژیم مدیریت کارآمد و مطمئن مدیریت مهمات برای اطمینان از این که مهمات خطرناک به شکل کنترل شده منهدم 	 
شده اند و این که مهمات باقی مانده در بهترین مکان ذخائر شده اند.

اطمینان از این که همه کارگران آموزش کافی برای مدیریت مهمات را دیده باشند.	 

 دنبال کردن و رعایت مراحل بازرسی به طور مداوم، جا به جا کردن و چرخاندن مهمات و منهدم کردن مهمات قبل از خطرناک 	 
شدن آنها.

 اطمینان از این که هنگام بررسی عدم ایمنی اقالم، همه شرایط مربوط به عمر مفید، انبار کردن و تاریخ مصرف، شرایط 	 
هواشناسی و غیره در نظر گرفته شده باشد.

بهبود مداوم مراکز و تجهیزات در صورت داشتن زمان و منبع کافی.	 

 دست یابی به استانداردهای قابل قبول و بین المللی مدیریت مهمات بر اساس روش ها و استانداردهای شناخته شده نظیر 	 
.ITAG رهنمودهای فنی بین المللی مهمات

ابزار مدیریت ایمنی مهمات

برای این که ذخائر مهمات در سرتاسر دنیا ایمن تر شوند، روش های بسیاری وجود دارند که باید استفاده شوند. بسیاری از روش 
ها و اقدامات مربوط به ایمنی مهمات در دستور العمل فنی بین المللی مهمات دیده می شوند. IATG تحت شرایطی که بودجه، 
مراکز و مهارت کافی با استاندارد باال وجود داشته باشد بیشترین کاربرد را دارد. اجرا و پیاده سازی این روش ها هزینه بردار است.

مجموعه ابزار GICHD ASM حاوی دستورالعمل ها و رهنمودهایی در خصوص شیوه استفاده از این استانداردها با کمترین 
هزینه ممکن است. این ابزار دارای دستورالعمل ها و رهنمودهایی در خصوص اقداماتی است که موجب افزایش ایمنی شده 

و در عین حال هزینه نیروی کار و حمل و نقل کم تری دارند: استفاده از این معیارها بهتر از انجام ندادن هیچ کاری است.15
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بخش اصلی ایمنی مهمات، امنیت آنهاست. یک سری معیارها در این مجموعه ابزار وجود دارد که حفاظت کم هزینه ای را 
ممکن می کند، اگرچه این معیارها موقت بوده و یک راه حل کلی نمی باشند. IATG جزییاتی را در مورد هدف این کار ارائه 
می دهد- منابع دیگر اطالعات امنیت وجود دارد که هنگام بهبود امنیت بلند مدت ذخائر مهمات می توان به آنها مراجعه کرد.

عالوه بر ریسک انفجارات درون ذخائر و ذخیره گاه ها، نگرانی اصلی مهمات باقیمانده از جنگ یا مهمات ذخائر شده ای است که مورد 
سرقت گروه های خرابکار و تروریستی قرار می گیرد.

جمع آوری و نابودی همه UXO و AXO ها اهمیت دارد حتی اگر مورد نتواند نقش خود را به خوبی ایفا کند، هنوز امکان استفاده از 
آن در یک سالح دیگر و یا به صورت جزیی از IED وجود دارد. این مجموعه ابزار طیف وسیعی از اقدامات الزم برای رفع نیاز های 

خود را پوشش می دهد.

ASM صفحه جستجوی برای مرحله 1 ابزار
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پیام های کلیدی

آموزش مخاطرات مین و مهمات باقیمانده از جنگ )MRE( و ارتباط جامعه برای برنامه ریزی، پیاده سازی، نظارت و 	 
ارزیابی مبارزه با مین الزم است.

MRE در صدد تشویق تغییرات رفتاری و بهبود رفتارهای ایمن است.	 

تیم های MRE/ همبستگی  محلی می توانند "چشم و گوش" مبارزه با مین در نظر گرفته شوند.	 

IMAS همبستگی  محلی را به عنوان اصل راهبردی مبارزه با مین طبقه بندی می کند.	 

تحلیل جنسیت باید بخش اساسی پروژه های MRE باشد و از این روی اطمینان حاصل شود که مواد و روش ها 	 
جنسیت-محور بوده و این که همه گروه های سنی و جنسی به شکلی مؤثر و کارآمد هدف گذاری شده و استفاده 

می شوند.

MRE چیست؟

تعریف

IMAS 12.10، آموزش مخاطرات مین و مهمات باقیمانده از جنگ را به صورت فعالیتی تعریف می کند که هدف آن کاهش مخاطرات 

مرگ و میر و آسیب های ناشی از مین و مهمات منفجره باقیمانده از جنگ )از جمله مهمات منفجر نشده( با افزایش آگاهی و ترویج 
و ارتقاءی رفتار ایمنی است. این فعالیت ها شامل تبادل اطالعات با جوامع در معرض خطر انتشار پیام های ایمنی به گروه های هدف 

و پشتیبانی از مدیریت مخاطرات جامعه و مشارکت آن در مبارزه با مین است.1

IMAS 12.10 هم چنین بیان می دارد که هدف MRE کاهش مخاطرات تا سطحی است که افراد به طور ایمن زندگی کنند و محیطی 

داشته باشند که در آن توسعه اقتصادی و اجتماعی عاری از محدودیت های ناشی از آلودگی انجام شود.

الزم به ذکر است که اگرچه این رشته MRE نامیده می شود، ولی هدف آن پیش گیری از آسیب های وارده به غیر نظامیان ناشی از 
همه نوع مهمات منفجره از جمله مهمات خوشه ای و بمب های عمل نکرده است.
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:MRE اهداف اصلی

کاهش مرگ و میر و مصدومیت های ناشی از مهمات منفجره باقیمانده از جنگ/ مین ها	 

کاهش اثرات اجتماعی و اقتصادی مهمات منفجره باقیمانده از جنگ/مین ها	 

توسعه پشتیبانی	 

تعدادی از عاملین و شرکت ها مبارزه با مین دیگر از MRE برای توصیف این فعالیت ها استفاده نمی کنند. برای مثال، به طور کلی 
خشونت مسلحانه و به خصوص تسلیحات سبک و کوچک، خطرات اصلی را در بسیاری از جوامع به بار می آورند؛ با این حال چندین 
اپراتورMRE را با اصطالحاتی نظیر ارزیابی مخاطرات تسلیحات متعارف و آموزش مخاطرات جایگزین کرده اند. این فصل ضمن 

استفاده از اصطالح MRE به بررسی این پیشرفت ها که در IMAS 12.10 تعریف شده است می پردازد.

عناصر کلیدی

انتشار پیام های ایمنی

 هدف اصلی پیام های ایمنی به حداقل رساندن آسیب های ناشی از مین و مهمات منفجره باقیمانده از جنگ و مرگ و میر های 
مربوطه در میان جوامع در معرض خطر از طریق افزایش آگاهی و ارتقاء و ترویج رفتار ایمن است. پیام های ایمنی MRE را می توان 
به چندین طریق منتشر کرد از جمله ارتباطات بین فردی، رسانه های جمعی )تلویزیون رادیو و روزنامه، تئاتر ( نقش آفرینی و غیره...

MRE در مدرسه )سودان جنوبی(  
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ارتباطات از طریق کانال های ارتباط عمومی و جمعی از رایج ترین و عملی ترین ابزارهای انتشار اطالعات ایمنی در شرایط اضطراری 
و پس از جنگ می باشد. کتابچه ی MRE اضطراری یونیسف یک مرجع مفید برای معرفی در شرایط اضطراری و اورژانسی است.2

انتشار پیام های ایمنی در بسیاری از شرایط با ثبات تر غالبًا به عنوان بخشی از راهبرد کاهش مخاطرات جامع درون یک برنامه ی 
مهمات منفجره باقیمانده از جنگ یا مین محسوب می شود. مثال هایی شامل مین یا تلفیق پیام های ایمنی در برنامه های درسی 
مدرسه و پیام های اجتماعی از جمله توسعه ی شبکه های داوطلبانه ی اجتماعی است. راهبردهای همکار به همکار و کودک به کودک 

نیز از شیوه های دیگری می باشد که از این طریق پیام های ایمنی منتشر می شود.

مدیریت اطالعات

جمع آوری و تحلیل اطالعات یک جنبه مهم از فعالیت های MRE است. طیف وسیعی از اطالعات به طور رایج در طی فعالیت های 
MRE به اشتراک گذاشته می شوند، از جمله موارد مربوط به خطرات مهمات منفجره باقیمانده از جنگ و مین مشکوک و قطعی، داده 

های مربوط به قربانیان و حوادث )زمان ثبت، مکان و فعالیت در زمان حادثه یا تصادف( راهبندان و یا اثرات ناشی از آلودگی کمک 
به قربانیان و غیره....

برای اطمینان از این که نیاز های مختلف و مجزا و اولویت های زنان دختران، پسران و مردان شناسایی و تأیید می شود جمع آوری 
و تحلیل همه ی داده های جداگانه ی جنسی و سنی SADD الزم است. تحلیل داده ها یک بعد مهم از چرخه مدیریت پروژه است. 
یافته های حاصل از تحلیل ها باید برنامه ریزی آینده اطالعاتی را روشن کند، طوری که بتوان برنامه ها و راهبرد ها را اصالح کرد و 

یا درس هایی را آموخت. مدیریت اطالعات برای اهداف نظارت و ارزیابی نیز ضروری است.

همبستگی محلی

حق دستیابی به اطالعات به موقع و صحیح در مورد مخاطرات مهمات منفجره باقیمانده از جنگ و مین توسط توسط جوامع در معرض 
مخاطرات یک اصل اساسی MRE می باشد؛ اما MRE موارد بیشتری را در نظر گرفته است. این اصل از توجه تنها به افزایش آگاهی 
به درک واقعیت هایی که پیش روی جوامع در معرض خطر هستند و دلیل اساسی مبنی بر مشارکت زنان، دختران،پسران و مردان 
در رویدارد های مهمات منفجره باقیمانده از جنگ و مین که چرا آنها در معرض این خطرات قرار می گیرند را مد نظر قرار می دهد.

یک بعد کلیدی MRE، تشویق به تغییرات رفتاری و ارتقاء رفتار ایمن است. مشارکت فعال زنان، دختران، پسران و مردان در معرض 
مخاطرات در این فرایند پیش شرط شناسایی صحیح نیاز ها، اولویت ها و مواجهه ی آنها است.تأکید اصلی بر تبادل اطالعات، جمع 
آوری اطالعات الزم برای درک شرایطی که پیش روی جوامع متاثر قرار دارد و ارائه ی اطالعات کافی به آنها برای کاهش مخاطراتی 

که با آن مواجه می باشند است.
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تبادل اطالعات پیش شرط درک اولویت های جامعه و آگاهی از شیوه ی در معرض قرار گرفتن جوامع در برابر آلودگی ناشی از مین و 
مهمات منفجره باقیمانده از جنگ برای سازمان های عملیاتی می باشد. همچنین این مسئله برای اطمینان از این که جوامع برنامه های 
سازمانی را درک می  کنند و هدف فعالیت های اجرا شده در جامعه بدست می  آید مهم است. این فرایند معمواًل با همبستگی محلی 

ارتباط دارد وارتباط تنگاتنگی با MRE دارد.

IMAS 04.10 همبستگی محلی را به صورت "ارتباط با مردان، زنان در جوامع متأثر از مین /مهمات منفجره باقیمانده از جنگ برای تبادل 

اطالعات در خصوص وجود و اثر مین ها و مهمات منفجره باقیمانده از جنگ، ایجاد ارتباطی گزارشی با برنامه های مبارزه با مین و توسعه 
ی راهبرد های کاهش مخاطرات تعریف می کند. هدف همبستگی محلی حصول اطمینان از این است که نیاز ها و اولویت های مختلف 
جامعه در رأس برنامه ریزی، اجرا و نظارت مبارزه با مین قرار بگیرد.IMAS 3 با تشخیص اهمیت آن، همبستگی محلی را به عنوان یک اصل 

راهبردی در مبارزه با مین در نظر می گیرد.

MRE در بافت کنوانسیون

مطابق کنوانسیون ممنوعیت مین زمینی ضدنفر )APMBC( کشورهای عضو باید مساعدت و همکاری برای آگاهی از مین را ارائه 
دهند. ماده ی 6 از APMBC در خصوص مساعدت و همکاری بین المللی بیان می دارد که کشورهای عضو می توانند درخواست 
مساعدت برای برنامه های ملی مین زدایی به منظور تعیین فعالیت های آگاهی از مین برای کاهش وقوع مرگ و میر و آسیب های 

ناشی از مین کنند.4

تیم همبستگی محلی )سودان جنوبی(
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برنامه عملیاتی کارتاگنا 2010-2014: اتمام رنج ناشی از مین های ضدنفر در برگیرنده ی یک سری از نکات عملیاتی است که به 
MRE اشاره می کند. نکته عملیاتی 19 به طور اخص بر کاهش مخاطرات مین تأکید دارد: ارائه ی برنامه های آموزش و کاهش 

مخاطرات مین به صورت بخشی از فعالیت های کاهش و ارزیابی مخاطرات جوامع بیشترین مخاطرات می باشند که این برنامه ها 
جنسیت و سن محور و مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی هستند و در عین حال نیاز های جوامع متأثر از مین را در نظر گرفته 

و در فعالیت های مبارزه با مین فعلی به خصوص جمع آوری داده، پاکسازی و کمک به قربانیان تلفیق شده است.5

کنوانسیون مهمات خوشه ای )CCM( اصطالح آموزش کاهش مخاطرات را به جای MRE به کار گرفته است. عنوان ماده 4 "پاکسازی 
و انهدام مهمات خوشه ایی باقیمانده و کاهش مخاطرات است". ماده 4 بیان می دارد که برای رعایت ملزومات پاکسازی کشورهای 
عضو باید در اسرع وقت یک سری از اقدامات از جمله آموزش کاهش مخاطرات را برای اطمینان از افزایش آگاهی میان غیر نظامیانی 

انجام دهند که در داخل و یا اطراف مناطق آلوده به مهمات خوشه ای و در معرض بقایای این مهمات زندگی می کنند.6

می  استناد  مخاطرات  کاهش  آموزش  به  که  است  عملیاتی  نکته  چندین  شامل   2014 -2010 وینتیان  عملیاتی  برنامه 
برنامه های آموزش  ارائه ی  تأکید می کند: توسعه و  بر آموزش کاهش مخاطرات  17 به طور خاصی   کند. نکته عملیاتی 
معرض  در  که  جوامعی  در  و  های خطرپذیر  رفتار  برای  هایی  جایگزین  ارائه ی  و  پیشگیری  بر  که  مخاطرات  کاهش  و 
نظر  در  ا  ر درگیر  مع  جوا های  نیاز  ید  با مخاطرات  آموزش  های  برنامه  رد.  دا تأکید  باشند  می  مخاطرات  بیشترین 
نظارت  قربانیان  با  مساعدت  های  فعالیت  و  بوده  المللی  بین  استانداردهای  با  مطابق  باشند،  محور  و جنس   بگیرند، سن 
و پاکسازی را شامل شوند. فعالیت های کاهش مخاطرات باید در صورت امکان در برنامه های درسی مدارس،برنامه های اجتماعی 

و کمپین های اطالعات عمومی تلفیق شوند. افزایش آگاهی در مقیاس وسیع باید در شرایط پس از جنگ در دستور کار قرار گیرد.7

پروتکل CCW 5 تصریح می کند که طرفین قرارداد باید همه ی احتیاطات ممکن را در قلمرو تحت کنترل خویش که تحت تأثیر مهمات 
منفجره باقیمانده از جنگ قرار دارد از جمله هشدار ها و آموزش مخاطرات برای جمعیت غیر نظامی را در دستور کار خود قرار دهند.8

MRE مدیریت چرخه پروژه ی

پروژه ی MRE همانند دیگر پروژه ها باید همه ی مراحل مدیریت چرخه پروژه را در نظر بگیرد.
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شکل 10         مدیریت چرخه پروژه

ارزيابى نياز

پياده سازى 
و نظارت پروژه

ارزيابى

طراحى و برنامه 
ريزى پروژه

ذى نفعان

نياز هاى جديد

اطالعات در 
مورد مزاياى واقعى 

حاصل شده

اطالعات در 
مورد عملكرد

درس هاى فراگرفته شده

مزايا

ارزیابی نیاز ها

 نخسین گام چرخه ی مدیریت پروژه ارزیابی نیاز، شناسایی و درک قابلیت ها، نیاز ها، اولویت ها و آسیب پذیری زنان، دختران، پسران 
و مردان است. الزم به ذکر است که هر ارزیابی نیاز باید شفاف باشد و به شکل مشارکتی پیاده شود و نتایج با ذی نفعان به اشتراک 
گذاشته شود. اگر چه ارزیابی نیاز، اولین گام مهم است، با این حال نباید تنها به عنوان فعالیت یکباره در نظر گرفته شود، بلکه باید به 

صورت منظم انجام شود و بخشی از فعالیت های نظارت دائمی باشد. 
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زنان، دختران، پسران و مردان به طور متفاوتی تحت تأثیر مین ها و مهمات منفجره باقیمانده از جنگ به دلیل نقش های خاص 
جنسیتی و مسئولیت هایی که در جامعه دارند قرار می گیرد. ضروری است که ارزیابی نیاز شامل همه ی گروه های سنی و جنسی 
در جامعه ی باشد. اطالعات جمع آوری شده به خوبی گویای واقعیت است. در برخی از شرایط استفاده از تیم های یک دست زن به 

منظور دستیابی به زنان تحت تأثیر مین الزم است.

تشخیص مسائل مربوط به تنوع به طور کلی مهم است و اطمینان از این که افراد از فرهنگ های اقتصادی اجتماعی مختلف، اشخاص 
معلول و خانوار های که سرپرست آنها زن است، در نظر گرفته شود مهم است. جوامع متشکل از طیف وسیعی از گروه های متنوع 
افراد است. روابط قدرتی عمیق در ساختار و فرایندهای تصمیم گیری آنها اثر دارد. سن، جنس، قبیله، نژاد و جایگاه اجتماعی اقتصادی 

و مذهب از معدود عوامل مهمی هستند که بر روابط قدرت در جوامع اثر دارند.

برنامه ریزی

 مرحله ی برنامه ریزی بر اساس یافته های تحلیل داده های ارزیابی نیاز تنظیم می شود. پروژه ها باید طوری طراحی و برنامه ریزی 
شوند که به نیاز های افراد پاسخ دهند و در عین حال مزایایی را برای ذی نفعان داشته باشند. برنامه ریزی پیش شرط اجرای موفق 
بوده و باید بر اساس ارزیابی مداوم نیاز های افراد باشد. تحلیل همه ی داده های جمع آوری شده در ارزیابی نیاز ها باید انجام شود. 
یافته های تحلیل جنسیت اطالعاتی را در مورد فرایند برنامه ریزی به ما می دهد تا اطمینان حاصل شود که پروژه در پاسخ به نیاز ها، 

اولویت ها وآسیب پذیری ها مؤثر عمل کرده است.

برنامه ریزی در بافت MRE در چندین سطوح اتفاق می افتد که همراه با برنامه ها و راهبردهای مختلفی از جمله MRE طرح های 
عملیاتی، طرح های کاری و طرح های اجتماعی است.

توسعه ی پیام های ایمنی

ط  تبا ر ا ری  ا برقر هبرد  ا ر کند  می  توصیه   IMAS12.10  . د ر ا د ر  ا قر  MRE ویکرد  ر رأس  ر  د یمنی  ا های  م   پیا
و انتشار پیام توسعه یابد و این راهبرد شامل موارد زیر است:

رسیدگی به رفتار های مخاطره آمیز؛	 

گروه های هدف؛	 

پیام های ایمنی؛	 

کانال های ارتباطی؛ و 	 

ابزارهای انتشار.	 
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پیام ها باید بر اساس الگو های مواجهه ی در برابر مخاطرات، نیازها و اولویت های گروه های هدف تنظیم شود. طراحی و تنظیم پیام 
ها باید مطابق با یافته های ارزیابی نیاز و تحلیل داده های حوادث باشد. پیام ها اطالعات و هرگونه نماد باید حساس به کالس سنی 

و جنسی باشد و از نظر فرهنگی زبانی و اجتماعی مناسب باشد.

اطمینان از این که آزمون میدانی پیام های ایمنی و اطالعات مربوطه با یک گروه نمونه که معرف کل ذی نفعان و بهره برداران است از 
اهمیت زیادی برخوردار می باشد.آزمون یا تست میدانی اغلب منجر به تغییرات و سازگاری هایی در اطالعات و پیام های ایمنی می شود.

اجرای فعالیت ها

MRE در همه ی مراحل چرخه ی حیات برنامه ی مبارزه با مین پیاده می شود: جنگ/اورژانسی، ثبات، بازسازی، توسعه کمکی و 

توسعه. در شرایط اورژانسی به طور کلی MRE بر افزایش آگاهی مربوط به مخاطرات جدید ناشی از مهمات منفجره باقیمانده از جنگ 
و مین متمرکز بوده و بر رفتار ایمنی تأکید دارد.

در مراحل بعدی چرخه ی حیات، تأکید MRE بیشتر بر جمع آوری اطالعات اجتماعی در مورد اهداف خاصی است که زنان، مردان، 
دختران و پسران در معرض آن قرار دارند. سپس این فعالیت ها در راس اطالعات قرار گرفته و مطابق با الگو های رفتاری شناسایی 

شده میزان مواجهه در برابر مخاطرات و نیاز ها خواهد بود.

MRE عمدتًا در برنامه های درسی مدارس در کشورهایی که با مسائل قابل توجه مین و مهمات منفجره باقیمانده از جنگ مواجهه 

هستند گنجانده می شود. این یک شیوه ی کارآمد برای دستیابی به کودکان مدرسه است. در چندین کشور متأثر از مین و مهمات 
منفجره باقیمانده از جنگ، بسیاری از کودکان فرصتی برای رفتن به مدرسه ندارند. رویکرد کودک به کودک که در آن کودکی که به 

مدرسه نمی رود توسط دوستان خود اطالع رسانی می شود که معمواًل در یک سری از برنامه ها اجرا خواهد شد.

کاربرد اصول پایداری و مالکیت ملی به این معنی است که توسعه ی ظرفیت نقش مهمی در همه ی پروژه های مالی ایفا می کند. 
NMAA/ توسعه ی ظرفیت می تواند در سطوح و اهداف مختلف اتفاق بیفتد. از جمله کارکنان ملی، ذی نفعان، سازمان های ملی

MAC و وزارت خانه های دولتی.
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بسیاری از عاملین و شرکت ها دارای ساختار های داوطلبانه ی مناسب می باشند که موجب آن زنان و مردان در جوامع تحت تأثیر 
مین به عنوان نقاط کانونی MRE در جامعه در نظر گرفته می شوند. شبکه های داوطلبانه عمدتًا برای تقویت مالکیت و ظرفیت جامعه 

برای اجرای فعالیت ها به شکل پایدار توسعه یافته اند.

همچنین MRE نقش مهمی در کشورهایی ایفا می کند که در آن همه ی مناطق خطرناک پاکسازی شده اند تا از حوادث ناشی از 
آلودگی مهمات منفجره باقیمانده از جنگ و مین های باقی مانده جلوگیری به عمل آید.9

نظارت و ارزیابی

نظارت باید یک فعالیت مداوم در کل چرخه پروژه ی MRE باشد که به موجب آن فعالیت ها با برنامه ها و راهبردهای توسعه یافته در 
مرحله ی برنامه ریزی مقایسه و نظارت می شوند تا اطمینان حاصل شود که پروژه در مسیر صحیحی قرار دارد و خروجی های مورد 
انتظار را به دست می دهد. فعالیت ها پایش می شوند تا اطمینان حاصل شود که پروژه مزایای مورد نیاز را داشته و به طور صحیح و 

کارآمد به نیاز های پیمایش شده در ارزیابی نیاز ها پاسخ می دهد.

نظارت معمواًل به طور درون و برون سازمانی اتفاق می افتد. NMAA/MAC به طور کلی مسئول ارزیابی های کیفیت خارجی است 
که به موجب آن یک سری بازبینی ها را انجام داده و تیم های MRE را در شرایط میدانی همراهی می کند تا اطمینان حاصل شود 

که فعالیت ها بر اساس استانداردهای مورد نیاز می باشد. 10

نظرسنجی های KAPB به طور مکرر در پروژه های MRE انجام می شود. یافته های حاصل از نظر سنجی های KAPB به طراحی و هدف 
یابی بهتر فعالیت های MRE برای گروه های سنی جنسی مختلف کمک می کند. نظر سنجی های KAPB معیاری مناسب و مفید تلقی 
می شود که می توان داده های بعدی را بر اساس آنها اندازه گیری و نتایج را تعیین کرد. نظر سنجی های KAPB اغلب نقش مهمی در 

فعالیت های ارزیابی اثر قبلی و بعدی ایفا می کنند.

به طور کلی نظارت بر فعالیت ها و سطح خروجی تأکید دارد )تعداد جلسات MRE، تعداد زنان،دختران،پسران و مردان هدف، نوع تحویل و غیره(. 
و هدف آن پاسخ به این سؤال است که آیا کار را به درستی انجام می دهیم؟ از سوی دیگر هدف ارزیابی ها بیشتر تأکید بر عملکرد، برآیند و اثر 
می باشد و در صدد پاسخ دادن به این سؤال است که آیا کار را به درستی انجام می دهیم؟ آیا می توانیم تفاوت ایجاد کنیم؟ ارزیابی ها ممکن است 
در هر مرحله از پروژه انجام شوند و تنها در انتها انجام نمی شوند. IMAS 12.10 چهار دلیل را برای انجام ارزیابی پروژه ی MRE بیان می کند:

بهبود عملکرد؛	 

بهبود پاسخ گویی؛	 

بهبود ارتباط میان ذی نفعان؛ و	 

بهبود یادگیری و توانمندسازی.	 
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مزایای نظارت و ارزیابی بستگی به شیوه ی پاسخ سازمان ها به یافته ها و نتایج دارد. در صورت نیاز فعالیت ها، اقدامات راهبرد ها و 
پروژه های آینده باید بر همین اساس تنظیم شود. حلقه ی بازخورد نظارت و ارزیابی مهم ترین محرک و عامل در بهبود پیوسته ی 

برنامه و پروژه ی MRE است.

نقش همبستگی محلی و MRE در مبارزه با مین

 اگر چه همبستگی محلی و MRE از بخش های الینفک و اساسی در مبارزه با مین می باشند آنها یک مرکز پشتیبانی مهم برای 
تعدادی از فعالیت های مبارزه با مین هستند. تیم های MRE و همبستگی محلی چشم و گوش های مبارزه با مین محسوب می شوند. 
آنها در به اشتراک گذاری عملیات و اعتماد سازی سازمان های مبارزه با مین، جوامع متأثر از مین و ذی نفعان دیگر نقش حیاتی دارند.

تیم های هموزن جنسیتی موجب تسهیل دسترسی به همه ی گروه های جنسی شده و سازمان ها را قادر به انجام فعالیت های دیگر 
/MRE به شکل انحصاری مشارکتی کرده و در نهایت منجر به ایجاد نتایج مردم محور مؤثر و پایدار می گردد. پشتیبانی از تیم های

همبستگی محلی شامل موارد ذیل است ولی تنها محدود به آنها نیست:

MRE )افغانستان(
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)BAC( پاکسازی مناطق نبرد/EOD مین زدایی، امحاء مهمات منفجره

پیش از پاکسازی، شناسایی:

شناسایی و ثبت مناطق خطرناک مشکوک و یا قطعی.	 

انجام مشاوره با زنان، مردان، پسران، و دختران در جوامع متأثر.	 

انجام ارزیابی اثر پیش از پیمایش و پاکسازی برای شناسایی نیازها و اولویت ها.	 

تسهیل اولویت بندی وظایف.	 

در هنگام پاکسازی و شناسایی:

 به اشتراک گذاری اطالعات و جوامع در خصوص برنامه های پاکسازی و شناسایی اهمیت احترام و آگاهی از مرز ها و حصار ها.	 

پس از پاکسازی و شناسایی:

تسهیل تحویل اراضی آزاد شده.	 

 اطالع رسانی به زنان، دختران، پسران و مردان در مورد مناطق پاکسازی شده و مناطقی که خطرناک مانده اند از جمله مرز 	 
مناطق پاکسازی شده و پاکسازی نشده.

انجام ارزیابی اثر پیش از پاکسازی و شناسایی برای تعیین این که نتایج پیش بینی شده حاصل شده باشد.	 

به اشتراک گذاری نتایج ارزیابی اثر با جوامع.	 

انهدام ذخائر مهمات

اعتماد سازی میان جوامع محلی، مقامات و سازمان های مبارزه با مین.	 

کمک به قربانیان

کمک به جمع آوری داده های قربانیان مهمات منفجره باقیمانده از جنگ و مین یا سیستم های نظارتی.	 

 شناسایی ظرفیت های ملی و محلی برای کمک به قربانیان و این که تحت چه شرایطی این کمک ها قابل دسترس است.	 

ارائه ی اطالعات دقیق در مورد قابلیت دسترسی به کمک ها و شیوه ی جلب کمک ها به قربانیان.	 
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همبستگی با مراکز توانبخشی جسمانی برای اطمینان از ارائه کمک.	 

 	.MRE تشویق اشتغال نجات یافتگان و قربانیان، در صورت امکان و تناسب، مثل تسهیل کننده های

تحویل MRE اضطراری به جوامع متأثر از حوادث اخیر	 

طرفداری

 افزایش آگاهی بومی و ملی مبارزه با مین، به خصوص در بافت هایی که مین زدایی و فعالیت های پیمایشی هنوز به دالیل 	 
سیاسی/ امنیتی عملی نیستند

 ارتقاء قانون بشردوستانه بین المللی.	 

 طرفداری و افزایش آگاهی مربوط به حقوق قربانیان مین و افراد معلول در سطح گسترده تر.	 
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پیام های کلیدی

قانون بین الملل حقوق بشر تعاریف قربانیان را شامل می شود.	 

کمک به قربانیان شامل کمک های درمانی در زمان اضطراری و فعلی، توانبخشی، پشتیبانی روانی، توانمند سازی 	 
اقتصادی، آموزش های خاص و چارچوب های سیاسی و قانونی مؤثر است.

مسئولیت برای مساعدت به قربانیان در یک کشور تحت تأثیر مین معمواًل بر عهده ی وزارت امور اجتماعی و درمان 	 
یا سازمان های حقوق بشر ملی است.

 سازمان های مبارزه با مین دارای نقش پشتیبانی از طریق جمع آوری و انتشار داده ها، حمایت 	 
و هماهنگی می باشد.

مقدمه

کمک به قربانیان و بازماندگان یک سیستم تسلیحاتی خاص یا مساعدت قربانی، یک مفهوم نسبتاً جدید می باشد. ابتدا در متن حقوقی 
کنوانسیون منع مین های ضدنفر APMBC( 1997(1 مشخص شد، اولین پیمان کنترل تسلیحات یا خلع سالح چند جانبه در تاریخ 
است که مفادی را برای قربانیان یک سالح خاص ارائه می کند. بعد از اجرایی شدن کنوانسیون، مفهوم فوق تغییرات زیادی کرد. با 
توجه به این که ملزومات کمک به قربانیان اخیراً در پروتکل 5 کنوانسیون تسلیحات متعارف خاص و در کنوانسیون مهمات خوشه ای 

)MCC( قید شده، یک رویکرد یکنواخت در حال حاضر در خصوص مفهوم کمک به قربانی وجود دارد.

جامعه بین الملل در حال حاضر تعریف واضحی از این که قربانی چه کسی است و یا چه چیزی است دارد. این مسئله به 
خوبی پذیرفته شده که کمک به قربانیان شامل طیف وسیعی از فعالیت ها است. به عالوه، این مسئله مشخص شده که اگرچه 
پاکسازی مین و کمک به قربانیان هر دو ابعادی از مبارزه با مین می باشند، تفاوت هایی درآن چه در دست یابی به وضعیت 
نهایی هر کدام نقش دارد دیده می شود. بر خالف مین زدایی بشر دوستانه که در اواسط دهه 1990 میالدی به عنوان یک 
رشته جدید ظاهر شد، کمک به قربانیان مطابق با استانداردها و سایر مظاهر حرفه ای، بخشی از ابعاد گسترده تر نظیر حقوق 
مراقبت های درمانی، معلولیت و حقوق بشر را شامل می شود. این خود معانی مهمی برای مسئولیت های کمک به قربانیان دارد.

186 | فصل 8



قربانی کیست؟

کشورهای عضو APMBC می دانند که قربانیان مین های زمینی افرادی می باشند که به طور فردی یا جمعی از آسیب های فیزیکی 
و روانی، زیان های اقتصادی و یا ضایع شدن حقوق اساسی آنها از طریق فعل یا ترک فعل مربوط به استفاده از مین رنج برده اند.2 این 
رویکرد کلی اشاره به این دارد که اگرچه قربانی ممکن است زن، دختر، پسر یا مردی باشد که مستقیماً تحت تأثیر مین یا سایر مهمات 

باقیمانده از جنگ قرار می گیرد، قربانی می تواند شامل عضو خانواده فرد متأثر، کل خانواده یا جامعه باشد.

یک رویکرد کلی مشابه تعریف قربانی در CCM 2008 پذیرفته شده که قربانیان مهمات خوشه ای را به صورت همه افرادی که کشته 
شده و یا آسیب جسمی روانی، اقتصادی، انزوای اجتماعی دیده اند و حقوق اساسی آنها به دلیل استفاده از مهمات خوشه ای ضایع شده 

از جمله افرادی که مستقیمًا تحت تأثیر مهمات خوشه ای بوده اند یا خانواده و جامعه متأثر از بمب های خوشه ای تعریف می کند.3

طرفین معظمین معاهدتین در پروتکل کمک به قربانیان CCW 2008 پذیرفته اند که مهمات باقیمانده از جنگ نه تنها بر افراد در 
معرض آن، بلکه بر خانواده و جامعه آنها اثر می گذارد.

 یک رویکرد گسترده به تعریف قربانی، طیف کاملی از قربانیان ناشی از مین های زمینی و سایر مهمات باقیمانده از جنگ را در نظر 
می گیرد. با این وجود، توجه بیشتری بر ارائه خدمات به افرادی است که مستقیما تحت تأثیر مین ها و سایر مهمات باقیمانده از 
جنگ قرار گرفته اند. این افراد دارای نیاز اورژانسی و خدمات درمانی پیوسته، توان بخشی، پشتیبانی روانی، توانمند سازی اقتصادی، 
آموزش انحصاری و چارچوب سیاسی و قانونی برای تضمین حقوق برای مشارکت در زمینه های مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی 

و فرهنگی جامعه آنها می باشند.

 هدف نهایی مشارکت برابر با سایرین نشان می دهد که اصطالح بازمانده را می توان به صورت زنان، دختران، پسران و مردانی که 
آسیب دیده و یا به دلیل تماس با مین یا دیگر مهمات باقیمانده از جنگ معلول شده اند تعریف کرد. با این حال، اصطالح قربانی را 
می توان برای اجتناب از ابهام با سایر ملزومات قانونی استفاده کرد با توجه به این که این اصطالح بیشتر در متون حقوقی دیده می 

شود. به عالوه، جامعه بین الملل، قربانی را فراتر از افراد تعریف می کند. 
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افراد آسیب دیده با مین یا سایر مهمات باقیمانده از جنگ نیاز به طیف وسیعی از مساعدت ها و کمک های سن و جنس محور از 
جمله مراقبت های اورژانسی و پیوسته، توانبخشی، پشتیبانی روانی، توانمند سازی اقتصادی، آموزش منحصر به فرد و چارچوب قانونی 
و سیاسی مؤثر دارند. یک سانحه با مین یا خطرات منفجره دیگر می تواند موجب طیف وسیعی از صدمات برای فرد شود، از جمله 
نقص عضو، آسیب به شکم، سینه و نخاع، آسیب بینایی و شنوایی، زخم، و یا ضربه روانی کمتر مشهود. قربانیان اغلب به معلولیت 

مادام العمر دچار می شوند.

آسیب های وارده بر افراد ناشی از مین ها و دیگر مهمات باقیمانده از جنگ مستلزم توجه پزشکی فوری و مناسب می باشند. مراقبت 
های پزشکی اضطراری و مداوم شامل کمک های اولیه، تخلیه اضطراری و مراقبت های پزشکی از جمله جراحی، تزریق خون، مدیریت 
درد و خدمات درمانی و بهداشتی دیگر می باشند. ارائه مراقبت های درمانی و اضطراری مناسب و یا نبود آن می تواند اثر عمیقی بر 
بهبودی و بازیابی بلند مدت و کوتاه مدت داشته باشد و این یکی از عوامل مؤثر بر نرخ مرگ و میر است. در واقع بسیاری از کشورها 

فاقد کارکنان ماهر، دارو، منابع خون، تجهیزات و زیر ساخت های کافی برای ارائه ی پاسخ مناسب به آسیب های دلخراش  هستند.

مرکز توانبخشی )افغانستان(
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بازمانده ها ممکن است هم چنین به توانبخشی از جمله ارائه خدمات درمانی و توانبخشی فیزیکی و عرضه، نگه داری و آموزش استفاده 
از خدمات کمکی نظیر پروتز ها، ارتز، کمک های پیاده روی و ویلچر نیاز داشته باشند. توانبخشی فیزیکی و جسمی بر کمک به بهبودی 

فرد یا بهبود توانایی جسمی او با حرکت فیزیکی به عنوان هدف اصلی تأکید دارد.

خدمات توانبخشی باید رویکردی چند رشته ای را اجرا کند که در بر گیرنده تیمی همکار است از جمله پزشک، فیزیوتراپیست، متخصص 
پروتز، اُرتاسازی، درمانگر شغلی، مددکار اجتماعی و سایر متخصصان مربوطه. این تیم باید دارای متخصصان مرد و زن باشد، زیرا در 

بسیاری از کشورها ویزیت شدن زنان و دختران توسط مردان و برعکس مناسب نیست.

جتماعی  ا ثرات  ا است،  وحشتناک  غلب  ا جنگ  ز  ا نده  قیما با مهمات  یر  سا و  مین  ز  ا ناشی  جسمی  های  زخم  گرچه   ا
و روانی آن نیز باال است. مشکالت در روابط و فعالیت های روزانه می تواند قابل توجه باشد و بازمانده ممکن است با انگ، رد و 
بیکاری اجتماعی مواجه شود. این اثرات منفی بر بازمانده ها به طرق مختلف اثر دارند. پسران و دختران ممکن است به دلیل حادثه از 
مدرسه محروم شوند و ازدوج آنها در ادامه زندگی با مشکل مواجه شود. بزرگساالنی که دیگر قادر به درآمد زایی برای خانواده نیستند، 

افسرده و نامید می شوند.

 زنان و مردان معلول در صورتی که توان کار خانه و یا مراقبت از خانوده نداشته باشند ممکن است طرد شوند. پشتیبانی روانی و 
فیزیولوژیکی مناسب می تواند موجب پیشرفت قابل توجهی در زندگی بازمانده ها و خانواده های افراد کشته شده یا آسیب دیده شود. 

پشتیبانی روانی و فیزیولوژیکی اندکی بعد از حادثه و نیز در زمان های مختلف در سرتاسر عمر آنها الزم است.

برای برخی از بازمانده ها و خانواده های افراد کشته شده یا آسیب دیده، اولویت اول، مراقبت پزشکی یا توان بخشی نیست، بلکه هدف 
اصلی یافتن فرصت برای ثمربخش بودن در جامعه است. توانمند سازی اقتصادی شامل فعالیت هایی است که موجب بهبود وضعیت 
اقتصادی بازمانده ها و خانواده های افراد کشته شده یا آسیب دیده از طریق آموزش، آموزش حرفه ای، دسترسی به اعتبارات کوتاه، 

درآمد زایی و فرصت های اشتغال و توسعه اقتصادی زیر ساخت جامعه می شود.

توانمند سازی اقتصادی، برای بهبود و ارتقاء خود کفایی، استقالل، افزایش عزت نفس و حس کرامت ضروری است. این چالشی ویژه 
در بسیاری از کشورهاست به خصوص کشورهایی که فرصت مشارکت اقتصادی برای مردم به طور کلی کم است.
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هم چنین بازمانده ها به یک چارچوب سیاسی و قانونی مناسب نیاز دارند که تضمین کننده حقوق آنها ضمن اطمینان از وجود فرصت 
های برابر در جامعه برای همه است. کنوانسیون حقوق افراد معلول CRPD 2008، دستورالعمل مهمی را در اختیار می گذارد. به گفته 
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، ناوانتام پیالی، وقتی نجات یافتگان از حوادث ناشی از مین و مهمات منفجره معلول می 

شوند، تحت پوشش CRPD قرار می گیرند.4

22 ماده از 50 ماده CRPD، به طور ویژه مرتبط با کمک به قربانیان و بازمانده ها از جمله ماده های مربوط به بهداشت، تحرک 
شخصی، توانبخشی، آموزش، کار و اشتغال، حمایت اجتماعی، زندگی مستقل، مشارکت در فرهنگ و ورزش، مشارکت در زندگی سیاسی 

و عمومی،دسترسی، افزایش آگاهی، جمع آوری آمار و داده ها، عدم تبعیض در خصوص زنان و کودکان معلول است.

 کشورهای عضو APMBC، CCM و پروتکل CCM 5 همگی از نقش CRPD در رسیدگی به هدف معاهده در خصوص قربانیان 
مین و سایر مهمات باقیمانده از جنگ آگاه می باشند.5

چارچوب  و  قتصادی  ا سازی  نمند  توا نی،  ا رو نی  پشتیبا بخشی،  توان  نسی،  ورژا ا و  پزشکی  های  قبت  مرا بر  عالوه 
چالش  وسعت  درک  برای  ها  تالش  از  ای  مجموعه  قربانیان،  به  کمک  مهم  های  مولفه  سایر  مؤثر،  سیاسی  و  قانونی 
ها  آسیب  بر  نظارت  های  سیستم  توسط  شده  تولید  های  ده  دا نظیر  دقیق  و  جامع  های  ده  دا داشتن  بدون   است. 
و صدمات، امکان درک کامل گستره، موقعیت و کیفیت چالش های ایجاد شده و یا توسعه پاسخ های کارآمد، مؤثر و به موقع وجود دارد.

وسیعی  طیف  های  داده  بر  عالوه  دیگر  تلفات  و  زمینی  های  مین  خصوص  در  جنسیت  و  سن  تفکیک  به  های  داده   
ها  برنامه   ، ها سیاست  اجرای  و  سازی  فرموله  و  محدود  بع  منا ز  ا بهینه  ده  ستفا ا برای  صدمات،  و  ها  معلولیت  ز   ا

و طرح های مناسب الزم است.

جایگاه کمک به قربانی در بافت های گسترده تر

اگرچه کمک به قربانیان عنصر اساسی مبارزه با مین محسوب می شود، تفاوت های متنی مهمی بین مین زدایی بشر دوستانه مین و 
فعالیت های کمک به قربانیان در درمان و توان بخشی بازماندگان ناشی از صدمات مین و مهمات منفجره جنگی وجود دارد. مسائل 
مربوط به آلودگی ناشی از مین و سایر مهمات باقیمانده از جنگ، نسبتًا متفاوت است. در نتیجه، مین زدایی بشر دوستانه مین را می 

توان یک رشته تخصصی و جدید در نظر گرفت.
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یک برنامه مناسب برای پاکسازی مین ها و سایر مهمات خوشه ای باقیمانده و ارتقاء تغییرات رفتاری از طریق آموزش مخاطرات مین 
در نهایت به هدف پایانی خود دست پیدا می کند. در مقابل، مسائل پیش روی بازمانده ها با چالش های پیش روی افراد دیگری مشابه 
است که مصدومیت داشته اند و یا با معلولیت زندگی می کنند. بسیاری از چالش های پیش روی آنها در کل عمرشان باقی خواهد ماند.

بازمانده ها، افرادی می باشند که بخشی از جوامع بزرگ تر افراد معلول و افرادی که نیاز به خدمات توان بخشی و درمانی دارند هستند. نیاز 
آنها به خدمات پزشکی، توان بخشی، توانمند سازی اقتصادی و غیره، مستلزم توسعه رشته ها یا سیستم های جدید نیست. بلکه نیاز های آنها 
مستلزم اطمینان از این است که سیستم های خدمات اجتماعی و خدمات درمانی موجود، برنامه های توان بخشی، آموزش شغلی و رویکرد 
 های اشتغالی و چارچوب های قانونی و سیاسی برای رفع نیاز های همه شهر وندان کافی می باشند از جمله بازمانده های مین های زمینی 

و دیگر مهمات باقیمانده از جنگ.

 بر اساس توافق کشورهای عضو APMBC، کمک به قربانیان باید در سیاست ها، طرح ها و چارچوب های قانونی کالن ملی مربوط 
به حقوق بشر، معلولیت، سالمت، آموزش، اشتغال، توسعه و کاهش فقر لحاظ شود.6 این موارد باید در برنامه های کالن قربانیان 

جنگ گنجانده شود.

برای مثال، کشورهای عضو APMBC مجدداً در 2009 تأکید کردند که مصمم هستند بین قربانیان مین و یا بین بازمانده های مین و یا 
سایر افراد معلول تبعیض قائل نشوند و اطمینان حاصل کنند که تفاوت رفتار باید صرفاً بر اساس نیاز های پزشکی، توان بخشی، روانی و 
اجتماعی اقتصادی قربانیان باشد. همین امر در رابطه با قربانیان مهمات خوشه ای را می توان در ماده 5 مهمات خوشه ای مشاهده کرد.

جنگ  از  باقیمانده  مهمات  و  مین  قربانیان  به  نسبت  رویکردها  توسعه  از  تا  باشند  مراقب  باید  ندرکاران  ا دست  همه   
دیده  آسیب  د  فرا ا حقوق  کننده  تضمین  و  نبوده  نیان  قربا های  نیاز  با  مطابق  که  گانه  جدا یا  و  زمان  هم  صورت   به 
و معلول نیست اجتناب کنند.7 بلکه، کمک به قربانیان و بازمانده ها باید به صورت بخشی از سیستم های خدمات اجتماعی سالمت 

عمومی باشد. در چارچوب این سیستم ها است که تالشهایی باید برای رفع نیاز های بازمانده ها صورت گیرد.
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مکانیسم های ملی مراقبت از مصدومان در صورت وجود و در هر زمان باید داده های مربوط به افرادی که مستقیما متاثر از مین ها و 
سایر مهمات باقیمانده از جنگ هستند را در نظر بگیرد. خدمات پزشکی باید به طور مساوی برای کل جمعیت قابل دسترس باشند از 
جمله برای بازمانده های مین های زمینی و یا سایر فرادی که نیاز به درمان اضطراری یا درمان پیوسته دارند. برنامه های توان بخشی 
فیزیکی نباید از نظر نیاز به خدمات رفتار تبعیض آمیز داشته باشند بلکه باید به شکل پایدار تنظیم شده و نیاز های همه بازمانده ها و 

سایر افرادی که ممکن است به این برنامه ها نیاز داشته باشند را برطرف کند.

 از آن جا که بسیاری از افرادی که بازمانده مین یا دیگر مهمات باقیمانده از جنگ می باشند معلولیت پیدا می کنند، توجه ویژه ای باید 
به مسائل کمک به قربانیان از دیدگاه معلولیت و حقوق معلولیت شود. باید برای اطمینان از این که همه زنان، دختران، پسران و مردان 
معلول در زمینه های مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه مشارکت کنند، و نیز برای اطمینان از این که اهداف 
معاهدات تسلیحات متعارف در خصوص بازمانده های مین و سایر مهمات باقیمانده از جنگ حاصل شده است باید گامهایی برداشته 
شود. کنوانسیون حقوق افراد معلول، دستورالعمل هایی را برای این منظور ارائه می کند. تالش هایی باید برای تلفیق پاسخ به بازمانده 

ها با تالش های های اجرای این کنوانسیون حقوق بشر صورت گیرد.

پروتزها )سارایوو(
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 مسئولیت های کمک به قربانی

 رفاه و تضمین حقوق مردم یک کشور اموری اساسی است که در حیطه اختیاراتی آن کشور قرار می گیرد. برآورده کردن نیاز ها و 
تضمین حقوق قربانیان و بازمانده های مین و سایر مهمات باقیمانده از جنگ، بر عهده کشوری است که کنترل آن کشور را در اختیار 

دارد. این مسئولیت اصلی تقریبًا 35 کشوری است که مسئول تعداد زیادی از قربانیان و بازمانده ها می باشند.

 بسیاری از این کشورها در فرایند پاکسازی مین ها، مهمات خوشه ای و سایر مهمات باقیمانده از جنگ و ارائه آموزش مخاطرات مین 
می باشند. مسئولیت رهبری کمک به قربانیان لزوما به عهده افرادی نیست که موارد فوق را شامل می شوند. در رابطه با مین زدایی 
بشر دوستانه آموزش مخاطرات مین، بدیهی است که این نوع جدید از مرجع های دولتی نظیر مراکز مبارزه با مین ملی- مسئولیت 

رهبری را باید بر عهده بگیرند.

در خصوص کمک به قربانیان، الزم به ذکر است این مسئولیت مرجع های دولتی که به مدت چندین سال از قبل وجود داشته اند نظیر 
وزارت امور اجتماعی و بهداشت یا سازمان های حقوق بشر ملی می باشد. آگاهی از این که مسئولیت رهبری بر عهده کدام مرکز است 
و تقویت سازمان های دولتی مربوطه برای اجرای مسئولیت، یک رویکرد منطقی برای اطمینان است که با قربانیان و بازمانده ها به 

شکل کارآمد، پایدار و غیر تبعیض آمیز رفتار می شود.

اگرچه ساختار های مبارزه با مین ملی، مرجع های مناسبی برای رهبری مراقبت، توان بخشی جمعیت دولت نمی باشند، آنها نقش 
پشتیبانی را در کمک به قربانیان ایفا می کنند. در 2003، سیاست سازمان ملل در خصوص حوزه عمل MAC در کمک به قربانیان 
نشان می دهد که مراکز مبارزه با مین، نقش رهبری را در کمک به قربانیان نداشته و یا دارای وکالت، تخصص و یا منابع مورد نیاز 
نمی باشند و این نشان می دهد که MACs/ NMAAs در کمک به قربانیان در زمینه هایی نظیر جمع آوری داده و انتشار آن، پشتیبانی 

و هماهنگی نقش داشته باشند. مراکز مبارزه با مین می توانند به طرق مختلف کمک کنند:

1.   آگاهی را می توان در دستگاه دولتی کشورهای عضو با هدف رسیدگی به بازمانده های مین سایر مهمات باقیمانده از جنگ از 
طریق دسترسی به ابزارهای بین المللی مختلف افزایش داد.

داده های به تفکیک سن و جنسیت در خصوص تلفات مین که توسط برنامه های مبارزه با مین ملی جمع آوری شده است     .2
باید به سیستم های ملی اطالعات معلولیت و نظارت بر مصدومان تغذیه شوند.
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3.   برنامه های مبارزه با مین می توانند در خصوص کمک به قربانیان مین ها و سایر مهمات باقیمانده از جنگ برای افزایش 
پیشرفت ها در راستای ذی نفع سازی جوامع معلول و مصدوم، در سطح بین المللی اطالع رسانی کنند. این می تواند شامل 

پشتیبانی از دسترسی و اجرای CRPD باشد.

عالقه بین المللی به مسئله مین های زمینی توسط برنامه های مبارزه با مین می تواند به صورت اساس بهره برداری از منابع     .4
برای ذی نفع سازی نه تنها بازماندگان و قربانیان و مین و سایر مهمات باقیمانده از جنگ استفاده شود بلکه می تواند به 

جامعه زنان، دختران، پسران و مردانی که معلول هستند کمک می کند.

5.   برنامه های مبارزه با مین می تواند موجب هماهنگی بین بازمانده های مبارزه با مین و سازمان های معرف آنها، سازمان های 
کمک کننده به آنها و مرجع های دولتی که مسئول خدمات درمانی، خدمات اجتماعی و معلولیت شود.

روستاییان )کامبوج(
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اگرچه مسئول نهایی دولت ها می باشند، در بسیاری از موارد، مرجع ها ظرفیت محدود داشته و مالکیت ملی مستلزم تقویت و مساعدت 
بیشتر است. در چنین مواردی، سازمان های بین المللی و سازمان های مردم نهاد ملی و بین المللی نقش مهمی در خدمات رسانی و 
بهبود ظرفیت ملی ایفا می کنند. به عالوه، بسیاری از دولت های مسئول رفع نیاز ها و تضمین حقوق تعداد زیادی از باز مانده ها و 

قربانیان فاقد ابزارهای مالی الزم می باشند.

APMBC .CCM و پروتکل CCW 5 هر کدام کشورهای عضو را ملزم به ارائه پشتیبانی فنی، مادی و مالی برای کمک به قربانیان 

می کند. به عالوه، کنوانسیون حقوق افراد معلول بیان می دارد که کشورهای عضو باید از اهمیت همکاری بین المللی و ارتقاءی آن 
در پشتیبانی از تالش های ملی برای تحقق هدف و اهداف کنوانسیون موجود آگاه باشند.8

 از زمان اجرایی شدن APMBC، ده ها میلیون دالر به صورت مساعده برای قربانیان تخصیص داده شده است. بدون شک، بزرگ ترین 
شکل پشتیبانی، توسعه کمک های مساعده ای برای بهداشت و درمان است که صریحا به صورت یک مساعده قربانی در نظر گرفته نمی 
شود. در سال های اخیر، جریان مساعده توسعه ساالنه به کشورهای متاثر از مین برای مواردی نظیر بهداشت و درمان، زیر ساخت های 
 بهداشتی درمانی، پرسنل ها، آموزش پزشکی و خدمات پزشکی چندین برابر فراتر از سرمایه ای بوده است که غالبًا به صورت مساعده 

و کمک به قربانیان تلقی شده است.

بین  کشورهای  و  د  نها مردم  زمان  سا یی،  ا زد مین  ملی  مه  نا بر سالمتی،  و  جتماعی  ا مور  ا رت  ا وز های  مسئولیت 
ها  نده  ما ز با مد  آ ر کا رکت  مشا ز  ا ن  طمینا ا نظر  ز  ا کز  ا مر همه  ل،  حا ین  ا با  ست.  ا وت  متفا کننده  کمک  لمللی   ا

و سایر افراد معلول مسئولیت مشترکی دارند.

بازمانده ها و سایر افراد معلول دارای چشم انداز در خصوص وضعیت و نیاز های خود می باشند. آنها باید مشارکت سازنده در همه امور 
مربوط به مساعدت به قربانیان و معلوالن داشته باشند. اصل مشارکت به خوبی در متن APMBC، CCM و پروتکل CCW 5 با پیام 

nothing about us without us )هیچ چیز درباره ی ما بدون ما( قابل درک است.9

 مشارکت افراد معلول، از جمله بازمانده های مین های زمینی و سایر مهمات باقیمانده از جنگ در همه موارد برنامه ریزی، هماهنگی، 
اجرا، نظارت و ارزیابی فعالیت هایی که بر زندگی آنها اثر دارد ضروری است.
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پیام های کلیدی

اولویت های مبارزه با مین و تخصیص منبع باید منعکس کننده بافت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی گسترده تر باشد.	 

همبستگی محلی، اولویت بندی، تحویل، ارزیابی پس از پاکسازی و دسترسی به مراکز توسعه و بشر دوستانه گسترده 	 
تر را می توان برای بهبود توسعه و کاربری ارضی پس از پاکسازی استفاده کرد.

استفاده از رویکرد های مشارکتی، انحصاری و جنسیت محور موجب افزایش ارزش مبارزه با مین شده و به دست یابی 	 
به برایند مطلوب توسعه کمک می کند.

آزاد سازی زمین موجب تغییر ارزش و وضعیت زمین می شود طوری که سازمان های مبارزه با مین باید اصل بشر 	 
دوستانه "آسیب نزنید" را برای پیش گیری از اثرات منفی ناخواسته بپذیرند.

سازمان های مبارزه با مین باید به مسائل امنیتی گسترده با توجه به تجربه مهمات و تسلیحات و توانایی کار در 	 
شرایط بی ثبات همراه با مسئوالن امنیتی نظیر پلیس و ارتش پاسخ دهند.

تغییر بافت، تغییر اولویت ها

مبارزه با مین اشاره به طیف وسیعی از فعالیت هایی دارد که هدف آنها کاهش مخاطرات مربوط به مین ها و مواد منفجره باقیمانده 
از جنگ )مهمات منفجره باقیمانده از جنگ( می باشد. در شرایطی که آلودگی مین/مهمات منفجره باقیمانده از جنگ مانع از بازیابی 
پس از جنگ شود، مبارزه با مین می تواند موجب تسهیل توسعه و بهبود وضعیت اجتماعی-اقتصادی شود. مبارزه با مین را می توان 
در چارچوب طیف بافت گسترده تر اقتصادی در یک کشور در نظر گرفت که اولویت های اصلی برنامه مبارزه با مین ملی همسو با 
اولویت های توسعه منطقه ای و ملی می باشد. مکانیسم های به اشتراگ گذاری اطالعات و هماهنگی باید بین مسئوالن مبارزه با 
مین و سازمان ها و مراکز توسعه و بشر دوستانه گسترده تر که در بخش های دولتی، مردم نهاد و خصوصی کارمی کنند ایجاد شود. 1

بافت اقتصادی، سیاسی و اقتصادی گسترده تر در یک کشور از اهمیت زیادی برای اهداف مبارزه با مین برخوردار است. با تکامل بافت 
در کشورهای متاثر از مین/ مهمات منفجره باقیمانده از جنگ از حالت جنگ به حالت ثبات، توسعه بلند مدت و بازسازی، اولویت های 

مبارزه با مین و تخصخص منابع نیز تغییر می یابند.
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 وقتی کشوری در حالت جنگ است و یا به تازگی از زیر بار جنگ خارج می شود، مبارزه با مین توسط تاثیر عملیاتی هدایت می شود 	 
که تسهیل کننده کمک های بشر دوستانه و جابه جایی ایمن پناهنده ها و افراد جا به جا شده در داخل کشور است.

 همان طور که کشوری به آرامی شروع به اقدامات بازسازی می کند و ظرفیت ملی دولت شروع به توسعه می کند، تالش ها بر تثبیت 	 
برنامه مبارزه با مین ملی و پشتیبانی از پروژه های بازسازی متمرکز می شوند.

 وقتی که کشور متاثر از مین/ مهمات منفجره باقیمانده از جنگ به شرایط توسعه با ثبات تر حرکت می کند، برنامه های 	 
مبارزه با مین بر انتقال مسئولیت به مقامات ملی برای مدیریت آلودگی باقی مانده با کاهش کارکنان در سطح بین المللی 

متمرکز می شود. دولت های ملی هم چنین بر تخصیص منابع ملی بیشتر برای مبارزه با مین متمرکز شده و دقت می کنند 
مبارزه با مین در فرایند برنامه ریزی توسعه، راهبرد ها و بودجه منعکس می شود. دولت هایی که از نظر مالی قادر به رعایت 

مفاد ملزومات نمی باشند، ولی به ملزومات تعهد نشان می دهند باید توسط کشورهای دیگر مورد مساعدت قرار گیرند.

این فرایند خطی در واقع به ندرت به چشم می خورد؛ برای مثال، مناطق مختلف یک کشور ممکن است در فازهای مختلفی باشد و 
یا همزمان نیاز های مختلفی داشته باشند. این فرایند همیشه پیشرفت نمی کند: برخی از کشورهای که تازه از زیر جنگ در آمده اند 

ممکن است مجدداً وارد جنگ شوند.

با گذشت زمان و ثبات کشور، چندین روند کلی در مبارزه با مین را می توان مشاهده کرد:

سطح مالکیت ملی برنامه مبارزه با مین افزایش می یابد.	 

  مشارکت وزارتخانه ها و آژانس ها )نظیر کشاورزی، توسعه روستای، زیر ساخت، انرژی و معادن 	 
و غیره( و سطوح مختلف دولتی در اولویت بندی عملیات شناسایی و پاکسازی افزایش می یابد.

 در شرایط اضطراری، قابلیت دسترسی و زمان جمع آوری داده های مهم محدود بوده و اولویت پاکسازی نسبتاً استاندارد است یعنی 	 
پاکسازی زیر ساخت برای دسترسی به مساعدت های بشردوستانه، پاکسازی خانه ها برای تسهیل میزان بازدهی و غیره استاندارد 
می باشد. با مساعد تر شدن شرایط، اولویت بندی مستلزم دانش و درک دقیق از شرایط عملیاتی است. نیاز به مدیریت اطالعات 

نیز افزایش می یابد، زیرا مدیران و برنامه ریزان مبارزه با مین نیاز به داده های با کیفیت در خصوص دامنه و ماهیت مسئله آلودگی 
مهمات منفجره باقیمانده از جنگ/مین دارند تا بتوانند تصمیمات آگاهانه تری بگیرند. هم چنین زمان زیادی برای جمع آوری داده ها 

الزم است و زمان صرف شده در جمع آوری داده ها با پاکسازی بزرگ مقیاس تر قابل توجیه است.
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 ظرفیت مبارزه با مین ملی نیز در پاسخ به کسب منابع جدید، آموزش کارکنان و معرفی سیستم های مدیریتی بهتر سازمانی 	 
افزایش می یابد.

عامالن بیشتری در مبارزه با مین مشارکت می کنند که در شکل 11 نشان داده شده است.	 

 عامالن دخیل در برنامه مبارزه با مین ملی بر اساس بافت کشور

بخش/نوع 
برنامه ریزی 

مورد نیاز

 چالش های کلیدی برای برنامه ریزی مراکز کلیدی
مبارزه با مین

ارتش ها، نیروهای پلیس و بشردوستانه
سازمان های مردم نهاد خارجی 

و داخلی

 رسیدگی به بسیاری از آژانس هایی که با اولویت ها و 	 
راهبرد ها در محیط آشفته و به سرعت در حال تغییر 

مخالف می باشند

ارتش ها، نیروهای پلیس و امنیت 
سازمان های مردم نهاد خارجی 

و داخلی

  اجتناب از جایگزینی نیاز های توسعه ای 	 
و بشر دوستانه با اولویت های نظامی

 امنیت کارکنان، در صورتی که امنیت داخلی ایجاد نشود	 
 دست یابی به همکاری و داده های مراکز نظامی	 

بانک جهانی و شاید سایر بازسازی
آژانس ها یا یا صندوق های 

چند جانبه، برنامه توسعه 
سازمان ملل.

کشورهای کمک کننده اصلی با 
پروژه های نمایشی

عملیات مین زدایی بزرگ مقیاس تحت در زمان 	 
های کوتاه و فشرده در پشتیبانی از پروژه های زیر 

ساخت اصلی

اطمینان از این که منابع مالی مین زدایی در پروژه های 	 
باز سازی لحاظ می شوند.

   شکل 11
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دولت، بانک جهانی، سازمان توسعه
های مردم نهاد، سازمان ملل 
و شاید سایر آژانس های چند 

جانبه ها،
سازمان های کمک کننده 

برای بخش های مختلف

 هماهنگی با بسیاری از دولت های محلی و استانی در 	 
خصوص اولویت های کاری

 با دولت متعهد:2 هماهنگی با وزارت تأمین مالی و 	 
برنامه ریزی برای اطمینان از این که دولت ملی اولویت 

کافی به مبارزه با مین می دهد
 با دولت غیر متعهد: هماهنگی با سازمان های خیریه 	 

وقتی که مکانیسم هماهنگی کلی وجود ندارد

اطمینان از این که مبارزه با مین موجب بهبود توسعه می شود

غیر  مرگ  ز  ا پیشگیری  برای  نه  دوستا بشر  نسی  ا ورژ ا پاسخ  یک  عنوان  به  بتدا  ا در  نه  دوستا بشر  مین  با  ه  رز مبا
رزه  مبا های  زمان  سا اصلی  هدف  است.  شده  گرفته  نظر  در  کننده  مراجعت  مع  جوا میان  در  خصوص  به  میان  نظا
ز  نیا فع  ر ی  برا جنگ  ز  ا نده  قیما با ه  منفجر مهمات  و  مین  تهدید  مد  آ ر کا و  یمن  ا بردن  بین  ز  ا تًا  عمد مین،  با 
است. مین  با  ه  رز مبا برای  کلیدی  ولویت  ا ین  ا است.  نه  بشردوستا رکنان  کا و  میان  نظا غیر  جمعیت  ساسی  ا های 

در سال های اخیر، سازمان های مبارزه با مین و مراکز کمکی آن، تأکید زیادی بر اطمینان از نه تنها کارایی عملیاتی بلکه برآیند های 
توسعه دارد؛3 یعنی این که مبارزه با مین موجب بهبود ایمنی فیزیکی و دسترسی به خدمات پایه شده و به موجب آن موجب بهبود و 
ارتقاء معیشت برای همه ذی نفعان شود.4 این تا حدودی منعکس کننده افزایش آگاهی از این است که در برخی از کشورها، مبارزه با 

مین و مهمات منفجره باقیمانده از جنگ:

ایمنی جامعه را تهدید می کند.	 

مانع از توسعه زیر ساخت های مورد نیاز برای فعالیت و شکوفایی اقتصادی می شود.	 

دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی، آموزشی و سایر خدمات اجتماعی پایه را محدود می کند.	 

 مانع از استفاده ایمن از دارایی های الزم برای معیشت پایدار می شود )نظیر منابع آب، کانال های آبیاری و اراضی مورد 	 
استفاده برای کشاورزی(.

 مانع از شکل گیری اعتماد سرمایه گذاران به سرمایه گذاری خصوصی و دولتی ضروری برای توسعه اقتصادی می شود.	 

 چندین بُعد مبارزه با مین وجود دارد که اهمیت زیادی برای کاربری و توسعه اراضی پس از پاکسازی دارد.	 
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همبستگی محلی

همبستگی محلی )CL( دربرگیرنده تعامل با زنان، دختران، پسران و مردان در جوامع متاثر از مین/ مهمات منفجره باقیمانده از جنگ 
به منظور تبادل اطالعات در خصوص حضور و اثر مین ها و مهمات منفجره باقیمانده از جنگ، توسعه راه حل هایی برای از بین بردن 
موانع و خطرات و بهبود ایمنی جامعه است. تیم های CL می توانند از جوامع درباره کمک های خاصی که بعد از تحویل اراضی آزاد 
شده نیاز دارند اطالعات کسب کنند.5 برای مثال، اطالعات را در صورتی با عامالن مربوطه به اشتراک می گذارند که جوامع به کمک 

های توسعه ای نیاز داشته باشند و یا با جنگ بر سر زمین روبرو باشند.

اولویت بندی

هدف اصلی اولویت بندی، اطمینان از این است در مبارزه با مین بهترین استفاده از پول صورت پذیرد. با توجه به این که مسئله 
آلودگی مین/ مهمات منفجره باقیمانده از جنگ را نمی توان به طور کامل در یک مرتبه حل کرد، اولویت بندی شامل موارد زیر است 
-1- تصمیم گیری در خصوص این که به کدام کار ها باید اولویت داده شود 2- اطمینان از این که منابع کافی به اولویت های انتخاب 

شده تخصیص داده می شود.

اولویت بندی در مبارزه با مین6، دارای اهمیت توسعه ای باالیی است، از این جهت که تصمیماتی در مورد این که کدام زمین ها باید 
ابتدا شناسایی و پاکسازی شوند اتخاذ می گردد. اگر کاربری ارضی و توسعه پس از پاکسازی از اولویت های دولت ها و جوامع متاثر 
از مین/ مهمات منفجره باقیمانده از جنگ باشد، آنگاه می توان آنها را به عنوان معیار های اولویت بندی در نظر گرفت. مثال هایی از 

معیارهای مربوط به توسعه که می توانند در سیستم اولویت بندی کشور گنجانده شوند شامل موارد زیر است:

زمین برای توسعه جامعه/وجود برنامه توسعه جامعه استفاده خواهد شد.	 

 مالکیت اراضی روشن است.	 

 ذی نفعان هدف بر اساس نیاز ها شناسایی می شوند )یعنی مخاطرات باالی وقوع حوادث مربوط به مین/ مهمات منفجره 	 
باقیمانده از جنگ، سطح اقتصادی، گروه های حاشیه ای و غیره(.

 آژانس توسعه ای )دولت، بازرگانی، سازمان های مردم نهاد و غیره( به ذی نفعان در استفاده بهتر و پر بازده تر از اراضی آزاد 	 
شده کمک می کنند.

 پتانسیل جنگ و اختالف بر سر زمین پایین است.	 

رویه های تحویل

جامعه  طرف  از   NMAA مثال،  برای   ( نفعان  ذی  آن  توسط  که  کند  می  تعریف  فرایندی  را  تحویل   IMAS 04.10

شده  برطرف  ظن  ین  ا قبًا  متعا ولی  است  منفجره  مهمات  شتن  دا به  مشکوک  قباًل  که  ا  ر زمینی  بر(  ر کا یا   محلی 
و یا به سطح قابل تحمل یا مطلوب از طریق شناسایی عمومی،7 فنی یا پاکسازی کاهش یافته است دریافت کرده و می پذیرند.



فصل 9 | 203

پس از پاکسازی، زمین باید در اسرع وقت برای استفاده کاربردی و عملی تحویل داده شود. مراسم تحویل و انتشار اطالعات بسیار مهم 
می باشد، زیرا جوامع متأثر ممکن است از عملیات شناسایی و پاکسازی، زمان کامل شدن عملیات، مرز اراضی شناسایی و پاکسازی 

شده و این که اراضی آلوده قبلی برای استفاده ایمن هستند یا خیر آگاه نباشند.

تاخیر در اجرای روش های تحویل می تواند منجر به تاخیر در اطالع رسانی به جوامع در خصوص ایمنی اراضی آزاد شده و در نتیجه 
تأخیر در استفاده از اراضی شود. تأخیرها هم چنین ممکن است منجر به ابهام در مورد این که کدام یک از مناطق در جامعه آنها غیر 

ایمن است شود و این نشان دهنده اهمیت کارهای ارتباطات اجتماعی در طی پاکسازی است.

به منظور اطمینان از شفافیت و انحصاری بودن فرایند تحویل، مراسم تحویل باید شامل طیف وسیعی از افراد جامعه از جمله زنان، 
مردان، پسران و دختران و گروه های آسیب پذیر خاص باشد. به اشتراک گذاشتن اطالعات با اعضای جامعه در مورد مناطق پاکسازی 
شده، موارد یافته شده و یا مناطق مشکوک و خطرناک و موقعیت دقیق آنها بسیار حیاتی است. این به افزایش اعتماد جامعه به اراضی 

آزادشده و پیشگیری از تالش برای تصرف زمین از ذی نفعان و بهره برداران کمک می کند.8

مراسم های تحویل دارای تبلیغ گسترده که در بر گیرنده قشر وسیعی از مردم جامعه است، از جمله افسران مدیریت اراضی محلی، می 
تواند به کاهش احتمال تصرف اراضی آزاد شده توسط قشرهای ثروتمند یا افراد خارجی کمک کند.

ارزیابی پس از پاکسازی

معمواًل  شده  د  ا ز آ مناطق  به  نزدیک  مع  جوا در  که  رد  دا یی  شناسا ز  ا  9 شکلی به  ره  شا ا پاکسازی  ز  ا پس  بی  یا رز  ا
6 تا 12 ماه بعد از تحویل اراضی آزادشده انجام می شود. هدف اصلی این شناسایی، جمع آوری داده های مربوط به برآیندهای متوسط، 
پیمایش درس های آموخته شده برای اطالع رسانی در مورد طرح های آینده و به اشتراک گذاری داده ها با سایر ذی نفعانی است که 

ممکن است به رفع نیاز های توسعه ای بلند مدت جوامع ذی نفع کمک کند.

در برخی از موارد، ارزیابی های پاکسازی و ارزیابی های خارجی را می توان چندین سال بعد از آزاد سازی زمین اجرا کرد. شیوه استفاده از 
داده های ارزیابی پاکسازی زمین اغلب بستگی به دلیل اجرای آن و فرد اجرا کننده دارد. نظارت پس از پاکسازی می تواند توسط عاملین 
و شرکت های مین/ مهمات منفجره باقیمانده از جنگ و مراکز و مسئوالن مبارزه با مین ملی برای بررسی این که آیا کار به خوبی انجام 
شده و مطابق با استاندارد های قبلی است صورت گیرد، در حالی که ارزیابی پس از پاکسازی برای اهداف ارزیابی، توسط عاملین و 
شرکت هاو نیز آژانس های سازمان ملل و سازمان های مردم نهاد برای کنترل این که کار به درستی انجام شده است صورت می گیرد.
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اگرچه عاملین و شرکت ها بیشتر در صدد بررسی این موضوع می باشند که آیا SHA درست به خوبی اولویت بندی شده است یا نه، مراکز و 
مسئوالن مبارزه با مین ملی بیشتر نگران این هستند که آیا آزاد سازی زمین به اولویت های ملی گسترده تر کمک می کند یا نه.10

ارزیابی های پس از پاکسازی را می توان برای تعیین موارد زیر استفاده کرد:

آیا مناسب ترین مناطق اولویت بندی شده، تحت عملیات قرار گرفته و رها شده اند.	 

آیا اراضی آزادشده توسط بهره برداران و ذی نفعان مورد نظر اهداف مورد نظر استفاده می شود.	 

 آیا زنان و مردان به طور مساوی در تصمیمات مربوط به استفاده از اراضی آزاد شده مشارکت می کنند.	 

 آیا ذی نفعان در استفاده سودمندانه از اراضی آزاد شده مشکلی دارند )نظیر تصرف زمین، اختالفات بر سر استفاده و مالکیت، 	 
عدم پشتیبانی توسعه(.

 آیا آزاد سازی زمین منجر به بهبود معیشت جوامع بهره بردار شده است.	 

 آیا هماهنگی بین بخش های مبارزه با مین و توسعه، کافی است.	 

 آیا جوامع، دولت های متأثر از مین و سازمان های مردم نهاد از حیث تهیه گزارش در خصوص برآیند های توسعه و استفاده 	 
مناسب از سرمایه، مسئولیت پذیری کافی دارند.

الزم به ذکر است که هیچ گونه روش ارزیابی استاندارد پس از پاکسازی وجود ندارد و عملیات انجام ارزیابی پس از پاکسازی هنوز در 
بخش مبارزه با مین توسعه نیافته است. تأکید زیادی بر برایند ها و نتایج توسط مراکز کمک کننده، عاملین و شرکت ها، آژانس های 

سازمان ملل و مسئوالن ملی برای بهبود هماهنگی و ظرفیت در این خصوص می شود.

همکاری با عامالن توسعه و بشر دوستانه

برای اطمینان از این که مبارزه با مین به توسعه و بازیابی اقتصادی-اجتماعی کمک می کنند، سازمان های مبارزه با مین باید اقدام به 
اشتراک اطالعات و همکاری با سایر سازمان های) دولت، سازمان ملل، سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی( دخیل در کمک 

های بشر دوستانه و توسعه ای به جوامع متاثر از مین/ مهمات منفجره باقیمانده از جنگ کنند.

به طور مشابه، سازمان های مبارزه با مین که در سطح میدانی کار می کنند از هماهنگی بین وزارتخانه ها، آژانس های سازمان ملل 
و سایرین ذی نفع می شوند، زیرا این به اطالع رسانی بهتر در خصوص عملیات آنها کمک می کند.
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فعالیت های معاضدتی می تواند شامل موارد زیر باشد:

 آگاهی از این که کدام یک از عامالن توسعه ای و بشر دوستانه در مناطق آلوده کار می کنند و تشویق آنها به کار در مناطقی که 	 
جوامع نیاز به کمک دارند.

 ارائه آپدیت های منظم در خصوص آلودگی، تلفات و فعالیت های مبارزه با مین رایج/برنامه ریزی شده که آنها بتوانند برای 	 
برنامه ریزی کمک  های شان استفاده کنند.

 به اشتراک گذاری اطالعات دربارۀ محل و موقعیت زیر ساخت های آسیب دیده و دارایی های غیر قابل دسترس )نظیر اراضی 	 
کشاورزی و چرایی(، جوامعی که نیازمند مساعدت توسعه ای می باشند و گروه های آسیب پذیر که در معرض رفتار های پر مخاطره 

قرار دارند11 ) نظیر علوفه دادن به دام یا کشاورزی در مناطق مشکوک خطرناک(.

 به اشتراک گذاری اطالعات در مورد خدمات موجود مبارزه با مین از جمله زمان و فرایند های درخواست مساعدت مبارزه با مین. 	 

 مشاوره با ذی نفعان مربوطه در خصوص مناطق دارای اولویت شناسایی/پاکسازی.	 

 مشارکت در بخش های هماهنگ کننده مربوطه در سطوح ملی و فروملی.	 

 در نظر گرفتن پروژه های تلفیقی توسعه و مبارزه با مین.	 

ارزش افزودۀ استفاده از رویکرد های جنسیت-محور

برابری جنسیتی، پیش شرط توسعه پایدار و تالش برای ریشه کن سازی فقر است. همه برنامه های توسعه ای چه برنامه های مبارزه 
با مین و چه بخش های دیگر، از هم سو سازی یا برابر سازی جنسیتی سود می برند. با توجه به این که آلودگی مین/مهمات منفجره 
باقیمانده از جنگ بر زنان، مردان، دختران و پسران به شیوه های مختلف اثر می گذارد، اطیمنان از این که مبارزه با مین با استفاده از 

رویکردهای مشارکتی، انحصاری و جنسیت-محور انجام می شوند می تواند مزیت های زیادی داشته باشد. 12

تابلوی میدان مین ) کامبوج(
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زنان، دختران، پسران و مردان، در نتیجه الگو های تحرک، نقش ها و مسئولیت خاص خود اغلب اطالعات متفاوتی در خصوص مناطق 
آلوده یا مشکوک به آلودگی در جوامع خود دارند. در صورتی که همه گروه ها و اقشار جامعه در طی فعالیت های جمع آوری اطالعات 

مورد مشاوره قرار نگیرند، اطالعات مفید و حیاتیاز دست خواهد رفت.

الگوهای تحرک جنسیت-محور نیز به این معنی می باشند که زنان، مردان، دختران و پسران به شیوه های مختلف از اراضی آزادشده 
ذی نفع می شوند. برای مثال اگر زنان و دختران مسئول جمع اوری آب و سوخت باشند و مناطق جنگلی و منابع آبی برای آزاد سازی 
زمین در اولویت قرار گیرند، آن گاه بعید است که آنها ضمن انجام این فعالیت ها در معرض مخاطرات ناشی از مین ها و مهمات 
منفجره باقیمانده از جنگ. قرار گیرند. به طور مشابه در کشورهایی که در آن پسران جوان مسئول چرای گله می باشند، از اولویت 

بندی چراگاهها ذی نفع خواهند شد.

 در برخی بافت ها، هنگام انجام شناسایی، به دلیل تبعیض جنسیتی، دسترسی به زنان می تواند بسیار سخت باشد. این بدین معنی است 
که اولویت های آنها و در نتیجه اولویت های کودکان آنها ممکن است در نظر گرفته نشود. بسته به بافت فرهنگی، مشاوره جداگانه 
با زمان و مردان و نیز گذاشتن جلسه با گروه ها و اقشار آسیب پذیر دیگر )نظیر افراد معلول، گروه های قومی اقلیت( برای اطمینان از 

این که نیاز های آنها مورد توجه قرار گرفته می تواند مناسب باشد.

جمع آوری داده های با کیفیت باال به تفکیک جنس و سن )SADD(31، سازمان های مبارزه با مین را قادر به:

 نظارت بر مشارکت جامعه در جلسات جمع آوری داده و مراسم های تحویل زمین، برای اطمینان از این که کل بهره برداران و 	 
ذی نفعان مشاوره شده اند. 

 شفاف سازی این امر که چه کسانی به منابع، الگو های کار دسترسی داشته باشند، توزیع مزایای بین زنان و مردان، دختران و 	 
پسران و تعیین افرادی که بیشتر در معرض مین ها/مهمات منفجره باقیمانده از جنگ هستند.

 شناسایی و درک ظرفیت ها، مسئولیت ها، نیاز ها و اولویت های گروه های مختلف.	 

 همترازگرایی جنسیتی در سرتاسر مراحل پروژه )برنامه ریزی، طراحی، پیاده سازی، نظارت و ارزیابی( با ارزیابی آثار و اهمیت آن 	 
برای زنان، مردان، پسران و دختران عملیات برنامه ریزی شده و گام هایی برای پیش گیری از نابرابری جنسیتی.

 ارائه شواهد منسجم و قطعی برای تدوین سیاست ها و روش ها و طراحی پروژه ها، در صورتی که آمار ها بیانگر مسائل جنسیتی 	 
نباشند، سیاست ها و روش ها را نمی توان تدوین کرد و از این روی موجب نابرابری یا حتی تشدید آن می شود.

یی 	  ا مدز درآ به  بر  برا دسترسی  بهبود  برای  معه  جا د  فرا ا همه  برای  شتغال  ا های  فرصت  که  ین  ا ز  ا   اطمینان 
و تسهیل مشاوره زنان، مردان، دختران و پسران در یک جامعه قابل دسترس می باشند می سازد.



فصل 9 | 207

 اراضی، جنگ و مبارزه با مین:
اهمیت رویکرد "آسیب نزنید"

مین های زمینی و سایر بقایای حاصل از جنگ معمواًل مانع از دسترسی و استفاده از اراضی کشاورزی، خدمات عمومی ) نظیر مدارس 
و درمانگاه ها(، بازار ها و زیر ساخت ها و غیره می شوند. ارزش ذاتی مبارزه با مین را نمی توان انکار کرد، زیرا موجب از بین رفتن 

این موانع شده، جان و اعضای بدن مردم را نجات داده و دسترسی ایمن به دارایی های کلیدی از جمله زمین را تضمین می کند.

با این حال در بافت های متأثر از جنگ، که در آن زمین و دسترسی به سایر منابع طبیعی دیگر، مهم ترین عوامل جنگ می باشند، 
وضعیت و دسترسی اراضی که قباًل غیر قابل دسترس بوده است تغییر می کند. این کار می تواند آثار و عواقب منفی ناخواسته ای 

داشته باشد. مبارزه با مین به طور بالقوه می تواند:

 موجب تضعیف امنیت غذایی غذایی شود به خصوص اگر روش های پاکسازی یا اثرات منفی آنها بر روی خاک سطحی باشد 	 
یا به محصوالت آسیب بزند.

 موجب رقابت یا اختالف بر سر مالکیت یا استفاده از زمین شود.	 

 موجب افزایش تصرف زمین اقشار آسیب پذیر توسط اقشار قوی شود.	 

 در صورتیکه پاکسازی در مناطقی انجام شود که در آن اختالف بر سر مالکیت اراضی و یا مرزها باشد موجب ایجاد یا تشدید 	 
تعارض شود.

 باعث تقویت یا تشدید نابرابری های جنسیتی در دسترسی به اراضی شود، به خصوص اگر حقوق اجاره و استفاده از زمین 	 
توسط زنان به رسمیت شناخته نشود و یا به آن احترام گذاشته نشود.

 موجب می شود افراد و تجهیزات مبارزه با مین به خصوص اگر در اختالفات مربوط به اراضی اتخاذ شوند در معرض 	 
مخاطرات قرار گیرند.

  در صورتی که عملیات باید به دلیل اختالف زمین تعلیق شود، موجب تاخیر در عملیات شناسایی 	 
و پاکسازی می شود.

سازمان های مبارزه با مین باید دقت کنند آنها از اصل بشر دوستانه "آسیب نزنید" پیروی کنند. این مستلزم موارد زیر است:

 درک بافت عملیاتی- برای مثال، آگاهی از این که میزان حقوق افراد از زمین و شیوه استفاده از زمین پس از پاکسازی چگونه 	 
است.
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 ارزیابی اثرات مثبت و منفی بالقوه آزاد سازی زمین بر روی شرایط و دینامیک جنگ از جمله برای فقیر و غنی، مرد و زن.	 

 برداشتن گام هایی عملی برای اطمینان از این که مبارزه با مین موجب برآیند های مثبت و نیز خروجی های مثبت می شوند.	 

شکل 12 نشان می دهد که چگونه می توان اصل "آسیب نزنید" را با توجه به ابعاد خاص مبارزه با مین ارتقاء بخشید.15

مبارزه با مین و حقوق ارضی- موانع و راه حل ها

راه حل هاموانع 

استفاده از شناسایی عمومی، CL و MRE برای جمع آوری داده های مربوط به زمین و ارزیابی احتمال تعارض مربوط به 
زمین در هنگام و پس از آزاد سازی زمین

آزاد سازی و قابل دسترس سازی زمین موجب تغییر 
وضعیت و ارزش آن می شود که می تواند موجب 

ایجاد یا تشدید تنش های مربوط به زمین شود 
که اثرات ناخواسته منفی برای ذی نفعان، کارکنان 

مبارزه با مین دارد.

 استفاده از سؤاالت در فرم های شناسایی عمومی در 
مورد مالکیت و استفاده از زمین، پتانسیل گذشته و 

آینده برای تعارض و اختالف مربوط به زمین و کاربری 
اراضی پس از پاکسازی. برای مثال، فرم گزارش 

شناسایی و خطرات سودان جنوبی شامل سؤاالتی 
در مورد ارزش زمین و اختالفات زمین در مناطق پر 

خطر است.

 هنگام اولویت بندی وظایف، اراضی مورد اختالف اولویت بندی نکنید

اقدام به شناسایی یا پاکسازی در مناطقی که در آن 
وجود شواهدی در خصوص اختالف بر سر زمین 

موجب آسیب زدن بر جوامع، کارکنان مبارزه با مین 
و تجهیزات را در معرض خطر قرار میدهد.

 در صورتی که شواهدی مربوط به اختالف بر سر 
زمین وجود داشته باشد، کار را تا زمان حل اختالف 

به تعویق بیندازید. عاملین و شرکت های مین/
مهمات منفجره باقیمانده از جنگ نباید عوامل 

واسطه باشند. مسئله را به مراکز مبارزه با مین ملی 
و دولتی محلی و سازمان های مردم نهاد و یا در 

صورت لزوم به سازمان ملل گزارش کنید

 شکل 12
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اطمینان از این که فنون پاکسازی موجب حداقل شدن مخاطرات از بین رفتن مرز بین اراضی و امالک می شود.

 در شرایطی که سندی در خصوص مالکیت زمین 
وجود نداشته باشد، عالمت های فیزیکی بین مرز 

ها و دیوار های مشترک در ساختمان ها مهم است. 
در صورتی که مرز ها طی پاکسازی از بین بروند، 

موجب اختالف و حتی تصرف زمین می شوند.

در اراضی کشاورزی، تجهیزات مکانیکی را می توان 
با تیم های پاکسازی دستی یا سگ های مین یاب 

برای پاکسازی خود مرز استفاده کرد. در صورتی 
که تجهیزات مکانیکی در مرز استفاده شوند، می 
توان از سیم یا ریسمان برای تعیین مرز استفاده 

کرد. در مناطق مسکونی، حفاری مکانیکی را می 
توان در ساختمان استفاده کرد در حالی که سگ 

ها و تجهیزات دستی را می توان بر روی دیواره ها 
استفاده کرد.

زمان بندی پاکسازی برای اجتناب از آسیب زدن به برداشت محصوالت یا پیشگیری از ناامنی غذایی

حذف خاک سطحی از طریق پاکسازی در صورتی 
که در زمان مناسب صورت گیرد می تواند بر 

برداشت محصوالت خسارت زده و ایمنی غذایی را 
کاهش می دهد.

در صورتی که اراضی آلوده تحت کشت قرار گیرند، 
 با جوامع محلی مشورت کرده 

و عملیات پاکسازی را طوری زمان بندی کنید که 
آنها منجر به خسارت بر محصول نشوند.

 روش های تحویل شفاف، منحصر به فرد و به موقع را برای تقویت اعتماد جامعه به فرایند آزاد سازی زمین اجرا کنید تا اطمینان 
حاصل شود که اراضی آزاد شده توسط ذی نفعان و برای کاهش مخاطرات تصرف زمین استفاده شود.

آزاد سازی زمین اغلب منجر به افزایش ارزش زمین 
می شود. در شرایط تعارض و اختالف، این می تواند 
منجر به تصرف زمین یا کشمکش شود. روش های 

تحویل که غیر شفاف می باشند و نیاز به اشتراک 
طیف وسیعی از اطالعات در جامعه ندارند، موجب 

 ایجاد فرصت برای ایجاد اختالف 
و تصرف زمین می شود.

اطمینان از این که در مراسم تحویل اراضی همه 
عموم اعم از زن و مرد وجود دارد. اطمینان حصال 
کنید که اطالعات در مورد نوع زمین ایمن و انواع 
آلوده به طور گسترده ای به اشتراک کذاشته شده 
است. در نظر داشته باشید که سند تحویل مدرک 

قانونی مالکیت زمین محسوب نمی شود.
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انجام ارزیابی پس از پاکسازی برای تعیین این که آیا اراضی آزاد شده بر طبق انتظار استفاده می شود و یا آیا ذینفعان با 
 برخی مسائل مربوط به زمین نظیر اختالف، تصرف زمین، مصادره، و یا غیره 

و یا ابعاد جنسیتی مربوط به آن مواجه شده اند

بدون انجام ارزیابی پس از پاکسازی، تعیین این 
که آیا: ذی نفعان بر طبق انتظار از زمین استفاده 

می کنند، آیا آنها نیاز به کمک در خصوص استفاده 
مفید تر از زمین دارند نظیر ابزار، آموزش، مرجعه ها 

و یا آیا آنها با مسائل مربوط به زمین مواجه شده 
اند؟مشکل خواهد بود.

نظر سنجی های انجام شده چندین ماه پس از آزاد 
سازی زمین و تحویل آن به جوامع، به کارایی و اثر 
بخشی برنامه ریزی مبارزه با مین، اولویت بندی و 
و فرایند های اجرایی و نیز تعیین این که اثر آزاد 
سازی زمین بر روی جوامع متاثر وارد می شود یا 
نه کمک می کند. از ارزیابی پاکسازی زمین برای 
بررسی این که چگونه کاربری ارضی قبل و بعد از 
آزادسازی زمین تغییر کرده است استفاده کنید. آیا 
ارزش اراضی تغییر کرده است؟ آیا زمین فروخته 

شده یا مورد تصرف قرار گرفته است؟ آیا اختالفاتی 
ایجاد شده است؟ ارزش ایجاد شده توسط اراضی 

آزاد شده چیست؟

اطمینان از این که مبارزه با مین به نفع یک گروه و به ضرر گروه دیگر نیست

استخدام و گزینش از گروه های خاص قومی، قبیله 
ای، مذهبی، سیاسی و جنسیتی می تواند ایجاد این 
ذهنیت کند که مبارزه با مین به نفع یک گروه و به 

ضرر گروه دیگر است

اطمینان از این که سیاست و روش های گزینش 
برای اجتناب از تبعیض مبتنی بر جنسیت، نژاد، 

قومیت، روابط سیاسی و مذهبی در هر مرحله از 
اشتغال: گزینش، آموزش، وظایف، پاداش، ترفیع 
و تعدیل )اخراج( حساس به تنوع یا جنسیت نمی 

باشند.
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استفاده از تخصص مبارزه با مین برای بهبود ایمنی و کاهش خشونت

چندین سازمان مبارزه با مین، به استناد تجربه به دست آمده در طیف وسیعی از شرایط اختالف و جنگ، از تخصص و ظرفیت فنی 
خود برای فراتر رفتن از مبارزه با مین و مهمات منفجره باقیمانده از جنگ استفاده کرده و با طیف وسیعی از تهدید های گسترده امنیتی 
برای مثال تسلیحات سبک و کوچک SALW و مهمات مقابله می کنند. این در پاسخ به نیازهای مشاهده شده و درخواست های 

مستقیم برای مساعدت توسط مسئولین ملی در کشورهای متأثر از مین میباشد.

 سازمان های مبارزه با مین به خوبی به طیف وسیعی از مسائل امنیتی ناشی از تجربه مهمات و تسلیحات واکنش نشان می دهند. آنها 
قادر به کار در شرایط بی ثباتی دوشادوش مراجع امنیتی نظیر پلیس و ارتش می باشند. با استفاده از تجربه اجرای برنامه های مبارزه 
با مین، بسیاری از عاملین و شرکت ها قادر به ایجاد روابط کاری خوب با مسئوالن بوده اند که به نوبه خود به تسهیل ایجاد برنامه 

هایی که چالش های امنیتی گسترده ایی را حل می کنند کمک می کند.16

جمع آوری MAG( SALW بروندی(
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 نمونه های از برنامه های اجرایی شامل موارد زیر است:

 فعالیت های جمع آوری و انهدام SALW که بخشی از تالش های خلع سالح، پایان دادن به بسیج عمومی و یکپارچه سازی 	 
مجدد DDR در کشور می باشد. چندین سازمان )سازمان های مردم نهاد، سازمان ملل و آژانس های چند جانبه( با پلیس و 
ارتش برای توسعه ظرفیت های ملی جهت جمع اوری تسلیحاتی که از طریق برنامه های DDR و عملیات جنایی تحویل 

داده شده اند و انهدام ایمن آنها با استفاده از تجهیزات سیار و از طریق مراکز نابودی تسلیحات همکاری می کنند برخی نیز 
کمک هایی برای توسعه ثبت،17 ذخیره و مدیریت SALW ارائه می کنند

 برنامه های مدیریت ذخائر و امنیت فیزیکی )PSSM( که شامل چندین جزء هستند: توسعه استاندارد های ملی، تقویت 	 
ظرفیت مدیریت مهمات، انهدام ایمن مهمات اضافی، تخریب شده و ناپایدار یا تسلیحات مازاد یا آسیب دیده. و ساخت و 

نوسازی زرادخانه ها و انبار مدیریت مهمات.18

 کمپین های افزایش آگاهی از خطرات SALW از طریق رسانه ها، مدارس و نهادهای اجتماعی برای افزایش آگاهی در 	 
خصوص خطرات SALW و رفتار های مخاطره آمیز.19 در برخی مناطق، نظیر سومالی، برنامه افزایش آگاهی می تواند شامل 

ارائه پیام هایی در خصوص شیوه ذخیره ایمن سالح ها و مهمات شخصی است.

 برنامه های ایمنی جامعه شامل توسعه طرح های ایمنی جامعه در جوامع متاثر از جنگ در شرایط روستایی و شهری است. ارائه 	 
طیفی از فعالیت هایی که در اولویت جوامع و مسئوالن محلی است و در برنامه های ملی نظیر آموزش مدیریت اختالف، آگاهی 

از مخاطرات SALW، جلسات گفت و گو و همکاری بیشتر با عرضه کننده های خدمات امنیتی و افزایش ظرفیت جامعه و مراجع 
دولتی محلی است.20

در چندین کشور متأثر از مین/مهمات منفجره باقیمانده از جنگ، مبارزه با مین به برقراری صلح و اجرای برنامه های DDR از طریق 
ارائه آموزش و اشتغال دائم به مبارزان سابق کمک کرده است. برای مثال درس های فرا گرفته شده از افغانستان نشان می دهد که 
با آموزش پیکارجویان سابق در مبارزه با مین و فراهم کردن اشتغال های جایگزین برای آنها، احتمال بازگشت آنها به جنگ مسلحانه 

کمتر خواهد بود.21

 SALW هم چنین، تالشهای مبارزه با مین برای تقویت توان پلیس و ارتش در مبارزه با مین عالوه بر مدیریت ایمنی مهمات و کنترل 
به طیف وسیعی از تالش ها برای اصالح بخش امنیتی در کشورهای متأثر از مین کمک می کند.

چون مبارزه با مین ایجاب می کند گروه های نظامی یا پلیس به همراه عامالن غیرنظامی مثل آژانس های سازمان ملل/بین المللی، 
سازمان های مردم نهاد و اپراتورهای بازرگانی فعالیت کنند، این برنامه ها به بازسازی اعتماد به ارائه کنندگان امنیت و نیز بصورت 

کلی اعتماد به دولت کمک می کند.
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