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  :مقدمھ
 تعبیھ انفجاری االت علیھ رزهبام ملی استراتیژی)15(ماده اساسی قانون)5(مادهبر مبتنی)یھجارانفمواد سازی خنثی(پالیسی این
 پالن و ،استراتیژیافغانستان اسالمی جمھوری ریاست مقام1/11/1388 رخوم) 28(شماره فرمان داشت درنظر با شده

 تامین ،کشور ملی پولیس  وظایف نمودن معیاری،متداوم مسلکی ھای ظرفیت توسعھ و انکشاف ملی پولیس
 کشور وارامش صلح دشمنان افگنی ودھشت تخریبی اعمال سازی خنثیو بمنظورجلوگیری عامھ  ونظم امن

 .است شده تدوین افغانستان ما عزیز

  :ھدف
 تخنیکی، ھای بخش در یھجارانف مواد سازی خنثی ھای تیم نیازمندی تشخیص پالیسی این تدوین از ھدف

 تکنالوژی ازوثرم استفاده ،منفجره مواد سازی خنثی متخصصین تربیھ و تعلیم چگونگی ، ھا مسولیتپذیرش،
  .میباشد انجنیری ریاست مسولین ی ھا  مسئولیت و مسلکی ھای قابلیت ارتقاع مدرن،

  :ھا چالش

تعبیھ شده در  بااالثرتصادم با مواد انفجاریھ مردم عامھ  وپولیس ملی منسوبین افزایش تلفات و ضایعات  
عدم ،، شاھراه ھای ترانزیتیموتر روفرعی واصلی راه ھای ،ھاپیاده رو مانند مسیر راه ھای عبوری

کشف ،عقیم نمودن فعالیت گروپھای تروریستی ،  بمنظورمواد انفجاریھ  خنثی سازیموجودیت پالیسی 
تکنالوژی پیشرفتھ اده از تعلیمات و تجارب مسلکی و با استفموقع مواد انفجاریھ تعبیھ شده،نمودن بخنثی و

  .بصورت علمی و عملی گرفتھ نشودباعث گردیده تا در اقدامات پولیس ملی عالج واقعھ قبل از وقوع 

  
  :اصطالحات اتی مفاھیم ذیل را افاده مینماید

 :مواد انفجاریھ   )1
 ،ریموت کنترولضربھ، تکان،کھ از اثر فشا وی و میخانیکی تخریب کننده بودهمیایعبارت از ماده ک

  .نموده باعث تلفات وضایعات میگرددانفجار  یو یا جرقھ برق
  
 :تعبیھ شده  )2

 روش،با ترتیب کھ توسط افراد،بھ اشکال مختلف  استار مواد کمیاوی مخلوط شده دعبارت از یکمق
تخریب مسی،بمنظوریک محل و یا یک ،بین یک شی دومیبدور از انظار مردم در ھای متنوع،

  .میگرددو جابجامخفی  پنھان بطور،
 

 :ماین   )3
سنجیده شده  میباشد کھ بداخل پوش ھای متنوع، بھ اشکال مختلف  انفجاریھ عبارت از یک مقدار مواد

نوع سھ عیار گردیده باشد ماین نامیده میشود کھ بھ ) سوزنک و پتاقی(جابجا شده  ،با ترتیبات فونیھ
  .ماین خود سازدشمن -3ماین ضد وسایط -2پرسونل  ماین ضد -1میباشد 
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4( IEDD ):مواد تعبیھ شده( 

  .،شناسایی  و تطھیر را دارا میباشدتعبیھ شده میباشد کھ قابلیت کشفعبارت از یکمقدار مواد انفجاریھ 

5( EOD  ):میتود( 

بین بردن مھمات دن و از عبارت از کشف ، شناسایی ، ارزیابی ، پیشبرد تدابیر امنیتی ، بدست اور
  .مھمات بیولوژیکی ، کمیاوی ،مھمات تعبیھ شده ، مھمات اتمی و مھمات تحت البحری میباشدمعمولی،

 :کشف )6

وسیلھ تخنیکی ،،یک شی ویا یک محل توسط یک شخص، اداره عبارت از دریافت واقعیت یک موضوع
  .تکنالوژی میباشدیک وسیلھ و یا 

 :خنثی ساختن )7

 خودرا خاصیت اول ،باالاثر عوامل خارجی و خودیمواد تعبیھ شده انفجاریھ، کھعبارت از حالت میباشد 
  .کیفیت و قدرت میگرددفاقد حرکت،فعالیت ، از دست داده

 :امحاء )8

  .عبارت از بین بردن یک ماده ، یک شی و یا یک جسم با استفاده از امکانات و میکانیزم تخنیکی میباشد

9( ECM  ھمراه: 

  .الکترونیکی میباشد کھ حین خنثی نمودن ماین ھای ریموت کنترول امواج را قطع مینمایدعبارت از الھ 

10( ECM نصب وسایط:  

  .عبارت از الھ الکترونیکی میباشد کھ حین خنثی نمودن ماین ھای ریموت کنترول امواج را قطع مینماید

  :رباط )11

ور خنثی نمودن ماین ھا و مواد اراضی ھموار و تپھ ھا بمنظعبارت از وسیلھ الکترونیکی بوده کھ در 
  .انفجاریھ تعبیھ شده از ان استفاده صورت میگیرد

 :دسپتر )12

عبارت از وسیلھ خنثی سازی مواد انفجاریھ تعبیھ شده میباشد کھ مرمی خنثی کننده مانند راکت انداز 
  .یگردددرداخل ان جابجا گردیده وبھ سوی ھدف پرتاب م

  

 :ماشین اکسره )13

صندوق ھا ، داخل جعبھ عبارت از الھ تخنیکی بوده کھ مواد انفجاریھ تعبیھ شده در داخل پوش مانند 
  .الماری وسایط را از بیرون تشخیص و عکاسی مینماید،، کارتنمیز
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 :دیار مر )14

عبارت از الھ تخنیکی بوده کھ مواد انفجاریھ تعبیھ شده در داخل پوش وسطح زمین را شناسایی 
  .مینماید

 :لباس بم صوت  )15

شده ،حین خنثی نمودن مواد انفجاری تعبیھ رالباس زرھی میباشد کھ افراد تیم خنثی سازی ازعبارت 
  .از صدمات انفجار محافظت مینماید،

 

 

  وظایف عمومی
  

دیوظایف، احت نیازمن کیالتی ، وض ازخنثی   تش ورد نی ایل م ا وس ونل ب ز پرس ھ ،تجھی یم وتربی تعل
ھ،   واد انفالقی ازی م وه  س ی ،    نح ور عمل ایف بط رای وظ اعی   اج ریک مس ا تش ایر ادارات ب س

ی و   ربط دولت اکی ،  ذی این پ ات م ایی  موسس ت و شناس تتثبی واد  نوعی ھم د انفجاری ونیم   مانن ام
  .انفجاریھ استفاده میگردد  وسایلنایتریت ،پوتاشیم کلوراید و سایر مواد کمیاوی کھ در ساختار 

  
  :ی سازیتیم  ھای خنث چگونگی ایجاد

 
تیم ھای خنثی سازی مواد انفجاریھ نخست در مناطق کھ با تھدیدات بلند و تجھیزتشکیل ، ایجاد  )1

 .مواجھ است صورت گیرد
حسب  تشکیل تیم ھای خنثی سازی مواد انفجاریھ در قوماندانی ھای امنیھ والیاتوایجاد  )2

 .صورت گیرد  ضرورت
کمیساری  ،انفجاریھ در قوماندانی ھای پولیس سرحدیتشکیل تیم ھای خنثی سازی مواد وایجاد  )3

 . میادین ھوایی یک  ضرورت پنداشتھ میشودھا و
گمرکات و دروازه ھای ورودی تشکیل گروپ ھای خنثی سازی مواد انفجاریھ در  و ایجاد )4

 .میباشدی ضرورامریک   پایتخت و والیات
درسایر جزوتام ھای قوای پولیس ملی بر مورد نیاز ،  خنثی سازی مواد انفالقیھ اکمال پرسونل )5

 .حسب ضرورت صورت گیرد
 

:وظایف اساسی گروپ خنثی سازی مواد منفجره  
 

  .تشخیص و ارزیابی اشیای مشکوک انفجاری در ساحھ مسولیتکشف و )1
  .مشخص ساختن ساحھ خطر و ارائھ معلومات بھ مسولین پولیس ملی در محل   )2
 .مشکوک انفجاریبررسی مستقل مواد انفجاریھ و اشیای  )3
 .خنثی نمودن مواد انفجاریھ ، مواد منفجر ناشده و اشیای مشکوک انفجاری )4
 .وضبط مھمات رکت کردن در شناسایی و طی مراحل در صورت لزوم ش )5
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  .مواد منفجر ناشده درمحل و دربدن شخص خنثی نمودنرسیدگی و  )6
اداره و کنترول نمودن مواد انفجاریھ و اشیای مشکوک کیمیاوی ،بیولوژکی و مواد رادیو اکتیف  )7

 .باشدان متصوردر مرحلھ بررسی در صورت کھ خطر قریب الوقوع 
ثبت  ،نتیجھ  ،نوع ، محل  تاریخ،اسناد عملیات تیم ھای خنثی سازی مواد منفجره با ذکرترتیب  )8

  .اننگھداری  ودفتر محل 
  .کیو مسل فنی بطورتجھیزات تخنیکی گروپ خنثی سازی مواد انفجاریھ  و کنترول  چک) 9
  .اعضای گروپ خنثی سازی مواد انفجاریھ توسطحفظ و مراقبت تجھیزات تخنیکی ) 10     
       

  
:جاریھمواد انفناشی ازخطرات   

 
  .میباشدومرگبار ، خطر ناک بدون تخصص مسلکی کشنده  ناشده لقدست زدن بھ مواد منف )1
 محل،در ومواد منفجر ناشده جاریھمواد انف ،احتمال موجودیتگشت وگذار در محالت مشکوک  )2

 .باعث مرگ ،معلولیت ومعیوبیت شخص میگردد
 متکررون یخصوصآ مجرم،تروریزم عمال اجودیت ومدرمورد محل ،وضیعت  ازبدون درک  )3

ف باشد حرکات توقمحل متصورکھ موجودیت مواد انفجاریھ دران ساحھ جرایم سازمان یافتھ در
 .گردد

  
  : مواد انفجاریھ مراحل کشف وشناسایی

 
امکانات دشمن در  ازراپور ھای ارگانھای کشفی  در رابطھ بھدرمرحلھ نخست مطالعھ وضیعت  )1

 .محل 
 .دانستن موجودیت نوعیت مواد انفالقیھ  درمحل و امکانات دسترسی دشمن بھ ان )2
 .بمنظور کشف ماین و مواد انفالقیھ از ان استفاده صورت میگیرددانستن و استعمال وسایل کھ  )3
 .از لحاظ نوعیت اندانستن خطرات مواد انفالقیھ و مواد انفجار ناشده  )4
 .شرایط ایمنی صیح وسایل وتجھیزات انجنیری طبق طرزالعمل انرعایت  )5
 .از امنیت محل ھنگام کشف وشناسایی مواد انفالقیھ و انفجارناشده حصول اطمینان )6

  
: مراحل خنثی سازی مواد منفلقھ  

  
و  مواد منفجرناشده، انفجاریھمواد خنثی نمودن  طرق باید انفجاریھخنثی سازی مواد  تیماعضای  )1

  .نمایند کسبرا بطورمسلکی  ھا  ماین
 فنیاستندرد ھای و را مبتنی بر معیارات مسلکی فعالیت  انفجاریھاعضای تیم خنثی سازی مواد  )2

  .و اعیار نمایندانجام 
توسط مسولین بعد ازحصول  اموزش ھای مسلکی پولیس ملی  انفجاریھگروپ خنثی سازی مواد  )3

مورد ضرورت  ، درمحلانفجاریھانجام وظایف خنثی نمودن مواد ھ منظوربخش ھای مربوط، ب
  .اعزام گردد

  .باید حین اجرای وظایف با تجھیزات ماین روبی ملبس باشند مواد انفجاریھ موظفین خنثی سازی )4
 .الزم تخنیکی مجھر باشند حین اجرای وظایف با وسایلتیم ھای خنثی سازی  )5
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تامین توسط پولیس امنی امنیت محل و اعضای تیم خنثی سازی مواد منفلقھ حین اجرای وظایف  )6
 .گردد

درمحل خنثی نمودن مواد ھنگام خنثی نمودن مواد انفالقیھ ، راه ھای ورودی افراد و وسایط  )7
 .مسدود گردد توسط پولیس امنی انفجاریھ

حد اقل یک کیلو متر دور عالیم اگاھی و نشان دھنده خطر بھ تناسب سنجش قدرت تخریب ودر )8
 .از محل نصب گردد

 
:ھ خنثی سازی مواد انفالقیتجھیزات و وسایل   

 
  ددیکتور )1
  .وایزر  )2
 .جاکت  )3
  .تراش –بیلچھ  )4
  .پورتاتیف -بیلچھ  )5
     .سیخ شوب  )6
  .یابیرق - فالفھ )7
 .مارکر فلز  )8
 .رجھ  )9

 .چفتی کار) 10
 .خریطھ فلز) 11        

  )قلمی خنثی سازی مواد انفجاریھ 64(کیت )12          
  رباط ) 13        

        14 (ECM  ھمراه.  
        15 (ECM نصب وسایط.  

  .دسپتر ) 16        
  )5درجھ (مواد انفجاریھ ) 17        

  .کپسول برقی) 18        
  .کپسول اتشی) 19        
  .فلیتھ ثانیھ سوز) 20        

             IEDDو  EODپولیس ملی فارغین کورس ھای مسلکی ساتنمنان   فسران وا انتخاب) 21        
خنثی سازی مواد تجھیزات فوق را میتواند بعد حصول تصدیقنامھ مسولین بخش تعلیم وتربیھ 

  .انفجاریھ اخذ نماید
          

  
: شرایط استخدام  

  .واجد شرایط میتواند بحیث متخصص مواد منفجره ایفای وطیفھ نمایندوساتنمنان فسران ا )1
 .ارزیابی الزم صورت گیردبعد ازو انتخاب مربیون توسط اشخاص مسلکی  شایستھپذیرش افراد )2
خنثی سازی مواد منفجره  تیمعضویت درواجد شرایط  ملی پولیسساتنمن  یک افسر و زمان )3

   .گردد تایید مسولین تعلیم وتربیھ خنثی سازی مواد انفالقیھ توسط شناختھ میشود کھ 
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